
 

                                       Giras 

05/08 – Baiano 

19/08 – Ogum 

02/09 – Exu e Pomba Gira 

16/09 – Linha D’agua 

 

 

 

  

 

 

 

 

Médiuns do Mês 

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

19/08 – Bárbara/Claudia/Cavalcante/Denise 

02/09 – Daniela/Douglas Jr./Elaine/Fernando H. 

19/08 – Edvânia/Gabriel G./Guilherme/Mãe 
Iracilda 

 

Contamos com a colaboração de todos!!!!! 

 

 

14-Se alguém te pedir um conselho, ajude sem se 

envolver. Cada um é responsável por si. Ajudar não é 

salvar. 

15-Faça atividades que te tragam prazer e alegria de viver. 

16-Receita da saúde perfeita: acorde no bem, viva no bem 

e se alegre com o bem em si e o bem no outro. 

Felicidades!!! 

Com carinho..... 

Mãe Katia 

 

 

 

 

 

Queridos filhos e amigos, 

Nossos amigos do astral nos trazem conselhos básicos para 

uma vida saudável. Vamos enumerá-los: 

1-Aquilo que você dá de coração, você recebe na mesma 

proporção. 

2-Tenha em mente que as pessoas melhoram um pouco, mas 

que ninguém muda, cada um é do jeito que é! 

3-Quem tem ilusão das coisas e das pessoas, tem desilusão. 

Quanto maior a fantasia que você cria, maior o tombo. 

4-O Silêncio é uma prece. Evite comentários desnecessários. 

5-Você é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Encare de 

frente e mude o rumo da sua vida. Não culpe os outros pela 

sua incompetência. 

6-Tenha firmeza e foco nos seus objetivos e metas. Seja 

firme em seus propósitos de vida. 

7-Só o bem é real. Não dê força para o mal. 

8-Use seu bom senso e coloque tudo na balança. Se seus 

resultados de vida são positivos e prósperos continue 

nesse caminho, se não são, mude o rumo dá sua estrada. 

9-Há partículas de ouro no ar. Se abra para receber!!! 

10-Seja grato por tudo que tem, agradeça a Deus por 

cada um que passa em seu caminho. A gratidão é o portal 

da expansão. 

11-Livre-se do que não quer, para abrir espaços para 

coisas novas tais como sentimentos, pessoas ou coisas. Lei 

do vácuo!!! 

12-Se valorize!!! Se ame!!! Se respeite!!! Você é a pessoa mais 

importante para você. 

13-A vida te trata como você se trata. 
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Leitura Recomendada 
  

 

 

 

                             

 

     

 

O Caminho Infinito – Buscando a Iluminação Espiritual  
 
Autor: Joel S. Goldsmit/ Editora: Martin Claret - Valor :22,90 Livraria 
Cultura. 
Disponível gratuitamente na internet, em PDF. 
 
Joel Goldsmith é considerado o mais respeitado místico ocidental do século XX. Fundou, 
nos Estados Unidos, um movimento espiritual denominado O Caminho Infinito. Sua 
mensagem expandiu-se para vários países da Europa e América Latina. No Brasil, seus 
livros são lidos e estudados por grande número de leitores e seguidores. O Caminho 
Infinito é o único livro propriamente escrito por Goldsmith. As demais obras, cerca de 
30, foram "tiradas" de suas palestras, conferências e cartas mensais. Como curador 
espiritual, Goldsmith percorreu, a pedido de seus pacientes, o mundo inteiro. Nunca 

aceitava pagamento pelas curas que realizava. Sua mensagem central é: "Homem, 
conscientiza a presença infinita de Deus em ti mesmo". 
 

 

É o senhor dos espíritos encarnados e desencarnados. É conhecido por Xapanã, Omolú, O Velho. Orixá da transição para a 
vida astral. Orixá de transformação energética. Senhor dos segredos da vida e da morte. Mestre das Almas. Tem sob seu 
comando incontáveis legiões de espíritos que atuam na Irradiação ou Linha da cura, trabalhadores do Grande Laboratório 
do Espaço e verdadeiros cientistas, médicos, enfermeiros etc., que preparam os espíritos para uma nova encarnação, 
além de promoverem a cura das nossas doenças. Atuam também no plano físico, junto aos profissionais de saúde, 
trazendo o bálsamo necessário para o alívio das dores daqueles que sofrem. É ligado ao mundo dos mortos. O Senhor da 
Vida é também Guardião das Almas que ainda não se libertaram da matéria. Assim, na hora do desencarne, são eles, os 
falangeiros de Omolú, que vêm nos ajudar a desatar nossos fios de agregação astral-físico (cordão de prata), que ligam o 
períspirito ao corpo material. A este Orixá fazemos os pedidos para problemas de saúde e cortes de magia. O guardião 

dos espíritos torna as pessoas intuitivas e carismáticas. Ajuda no amor e família. Desdobra-se com o nome de Omolú. 
 
- Diferença entre Obaluayê e Omolú: Obaluayê rege na mudança da ‘’evolução’’ e Omolú rege na mudança da vida para 
morte. Transformação do físico para o extrafísico; 
- Características do Orixá: Omolú é sábio e destemido. Usa o filá (cobertura de palha da costa); 
- Dia de comemoração: 16 de agosto; 
- Sincretismo: São Lázaro e São Roque; 
- Dia da semana: Segunda feira; 
- Características dos seus filhos: Tem o dom da cura, revelando-se grandes médicos; 
- Cores deste orixá: O preto e o branco; 
- Suas pedras: O ônix, olho de gato e demais pedras negras; 
- Seus perfumes: A verbena, o sândalo e o benjoim; 
- Oferendas: Pipoca estourada na areia do mar, 01 alguidar pequeno, 7 velas bicolores (preta e branca), 01 vidro de mel 
de abelhas, 01 pedaço de pano branco, 07 rosas brancas. No cruzeiro das almas do cemitério, com a mãe direita, forre 
com o pano branco o local que fará a oferenda, coloque as pipocas no alguidar, regue com mel e deposite no centro do 
pano, coloque as rosas brancas em cima do pano, acenda as 7 velas. Após, faça uma prece, em voz baixa, invocando o 
Orixá. Saia de costas e não olhe mais para trás; 
- Ervas: Jurubeba, picão, alfavaca roxa, alfazema, babosa, assa peixe, coentro, hortelã, manjericão, sabugueiro, etc; 

- Flores: Qualquer flor de cor branca; 
- Ponto de força: Praias, cemitérios e grutas; 
- Saudação: ‘’Atotô, Obaluayê’’, que significa ‘’Silêncio! Respeito! Ele está entre nós! 
 
 

Orixá do Mês: Obaluayê/Omolú 
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   1 – Há algum tipo de estudo no terreiro para os médiuns e frequentadores? 
   R- A formação do médium é de extrema importância para seu crescimento espiritual. No terreiro não há segredos e há 

uma grande liberdade de conversas sobre a nossa religião entre os médiuns e os pais e mães de santo. São promovidos 
bate-papos, textos em nosso jornalzinho, cursos, gira de desenvolvimento, etc. No nosso terreiro não há espaço para 
dúvidas e mistificações. 
 
 

   2 – As entidades podem evitar que o médium seja assediado por espíritos trevosos? 
   R- A lei do livre arbítrio é imperiosa. Por mais que as entidades protetoras assim o desejem, não podem evitar que o 

médium ande por caminhos errados, quando a opção é dele. Logicamente, farão o possível para orientar antes que o pior 
ocorra. Essa orientação se dá por intuições, comunicações, sinais e outras formas possíveis entre os guias e o médium. 
Cabe ao médium conectar-se diariamente com seus guias através da vígilia e das orações. 
 
 

   3 – Se uma pessoa está doente ou com uma idade muito avançada, há meios de bloquear a mediunidade? 
   R- Não há formas de bloquear este dom divino, que todos possuem em maior ou menor grau. Há outras formas sim da 

pessoa obter equilíbrio, sem necessariamente participar da gira ou praticando a mediunidade de incorporação. O bom 
senso deve prevalecer. 
 
 

   4 – Por que alguns médiuns tem sintomas físicos desagradáveis (dor, tontura, enjôo)? 
   R- Cada caso é um caso e não há como generalizar. As causas vão desde a doação de energia e ectoplasma até 

problemas pessoais. Ao se obter o equilíbrio estes sintomas são mais facilmente controláveis. 
 
 

   4 – Ás vezes sinto que a entidade quer girar rápido demais e eu tento refreá-la e acabo me 
desequilibrando o que devo fazer? 
   R- Fique atento na música durante a incorporação, que você entrará no ritmo certo. 

 
 
 
OBS: Quem quiser fazer alguma pergunta, enviar para: vivi_vivinha@hotmail.com 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbanda: Perguntas e Respostas 
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  O QUE É UMA AVÓ? 
 
Uma avó, dizem, é uma mãe com açúcar. Um avô é um pai com doce de leite. 
Quase sempre os filhos se perguntam por que é que os seus pais, na qualidade de avós, deixam seus netos fazerem 
coisas que não permitiram a eles, filhos. 

 
Por que é que os netos, enfim, gostam, tanto da casa dos avós? 
Um garoto de seus nove para dez anos, escreveu certa vez: Uma avó é uma mulher velhinha que não tem filhos. Ela 
gosta dos filhos dos outros. Um avô é um homem-avó. Ele leva os meninos para passear e conversa com eles sobre 
pescaria e outros assuntos parecidos. 
 
As avós não fazem nada e por isso podem ficar mais tempo com a gente. 
Como elas são velhinhas, não conseguem rolar pelo chão ou correr. Mas não faz mal. Elas nos levam ao shopping e nos 
deixam olhar as vitrinas até cansar. 
 
Na casa delas têm sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiros. 
Elas contam histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram pequenos, histórias da Bíblia, histórias de uns livros bem 
velhos com umas figuras lindas. 
 
Passeiam conosco mostrando as flores, ensinando seus nomes, fazendo-nos sentir o perfume. 
Avós nunca dizem “Depressa!”, “Já pra cama!”, “Se não fizer logo, vai ficar de castigo.” 
 
Normalmente, as avós são gordinhas, mas, mesmo assim elas nos ajudam a amarrar os sapatos. Quase todas usam óculos 

e eu já vi uma tirando os dentes e as gengivas. 
 
Quando a gente faz uma pergunta, a avó não diz: “Menino, não vê que estou ocupada!” Ela para, pensa e responde de 
um jeito que a gente entende. As avós sabem um bocado de coisas. 
 
As avós não falam com a gente como se fôssemos umas criancinhas idiotas, nem apertam nosso queixo dizendo “Que 
gracinha!”, como fazem algumas visitas. 
 
Quando elas leem para nós, não pulam pedaços das histórias, nem se importam de ler a mesma história várias vezes. 
O colo das avós é quente e fofinho, bom de a gente sentar quando está triste. 
 
Todo mundo devia tentar ter uma avó, porque são os únicos adultos que têm tempo para nós. 
Esta pode ser simplesmente a visão de um menino, mas convenhamos que contém muitas verdades. 
Os netos gostam dos avós porque eles são doces. 
 
Ao longo dos anos, amadureceram os sentimentos, e amam de uma forma mais serena, com doçura. 
Por isso fazem aos netos muitas coisas que não fizeram aos seus filhos. 

 
Também porque, quando se tornaram pais, eram jovens, inexperientes, estavam preocupados em sustentar a família, 
em educar bem os filhos, em tantas coisas que não lhes sobrava tempo para o que hoje fazem com seus netinhos. 
 
Na educação dos nossos filhos, não desprezemos as experiências de nossos próprios pais que nos conduziram a vida, até 
os dias presentes, ensejando-nos ser homens e mulheres dignos. 
 
Bebamos da sua sabedoria e os tornemos nossos aliados, nesse extraordinário e maravilhoso processo que se chama 
educação. Processo que mais primoroso será quanto mais amor houver para ser dividido e multiplicado. 
 
 
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.  

- 4ª Campanha de Brinquedos. 

Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com doações de brinquedos 
que estejam em bom estado. Essa campanha se manterá aberta de agosto à 
outubro 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 realizamos a entrega das Marmitex. Gostaríamos de 
agradecer a todos que contribuíram com as doações, montagens e entrega. 
Muito Obrigada!!! 

- Agradecimento Montagem Festa Exú e Pomba Gira e Festa Cigana 

Gostaríamos de agradecer todos os participantes que de alguma forma se 
envolveram com o projeto das Festas de Exú e Pomba Gira e Cigana do nosso 
terreiro. Saibam que cada gesto doado com amor, repercute nas nossas 
próprias vidas num futuro muito próximo. 

Que Deus abençoe!!! 
Os participantes são:  Miriam, Katia Sophia, Tais, Edivânia. Daniele, Rosana, 
Pai Juninho, Dona Lourdes, Thaina, Raimunda (Ray), Sidney, Alana e Bárbara. 

- Para Refletir..... 

‘’Cada dia é uma nova oportunidade de celebrarmos e usufruirmos de tudo o 
que a vida nos dá.’’ 

Obrigada!!!  

Viviana Vigatti (Presidente do MV) 

Rafael Barrios (Vice Presidente) e equipe de colaboradores. 

 

 

 

 

Aniversariantes do Mês de Agosto - 2017 
02/08 – Rosana Gamboa   

05/08 – Osvaldo 

07/08 – Maria Claudia Basso 

10/08 – Gabriel Gamboa (MV) 

11/08 – Ivete Constant 

14/08 - Patrícia Carvalho 

18/08 – Luiz Felipe 

19/08 – Marcos Paulo Pinheiro 

26/08 – Andrea Costa 

 

              

 

                   

 

v 

 

 

      

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 – 98793-6007.  

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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