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Queridos filhos e amigos,
A vida te trata como você se trata. Pensando nessa frase,
percebemos que se nos tratamos positivamente durante o
nosso dia, com postura positiva constante e sem oscilação, o
positivo, em todas as áreas, prevalecerá em nossas vidas. A
lei não falha!!!! Não é assim que acontece com o oposto?
Perceba como as pessoas com postura negativa têm a vida
toda enrolada. Vivem reclamando de tudo e de todos. Quem
está mergulhado na negatividade, não tem a mínima chance
de ser próspero, pois o exterior é o reflexo do interior. O
problema é como fazer para manter-se positivado? Diante da
crise, das dificuldades financeiras, das situações de
obscuridade e muitas coisas que se apresentam no dia a dia,
como fazer para manter o pensamento no positivo? No bem
maior? Também acho difícil, porém aprendi que quando um
pensamento de turbulência, tristeza, desolação ou mal
humor, tentam tomar conta de mim, rapidamente procuro
pensamentos que substituam esses e sigo adiante. O que
ajuda muito é ocupar-se em todos os sentidos. Cabeça
vazia, oficina dos maus espíritos. Se você praticar o
positivo, conseguirá lidar com isso facilmente. Saberá
transformar pensamentos negativos em positivos com
naturalidade. Assim damos início a matéria de abundância.
Ser próspero requer pensar no positivo, não se deixar abater
como seres mimados e sim enfrentar a vida e as coisas com
coragem, garra e fé. A abundância é precisa. Ela se
apresenta na medida exata da sua necessidade. O Humano é
o único ser no planeta que desperdiça. É por isso que a
abundância é para poucos. Você sabia que toda vez que
culpa ou responsabiliza alguém por tudo que aconteceu com
você de errado, é mesquinharia? Sabe porque? Porque você
não percebeu que aquelas pessoas ou situações errôneas
conspiraram para você chegar onde está hoje. Porque não
percebe que a vida através dos outros, te fez crescer,
melhorar, aprender e assim te encaminhar para o melhores
coisas. Você é que não enxerga!!!! Sempre que passo por um
perrengue, penso em todos os benefícios que recebi depois
que o fato me aconteceu e aí resolvo a questão e toco minha
vida para frente. . É assim que faço!!!!! O que não dá é para
ficar chorando o leite derramado, culpando Deus e o mundo
pelas suas desgraças. Isso não dá!!!!! Quem está na
mesquinharia, colhe mesquinharia. Só pode ter abundância,
quem está na

Rica é a pessoa que tem muito dinheiro e muitas posses,
próspera é a pessoa que tem realização pessoal, que está
bem nos relacionamentos, no financeiro, na saúde e no
profissional. De que adianta viver num castelo de ouro e
na solidão? Todo próspero é rico, mas nem todo rico é
próspero. Se a abundância não está na sua vida, é porque
você criou uma postura que a cortou. Vamos lembrar que
somos seres infinitos, todos criados com um potencial
gigantesco das forças Divinas. Não existem privilegiados,
pois somos extensão de Deus, portanto, abra sua mente
para novas idéias. Mude sua postura diante da vida, das
pessoas e das situações que se apresentam. Faça valer
sua coragem e força de vontade. Agarre as chances com
unhas e dentes e mantenha firme sua fé.
Obrigada por estarem na minha vida!!!!
Mãe Katia

Giras
02/09 – Exu e Pomba Gira
16/09 – Linha D’agua
07/10 – Cosme e Damião – Festa
21/10 – Exu e Pomba Gira

Médiuns do Mês
02/09 – Daniela/Douglas Jr./Elaine/Fernando H.
16/09 – Edvânia/Gabriel G./Guilherme/Mãe Iracilda
07/10 – Pai Juninho/Jéssica Cavalcante/
José Maria/Juliana Rodrigues
21/10 – Lívia/Lourdes Cavalcante/Katia Sophia/
Mãe Katia

Contamos com a colaboração de todos!!!!!

Leitura Recomendada
Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas
Autor: Will Bowen/ Editora: Sextante- Valor :29,90 Livraria Saraiva.
Disponível gratuitamente na internet, em PDF ou você pode alugar
na Biblioteca do MV.
Você seria capaz de passar um dia inteiro sem reclamar? Parece difícil? Então imagine
ficar 21 dias sem se queixar de absolutamente nada nem de ninguém. 'Pare de
reclamar e concentre-se nas coisas boas' foi escrito para mostrar que a vida pode ser
muito melhor se mudarmos de atitude e pararmos de enxergar apenas o que há de
errado.

Orixá do Mês
Cosme e Damião:
São Orixás que protegem as crianças. Acreditam que foram médicos e sua santidade é devida por exercerem a medicina
sem cobrar pelos serviços prestados. Incorporam na Umbanda simbolizando a pureza. Seus trabalhos se resumem em
brincadeiras e divertimentos. Ibejada, Êres, Crianças, Ibejis são os nomes para essas entidades que se apresentam de
maneira infantil. Quando incorporadas em um médium gostam de brincar, correr e fazer brincadeiras como qualquer
criança. É necessária muita concentração do médium para não deixar que essas brincadeiras atrapalhem na mensagem a
ser transmitida. Na Umbanda, além de Cosme e Damião, homenageamos também, Doum. Sua figura representa a criança
com até 7 anos de idade, protetor das crianças nessa faixa etária, formando com Cosme e Damião a trindade. Este
personagem material e espiritual surgiu nos cultos Afros quando uma mulher dava a luz a dois gêmeos e, caso houvesse
no segundo parto o nascimento de outro menino, era este considerado ‘’Doum’’, que veio ao mundo para fazer
companhia a seus irmãos gêmeos.
- Dia de comemoração: 27 de setembro – são homenageados nos templos católicos como nos centros de religião afrobrasileira;
- Sincretismo: Santos Católicos Cosme e Damião;
- Dia da semana: Domingo;
- Cores deste orixá: Azul e Rosa;
- Oferendas: Doces, balas, guaraná, velas azul ou rosa, entregues em um jardim ou parque.
- Domínios: Parques, jardins e grandes gramados.
- Saudação: ‘’Amin-Beijada ou Oni-Beijada!’’ – ‘’ Saudação ao Orixá protetor dos gêmeos na África’’ ou ‘’Senhor dos
gêmeos.’’

Oração para Cosme e Damião
São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes,
abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e
todas as práticas do mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhem todas as nossas crianças. Que a alegria da
consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse em meu coração. Que a vossa proteção conserve meu
coração simples e sincero, para que sirvam também para mim as palavras de Jesus: ‘’ Deixai vir a mim os pequeninos,
porque deles é o Reino do Céu.’’ São Cosme e Damião, rogai por nos. Que assim seja!’’
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Orixá do Mês
Xangô
É a Divindade que está assentada no pólo positivo ou irradiante da 4ª Linha de Umbanda, que é a da Justiça Divina. Esta é
irradiada o tempo todo na Criação, de forma passiva não forçando ninguém a vivenciá-la, mas sustentando a todos que a
buscam e dando equilíbrio, estabilidade e harmonia a tudo e a todos. Seu campo preferencial de atuação é a razão, sendo
ele o Orixá da justiça e da sabedoria. Absorvendo as Irradiações de Pai Xangô, o ser é purificado em seus sentimentos e se
torna racional, ajuizado e um ótimo equilibrador do meio em que vive e dos seres à sua volta. Xangô simboliza a lei da
causa e efeito, sua marca é a machada de dois gumes ou a balança de dois pratos, simbolizando a justiça e a
imparcialidade. É a ele que recorremos quando necessitamos de ajuda nos processos que demandam muita energia, nas
demandas espirituais, nos processos judiciais, enfim, todos os assuntos ligados à lei e a justiça. É o protetor dos bons
juízes, dos bons advogados e de todos aqueles que tenham contato com as práticas das leis. Sua imagem é representada
por um ancião sentado sobre as pedras, segurando a tábua dos 10 mandamentos e com um leão ao lado.
- Dia de Comemoração: 30 de setembro;
- Dia da semana: Quarta feira;
- Domínio: Pedreiras e Cachoeiras;
- Sincretismo: São Jerônimo;
- Cor: Marrom;
- Oferendas: Em um alguidar colocar quiabo cozido regado com azeite de dendê, 01 cerveja preta, 01 vela marrom,
entregar em uma pedreira ou perto de uma cachoeira;
- Ervas: Erva de São João, Erva de Santa Maria, Beti Cheiroso, Alevante, Cordão de frade, Erva Tostão;
- Bebida: Cerveja Preta;
- Símbolo: Machado e a balança da justiça;
- Característica dos seus filhos: não aceitam o questionamento de suas atitudes pelos outros, especialmente se já
tiverem considerado o assunto em discussão encerrado por uma determinação sua. Gostam de dar a última palavra em
tudo embora saibam ouvir. Quando contrariados, se tornam rapidamente violentos e incontroláveis. Nesse momento,
resolvem tudo de maneira demolidora e rápida;
- Saudação: ‘’Kaô Cabecilê’’ – ‘’Permita-me vê-lo, Majestade!’’

Oração para Xangô
Ao meu pai Xangô, eu peço na benção de Oxalá que atenda às minhas palavras e ouça meu coração por amor a Orumilá.
Ao meu pai Xangô, eu peço a sua misericórdia e proteção para minha vida. Ao meu pai Xangô, eu peço que seja digno de
carregar em minha vida a sua proteção, a sua benevolência e sua força. Ao meu pai Xangô, eu peço que abra os meus
caminhos e afaste de minha alma, de meu corpo e de meu espírito os inimigos que me desejam o mal. Ao meu pai Xangô,
pela minha verdadeira fé e devoção, eu peço que ouça minhas palavras e que eu, seja digno de seu perdão.
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Mensagem de Luz!
SE EU SOUBESSE O QUE SEI AGORA...
Conta-seEste
quedia
o dono
de melhor
um pequeno
comércio,
amigo
do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua e lhe falou:
é o seu
tempo,
o instante
de agora.
Sr. Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor conhece tão bem. Poderia redigir um anúncio para o
jornal? 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.
Olavo Bilac, muito solícito, apanhou um papel e escreveu:
Seencantadora
a doença permanece
em sua
companhia,
a ocasião
de tratar-se
com segurança.
Vende-se
propriedade,
onde
cantam ossurgiu
pássaros
ao amanhecer
no extenso
arvoredo, cortada por
cristalinas e marejantes águas de um ribeirão.
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.
A casa, banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda.
Meses depois,
poeta
topaplano
com de
o homem
e pergunta-lhe
havia
o sítio.
Se esseo ou
aquele
trabalho
está incubadoseem
seu vendido
pensamento,
agora é o momento de começar a
Nem
pensei
mais
nisso,
disse
o
amigo.
Quando
li
o
anúncio
é
que
percebi
a
maravilha que tinha.
realizá-lo.
Às vezes,
quefazer
possamos
reconhecer
valor dosotesouros
possuímos, é preciso que alguém nos abra os olhos.
Separa
deseja
alguma
boa ação,oapareceu
instanteque
de promovê-la.
E isso não acontece somente com relação aos bens materiais, mas também no campo afetivo.
Se alguémpela
aguarda
as ou
suas
desculpas
por faltas
cometidas,
terá soado
a as
hora
em que
pode esquecer
Talvez motivados
rotina
pela
acomodação,
passamos
a observar
apenas
manias
ou você
os pequenos
defeitos
qualquer
ocorrência
infeliz
e
sorrir
novamente.
daqueles que convivem conosco, esquecendo-nos das qualidades boas que eles possuem.
Não é raro alguém de fora nos surpreender com uma lista de virtudes dos nossos filhos, que passam despercebidas aos
Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.
nossos olhos.
Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso.
Ou, então, um colega que elogia nosso esposo ou esposa ressaltando qualidades que não estamos percebendo.
Esposas Este
que criticam
marido porque
eleem
não
abreauxílio.
a portaDe
donós,
carro
para ela,
não puxa
a cadeira apara
elacom
se sentar,
dia é um opresente
de Deus,
nosso
depende
aquilo
que venhamos
fazer
ele.
esquece
o
aniversário
de
casamento,
não
lhe
oferece
flores
no
dia
dos
namorados...
(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana).
Essas esposas não levam em conta que aquele mesmo homem é um pai carinhoso, dedicado, é trabalhador, honesto, e
sempre que ela precisa, ele está por perto para ajudar.
Há maridos que desvalorizam suas esposas porque não estão em dia com a moda, porque os cabelos brancos não estão
bem camuflados, porque não lhe dão atenção integral quando dela necessitam...
Esses esposos certamente não se dão conta do valor que essas mulheres têm. Não percebem quantas noites elas são
capazes de passar acordadas, vigiando o filho doente, e enfrentar dias inteiros de trabalho exaustivo, sem reclamar.
Não se dão conta de que essas mulheres, tantas vezes, fazem verdadeiros malabarismos financeiros para poupar o
marido de saber que o dinheiro do mês foi curto.
Mães e pais que criticam os filhos porque não atendem a todos os seus caprichos, ou porque nem sempre fazem as
coisas como lhes determinam, esquecidos de que esses garotos e garotas têm muito valor.
São jovens que prezam pela fidelidade, que respeitam opiniões contrárias, que valorizam a família, que se dedicam a
causas nobres, jovens saudáveis e cidadãos de bem.
Assim, não façamos como o comerciante que queria vender seu sítio, e ao ler o anúncio redigido por alguém de fora,
mudou de ideia.
Tenhamos, nós mesmos, olhos de ver, ouvidos de ouvir e sensibilidade para sentir as boas qualidades e as virtudes
daqueles que nos seguem mais de perto.
Existem pessoas que nem sempre conseguem demonstrar seus verdadeiros sentimentos.
Talvez por medo de uma decepção ou por timidez, escondem-se atrás de uma couraça de proteção que as faz sentiremse mais seguras.
E essa forma de isolar-se, muitas vezes pode aparecer disfarçada de agressividade ou de comportamento antissocial.
É por essa razão que precisamos desenvolver nossa capacidade de penetrar os sentimentos das pessoas, um pouco além
das aparências.
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

v

Precisamos de doações de fraldas geriátricas Tamanho M. Contamos com sua
colaboração que será revertida para uma grande causa.

- Doação de Sangue
Você sabia?
Uma única bolsa de sangue doada pode salvar a vida de 4 pessoas.
A bolsa coletada pode ser fracionada nos seguintes componentes sanguíneos:
concentrados de hemácias e plaquetas, plasma e crioprecipitado. Por isso, um
único doador pode beneficiar até 4 pessoas. Seja um doador!!! Salve uma Vida
doando sangue!!!
- Para Refletir.....
‘’O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é...ninguém pode
ser.’’
Obrigada!!!
Viviana Vigatti (Presidente do MV)
Rafael Barrios (Vice Presidente) e equipe de colaboradores.

Aniversariantes do Mês de Setembro - 2017
06/09 – Izilda Fonseca (Cantina)
06/09 – Cristiane Basso
07/09 – Lívia Giovanini (MV)
15/09 – Roberto Pedroso
20/09 – Lourdes Hernandes (Cantina)
23/09 - Bárbara
29/09 – Tais Sanches
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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.

‘’O conhecimento é o alimento da alma.’’
Quadro de Atividades Realizadas Antes da Gira
Horário

Atividades

Contato

17h30 às 18h30

Curso de Atabaque

Douglas Jr.

09h30 ao 12h30
(Todo segundo domingo
do mês)

Gira de desenvolvimento

Pai Juninho e Katia Sophia

Diagramação
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!

Viviana Vigatti

Colaboração
Sérgio Poato/Viviana Vigatti/Karina Auricchio

Impressão
Aparecida Rosa

Supervisão Geral
Mãe Katia

Atendimento na 1ª e 3ª semana do mês/ Rua do Orfanato,1273 – Vila Prudente, São Paulo

Página 5

