
 

                                       Giras 

01/07 – Exu e Pomba Gira – Festa         15/07 – Cigana - Festa 

05/08 – Baiano                                     19/08 – Ogum 

 

 

Médiuns do Mês 

01/07 – Raquel/ Rita/ Sidinei/ Thainá S. 

15/07 – Thais S./ Mãe Val/ Viviana Vigatti/ Wagner 

05/08 – Mãe Ana/Abgail/Andrea P./Andrea F. 

19/08 – Bárbara/Claudia/Cavalcante/Denise 

 

 

um sorriso diário seu. Quantas pessoas que te rodeiam, 

precisam do teu amor e carinho. Olhe para seus animais e 

suas plantas!!!! O que será deles se você não existir? Seu 

amor é que faz a diferença nessa vida. Se você guarda 

saudades em seu peito, aprenda a cultivá-la e tente 

transformá-la. Esqueça a palavra “Até nunca mais” e 

coloque dentro de si um “Até breve”. Nada é para 

sempre!!!!! Que Deus veja em você um canteiro de 

obras!!!!   

Que você se torne leve e amoroso, firme quando precisa, 

mas compreensivo com os erros humanos. Você também 

erra!!!! Seja mais amigo e parceiro. Deus tem muito a 

realizar nas nossas vidas, mas é através de nós que ele se 

manifesta. Viva um trabalho diário de construção no bem. 

A vida é dinâmica mediante as boas ações, através das 

nossas intenções. Abençoa tudo que está ao seu redor. 

Abençoa seus pais, sua casa, família, amigos, trabalho, seu 

carro e sua cama. Abençoa suas roupas e sua empresa. 

Abençoa seus funcionários e colegas de trabalho. Abençoa 

a cada um que  se chega em você. Afaste o poder de querer 

ser mais do que os outros de perto de si. Afaste a 

arrogância e deixe de esnobar quem menos tem. Faça suas 

orações diariamente e caminhe para dentro de você. 

Procure sinceramente o que te entristece e coloque para 

fora. Temos dificuldades em lidar com nossos sentimentos, 

com nossos afetos, com nossa solidão. Procure a paz!!!! 

Ela está em Deus!!!!  O nosso olhar é a nossa sala de visitas 

onde hospedamos o outro. Não afaste os outros de perto 

de você. Pare um instante de olhar para seu celular, em 

busca de conversar com quem está longe e enxergue quem 

está perto. Seu olhar tem o poder de deixar o outro à 

vontade ou não ao seu lado. Se quiser tê-lo por perto, 

olhe-o com olhos mansos e serenos. A arrogância no olhar 

trava e distância. Aproveite as lições para organizar 

melhor sua vida e seu jeito de viver.  

Com carinho, mãe Katia. 

 

 

 

 

 

Queridos filhos e amigos, 

O que adianta fazer projetos, trabalhar de sol a sol, ter muitos 

funcionários, ser um bom funcionário, ter equipe, família e 

amigos, se você não caminha seu dia em comunhão com Deus? 

Se não há paz, amor, gratidão e nem harmonia dentro e fora 

de você? 

O que adianta vencer batalhas, desafios, procurar soluções 

para seus problemas e lutar a todos os instantes, se você 

quando abre seus olhos, não encontra nenhum aliado? O que 

adianta fazer o grandioso, o espetacular, o mágico, o 

surpreendente, se Deus não conversa com você? Se entre você 

e Deus existe uma ponte infinita?  As pessoas atualmente se 

sentem órfãs e perdidas.  Procuram nos vícios e nas drogas, 

válvulas de escape para fugir da realidade e se manterem na 

ilusão. Esse é seu caso? Reflita por uns instantes!! Saiba que 

melhorar é ter coragem de ver a verdade dentro de si e 

enfrentar-se de forma justa, clara e honesta. Porque você não 

olha de frente para suas frustrações e espalma sua mão a 

Deus? Somente com Deus, e através dessa força espetacular, 

é que poderemos alcançar o além e assim, o benefício 

espiritual.  

Amar os que são idênticos a nós é fácil, pois não precisamos 

nos esforçar para gostar deles, porém o difícil, é amar os que 

são bem diferente de nós.  Precisamos amar e aceitar os que 

não compartilham dos mesmos ideais que nós e, assim, 

tentarmos encontrar um equilíbrio para que exista um 

relacionamento mínimo saudável, sem destruir ou humilhar. 

Uma palavra bendita tem o poder de transformar, de recriar. 

Não permita que seu temperamento difícil, acabe com seus 

relacionamentos afetivos ou profissionais. Não permita que 

isso seja definitivo em sua vida. Mude!!!! Há tempo para 

mudanças!!!!! Veja quantos ficam felizes com um olhar e  
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Leitura Recomendada 
  

 

 

 

                             

 

     

 

 

A Magia 

Rhonda Byrne – Editora Sextante/Gmt – Valor 27,90 

O novo livro de Rhonda Byrne, autora do fenômeno mundial O segredo. Uma palavra muda 

tudo. Durante mais de vinte séculos, as palavras de um texto sagrado foram mal 

interpretadas, intrigando e confundindo quase todos os que as leram. Poucos ao longo da 

história perceberam que se tratava de um enigma... e que, assim que você o solucionasse – 

assim que desvendasse o mistério –, um novo mundo surgiria diante dos seus olhos. Em A 

Magia, Rhonda Byrne revela este conhecimento revolucionário ao mundo. Em uma incrível 

jornada de 28 dias, ela ensina como aplicá-lo à sua vida cotidiana. Não importa quem você 

seja, onde esteja e quais as suas atuais circunstâncias, A Magia irá mudar toda a sua vida! 

 

Cultuada no dia 26 de Julho e tendo no sincretismo religioso N. S. de Santana. Representada pelo elemento barro, Nanã 
é considerada a mãe de todos os Orixás. Para muitos, é considerada mãe dos Orixás Omulú (Obaluayê) e Oxumarê. 
Pertence a linha de Obaluayê, vinculados a Linha das Almas, podendo também atuar na linha de Iemanjá. Também 
associada tanto com a vida como com a morte, atua nas águas das chuvas limpando a atmosfera e varrendo o ar. Nanã 
tem como característica a sua dança, na qual ela vai limpando o ambiente, andando com seu corpo curvado varrendo 
todos os males. 
 
Elementos: água / terra. Símbolo: Chuva. Seu Habitat: calunga pequena, charcos, lamaçal e nascente d`água. 
Sua cor na umbanda: Lilás. Seu Metal: Ouro Branco ou Níquel. Dia da semana: Segunda-feira. Suas ervas: cipestre verde, 
folhas de beringela, colônia, manacá, pétalas de rosas vermelhas (rubras). Suas Cores: Rosas vermelhas (rubra), dália 
vermelho escuro. Sua bebida: água mineral. Sua pedra: ametista. 
 
Sua fruta: Melão. Sua comida: Beringela cozida regada com azeite doce; Inhame cozido (pirâmide de Nanã) regado com 
mel.  

 
Sua saudação na Umbanda: Saluba Nanã! Salve Nanã, Saluba Nanã, que a vossa força possa revitalizar nossas vidas, que 
vossa Luz conduza nossos destinos e que seus guardiões estejam sempre à nossa frente nos defendendo de quem nos 
deseja mal. Saluba Nanã. 
 
OBS.: Não temos giras da entidade Nanã Buruquê em nosso terreiro. Trabalhamos apenas com as vibrações dessa 
entidade. 
 
 

Orixá do mês – Nanã Buruquê 
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            A palavra Ogã vem do Yorubá e significa Senhor da Minha Casa. 
 

O Ogã, médium responsável pelo canto e pelo toque, ocupa um cargo de 
suma importância e de responsabilidade dentro dos rituais de Umbanda, que é o 
de conduzir a Curimba (conjunto de vozes e toques do atabaque) ajudando nos 
trabalhos espirituais para que possam ser fortes e bonitos. Os ritmos (toques) e 
cantos realizados pelo Ogã, pode-se dizer que nos dias de hoje, são parte 
integrante de um Centro de Umbanda. 

 
O Ogã, tem de ser bem preparado e coroado como Ogã para exercer tal 

função em um terreiro, pois além de ser um médium intuitivo, é um sacerdote 
nato, aquele que nasce com a função de falar por um Orixá, de ser um 
instrumento puro dos Orixás e faz isso através de suas mãos e canto. 

 
 O Ogã é um canal aberto para muitas linhas de trabalho da Umbanda. 

Ativamente através dele, que por motivo próprio trabalha nos ‘’bastidores’’, 
sem incorporar ou tomar a ‘’linha de frente’’ dos trabalhos espirituais. Forma 
uma corrente de espírito junto com outros Ogãs, que auxiliam nos toques e 

cantos da Curimba, são mestres da música de Umbanda, verdadeiros guardiões 
dos mistérios do ‘’Som’’. 

 
Muitas são as funções que os pontos cantados têm. Por isso, a Curimba 

tem sempre estar em sintonia com os Guias Espirituais, com os Orixás e com o 
Dirigente da casa. O Ogã deve estar sempre pronto e procurando aprender mais 
e mais. Sempre com amor e simplicidade, pois quando vibramos de coração, os 
cantos atuam sobre nossos chacras, ativando-os, e deixando-nos em total 
sintonia com a Espiritualidade Superior. 

 
Os pontos transformam-se em ‘’orações cantadas’’, ou melhor, 

verdadeiras determinações de magia, com um altíssimo poder de realização, 
pois é um fundamento Sagrado e Divino. Poderíamos chamar tudo isso de 
‘’magia do som’’ dentro da Umbanda, pois não é simplesmente evocar uma 
Divindade, mas é chamado de magia por envolver toda uma ‘’cadeia’’ onde o 
som da curimba atua nos médiuns positivando-os e equilibrando-os.  
 
Escrito pelo Ogã Douglas ( Chefe dos Ogãs) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogãs na Umbanda 
 

     

    

Umbanda: Perguntas e Respostas 
 

1- É possível meu caboclo ‘’conversar’’ com outra pessoa, ou seja entrar na cabeça de outra pessoa 
e lhe dar respostas, informando inclusive o nome dele (caboclo) que até então desconhecia? 
 
R- É possível meu caboclo conversar com outras pessoas e através de seus pensamentos sim, porém, 
informar seu nome já é outro departamento. 
 
 
 

2- É possível que as entidades tenham me afastado dos trabalhos para que eu pudesse ter uma vida 
tido como comum? E depois das realizações elas me forçarem a voltar? 
 
R- Nós não podemos jamais deixar de considerar em primeiro plano o direito que temos ao nosso livre 
arbítrio. Esse direito perante os espíritos é sagrado, e se isso acontecesse, os colocaria como 
interferindo em nosso carma. Provavelmente quando você fez a opção, as entidades deixaram de 
interferer, embora seja provável que tenham ficado ao seu lado para ajudar no que lhes fosse 
permitido. 
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As crianças precisam  de Rotina 
 
 
Gilsemeire Campos (Psicóloga) 
 
Para os pais que acreditam que o filho precisa ter tudo o que eles não tiveram, melhor rever o conceito. Os filhos 
precisam de pais presentes, precisam de rotina: saber onde dormem, o horário das refeições, saber que alguém irá 
buscá-los após a escola, que em função da separação dos pais a semana ele passará com a mamãe e o final de semana 
com papai e será amado em ambos os contextos. Precisam de alguém que os ensine a não maltratar os animais, não 
contribuir para o crescimento do preconceito, a devolver o brinquedo do amiguinho que pegou num momento de inveja, 
dentre outras regras de conduta que, quando não apontadas contribuem para a formação da personalidade 
psicótica/perversa. 
 
Não é luxo, não é tecnologia, nem viagens à Disney, tampouco é “fast-food” diariamente, apenas o bom e velho amor 
associado ao tempo de qualidade. Menciono apenas o necessário para a sobrevivência e formação do caráter, o restante 

são vantagens que podem ser agregadas com moderação, caso caibam no orçamento familiar. Lembrando que, é 
preferível ter a presença dos pais, do que os bens materiais e a ausência de carinho, de olhar e escuta. A criança vai à 
praia de fusca e come pão com mortadela feliz da vida. Já o adulto, frequentemente fantasia o que agrada a criança e 
se estressa mantendo vários empregos para pagar pacotes de viagens internacionais que ocorrem a cada não sei quantos 
anos. 
 
Vemos exemplos de pessoas que vieram de lar cujo, as famílias eram complicadas, entretanto, são adultos saudáveis, 
criativos e bem sucedidos. Outros que vieram de lares aparentemente perfeitos, tendo tudo ao alcance e são pessoas 
desajustadas emocionalmente. É muito relativo, a criança precisa de uma rotina que transmita segurança, que faça 
com que ela se sinta amada e desejada e isso ela pode ter morando num casebre ou num castelo. Aos olhos de alguns, 
criança feliz é criança que tem de tudo, aos olhos de estudiosos do comportamento, criança feliz é criança que tem o 
necessário e que sabe ser frustrada em algum momento, afinal a vida frustra. 
 
Embora possam ter falhado conosco em algumas áreas, não por negligência mas, por ignorar o peso de determinados 
atos e palavras para nós, nossos pais nos transmitiram uma bagagem cultural importantíssima: 
Sabe por que apreciamos um pão francês com manteiga e uma xícara de café pela manhã? Rotina compartilhada na 
mesa de refeições com a família. 
 

Sabe por que ainda insistimos em comer um bolo no dia de nosso aniversário? Rotina que lembra a infância, as festinhas 
que mamãe fazia, onde ela mesma preparava e recheava o bolo com leite condensado cozido na pressão. 
Sabe por que cumprimentamos as pessoas? Rotina observada quando saíamos as ruas com nossos pais e avós. 
Sabe por que apreciamos: comer peru no natal, comer macarrão aos domingos, repetir o arroz com feijão e o ovo frito, 
tomar café e molhar o pão na canequinha, ler bela adormecida, ir à igreja, ir ao cinema, ouvir determinadas músicas … 
tudo rotina! Hábitos e valores que nos foram transmitido, os quais levamos pela vida e vamos multiplicando através das 
gerações, com o intuito de ter nossos queridos sempre por perto presencialmente ou na memória. 
 
Não precisamos reproduzir o que é ruim, se temos convicção que algo nos afetou e marcou nossa vida, vamos evitar 
levar adiante e comprometer a relação com nossos filhos, amigos, e cônjuges. Façamos uma releitura sem pressa de 
nossa infância, veremos que somos o que somos porque tivemos base e chão firme sob nossos pés, não porque nos foi 
oferecido games e roupas de grife . Talvez tivemos acesso ao básico do básico mas, não nos faltou o essencial: carinho, 
amor, disciplina e ROTINA. 
 
Enviado por Mãe Ana. 
  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Mensagem de Luz! 

 

  

Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. 

Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a 

mensagem de renovação permanente. 

Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. 

Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. 

Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a 

realizá-lo. 

Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-la. 

Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer 

qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. 

Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las. 

Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso. 

Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. De nós, depende aquilo que venhamos a fazer com ele. 

(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana). 
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Movimento Ventania (Ações) 
 

 
- 1ª Campanha de Doação de Alimentos.  

Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com produtos para doação 
de alimentos não perecíveis.                                                                        
Essa campanha receberá contribuições até novembro de 2017.  

 

- 3ª Campanha de Roupas e Agasalhos) 

Começaremos nesse mês a arrecadação de roupas e agasalhos (em bom 
estado). Contamos com sua colaboração!!!                                                                
Essa campanha se manterá aberta de Maio à Julho de 2017. 

 

- Fraldas Geriátricas 

Precisamos de doações de fraldas geriátricas Tamanho M. Contamos com sua 

colaboração que será revertida para uma grande causa. 

 

- Entrega das Marmitex 1ºSemestre 

No domingo dia 30/07 iremos fazer a entrega das Marmitex. Desde já, 
agradecemos a todos que contribuíram com as doações. 

 

- Para Refletir..... 

‘’Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir 
além.’’ 

(Ayrton Senna) 

Obrigada!!!  

Viviana Vigatti (Presidente do MV) 

Rafael Barrios (Vice Presidente) e equipe de colaboradores. 

 

 

 

 

Aniversariantes do Mês de Julho - 2017 

08/07 – Marcelo Santiago  

08/07 – Alberto Correa 

09/07 – Thaina Sanches  

13/07 – Viviana Vigatti 

16/07 – Patrícia Peixoto 

22/07 – Wagner 

26/07 - Michele Ribeiro 

26/07 – Lourdes Pedroso 

 

 

              

 

                   

 

 

 

 

      

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas Antes da Gira 

 
Horário Atividades Contato 

17h30 às 18h30 Curso de Atabaque Douglas Jr. 

09h30 ao 12h30  
(Todo último domingo 

do mês) 
Gira de desenvolvimento  Pai Juninho e Katia Sophia 
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Avisos 
 

 
- Aqueles que não tem sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informações para Sérgio 

Poato e/ou Karina Auricchio (médiuns, trabalhadores e assistência), nos seguintes e-mails: vivi_vivinha@hotmail.com 

/karinaauricchio@hotmail.com. Lembramos ainda que diversas informações poderão ser úteis visitando nosso site 

www.cabocloventania.com.br. Participe. Opine. Prestigie!! 

- Como fazer doações ao Terreiro!? Se você quiser fazer uma doação para o Terreiro, procure Abgail (tesoureira) ou 

Andrea (secretária). As doações podem ser feitas aos sábados nas giras ou por depósito: Banco Bradesco – Agência 0098 – 

Conta Corrente 1005131-2,em nome de Abgail Clara. 

- Aviso aos Filhos da Casa: Queridos filhos da nossa casinha, passamos a dividir os espaços das quartinhas. Por esse 

motivo desejo que tenham plena consciência de colocarem suas velas de forma organizada e deixando tudo limpo. 

Compartilharemos com nossos irmãos de fé a prosperidade na pura essência. Procurem acender suas velas para seus 

Orixás nas quartinhas e mantenham sempre com firmeza e força suas orações às suas Entidades.  

- Benzimentos das crianças com quebrante, bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba pela Mãe Pequena Val nas giras, 

durante o cruzamento da casa. Filhos, guias e imagens também pelo Caboclo Ventania. 

- Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e manter os pagamentos 

em dia, dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento de todos, temos as despesas primordiais: aluguel, água, luz, 

impostos, entre outros. Caso ocorra alguma eventualidade, pedimos que procure nossa tesouraria. Para novos inscritos, o 

valor estipulado é de R$50,00 (Cinquenta reais). Precisamos do nome do depositante, telefone e endereço para que 

possa fazer uma ficha de mensalista/doador. Qualquer dúvida entre em contato. 

- Artigos Religiosos Caboclo Ventania e Maria Padilha: Sabonetes Artesanais de vários aromas. Preparação de guias e 

pulseiras. Confecção própria. Aceitamos encomendas. Falar com Rafael Barrios – 99557-0731   

Diagramação 
Viviana Vigatti 

Colaboração 
Sérgio Poato/Viviana Vigatti/Karina Auricchio 

Impressão 
Aparecida Rosa 

 

Supervisão Geral 
Mãe Katia 

 

 

‘’O conhecimento é o alimento da alma.’’ 
 

 

 
Amigo Visitante, nossa casa oferece uma 

Biblioteca Gratuita, Confira!!! 
 
A cada gira é sorteado um presente através 

da rifa. Valor: R$1,00 
(que ajuda na manutenção da casa) 

 
Colabore para ajudar quem precisa. 

Doe Alimentos! 
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