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Queridos filhos e amigos,
Hoje vamos conversar um pouquinho sobre
autorresponsabilidade. Você é o único responsável pela sua
vida e pela vida que tem levado. Você está onde se coloca.
Atitude e postura interna são essenciais para começar a
entender tudo que te acontece. A vida que você tem levado,
é absolutamente mérito seu, seja pelas ações conscientes ou
inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos,
comportamentos e palavras. Por mais doloroso que seja, foi
você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo
assim, só você poderá modificar essa situação. Dentro
dessa perspectiva, se você não está satisfeito com os
resultados que tem obtido, basta reconhecer que está
errado, reconhecer que suas escolhas e caminhos não tem
sido satisfatórios e então redirecionar objetivamente e
conscientemente a situação. Você não é fruto do meio. Você
não foi mandado embora por corte na empresa, ou porque te
fizeram macumba ou ainda por causa da crise financeira do
país. Você foi despedido por não assumir a responsabilidade
total de tudo que faz. Talvez você não tenha se dedicado o
bastante ou mesmo, porque seu serviço não tinha seu perfil
de atuação.
O fato é que enquanto as pessoas não reconhecerem que
foram demitidas por causa de suas próprias falhas, em algum
momento, elas estarão repetindo os mesmos acontecimentos
na vida delas acreditando que é carma ou porque Deus não
te ama o suficiente.
Se você não acredita que possui livre arbítrio para
reescrever sua história, você passa a ficar a mercê das
pessoas e do mundo. Você se auto flagela e se vitimiza. Pare
por uns instantes e se pergunte: Quem está no comando de
sua vida? Quem é o responsável pelos frutos que você tem
colhido? Deus deu ao homem o livre arbítrio, então
certamente você é responsável por si.
Você é uma pessoa de ação? O que tem feito para mudar sua
história atual? Vamos fazer uma teste? 2% da população
humana são os que provocam mudanças, 13% veem a
mudança acontecer e às vezes até apoiam e auxiliam os
outros e 85% da massa mundial não percebe o que está
acontecendo e empurram com a barriga sua vida. Onde você
sempreetanto, para mudar a circunstâncias, antes
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se encaixa? Melhorar é ter a coragem de encarar a
verdade sempre. Entretanto, para mudar a
circunstâncias, antes terá que tomar a decisão de romper
com o passado como também a perseverança e a
persistência para manter claro, seus objetivos e metas.
Independente da situação que vive hoje, tenha em mente
onde quer chegar e quem deseja ser. Trabalhe
firmemente por isso. Concentre suas energias naquilo
que deseja. Pessoas de sucesso assumem com sabedoria
sua posição, buscam aprender com suas falhas para que
de uma próxima vez, possam obter resultados melhores.
As pessoas de sucesso não desistem de seus sonhos.
Aceitam o momento presente, mas trabalham para
concretizar seus planos. Não desanimam jamais!!!!
Os autorresponsáveis são otimistas e motivados. Não
existe preguiça e nem cansaço para essa gente. Mesmo
que não sejam remunerados a contento, eles dão sempre
seu melhor. Mesmo que não sejam valorizados,
continuam produtivos e alegres. Eles buscam em si a
solução de seus problemas. É fácil culpar os outros né?
O difícil é ver que você é um folgado., um acomodado e
que quer o bolo pronto sem precisar trabalhar por isso.
Não critique nada e nem ninguém. Olhe para você., se
reconheça como capitão do seu barco. Seja um eterno
aprendiz da vida. Se assuma hoje e sempre e verá de
perto sua mudança e sucesso.
Com carinho........
Mãe Katia

Giras
07/10 – Cosme e Damião – Festa
21/10 – Exu e Pomba Gira
04/11 – Preto Velho
18/11 – Encerramento do ano Exu e Pomba Gira

Médiuns do Mês
07/10 – Fernando H./Pai Juninho/
José Maria/Juliana Rodrigues
21/10 – Lívia/Lourdes Cavalcante/Katia Sophia/
Mãe Katia
04/11 – Marcelo Santiago/Osvaldo/Patrícia/
Raimunda
18/11 – Miriam/ Rafael Barrios/Rosana/
Raimunda

Leitura Recomendada
Laços Eternos
Autor: Zibia Gasparetto / Editora: Vida E Consciência - Valor :24,85
Livraria Cultura.
Você pode alugar na Biblioteca do MV.
Por que Nina, aos doze anos de idade, morre de tuberculose? Seu desencarne
prematuro tem algo a ver com sua vida passada? Esta obra conta uma história de
amor, ciúme e redenção que narra a saga entre duas vidas, procurando revelar as
belezas da reencarnação e mostrando que o amor pode ser a força motriz que se
funde no Todo, possibilitando a conquista da paz e criando laços pela eternidade .

Orixá do Mês Oxum
Orixá do Trono irradiador do Amor Divino, puro, real, maduro, solidificado, sensível e incondicional, como também da
Concepção da Vida em todos os sentidos. Como ‘’Mãe da Concepção’’ ela estimula a união matrimonial, os valores
familiares e a concórdia da família universal. Como Trono Mineral ela favorece a conquista da riqueza espiritual e a
abundância material. Seu elemento é o mineral, e ela, a rainha das águas doces, dos rios e cachoeiras, da candura, da
meiguice, da mansidão, da beleza, da prosperidade. A água doce é a melhor rede de distribuição de energia mineral e
está presente em todos os seres e também em todos os vegetais. Nossos organismos são compostos por 60% de água,
assim todos nós somos regidos pela força de Mamãe Oxum. Por esse motivo, nós a saudamos no início dos trabalhos no
nosso Terreiro, depois da oração do Pai Nosso e Ave Maria. E por isso Oxum também está presente na linha do
Conhecimento, pois sua energia cria a ‘’atração’’ entre as células vegetais carregadas de elementos minerais. Já em
nível mental, a atração pelo conhecimento é uma irradiação carregada de essências minerais ou de sentimentos típicos
de Oxum, a concepção em si mesma. Portanto, como as águas dos rios, a força de Oxum vai a todos os cantos da Terra.
Ela dá de beber as folhas de Ossaim, aos animais e plantas de Oxóssi, esfria o aço de Ogum, lava as feridas de Obaluayê,
compõe a luz do arco-íris de Oxumarê. Oxum está em tudo, pois, se amamos algo ou alguém é porque ela está dentro de
nós. No culto aos orixás ela guarda toda a visão espiritual do jogo de Búzios, sendo ela a guardiã dos olhos e da intuição.
- Dia de comemoração: Varia entre os terreiros, alguns comemoram em 2 de fevereiro, 12 de outubro e 8 de dezembro,
quando associada à Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Conceição,
respectivamente;
- Sincretismo: É sincretizada com diversas ‘’Nossas Senhoras’’, na Bahia ela é tida como Nossa Senhora das Candeias ou
Nossa Senhora dos Prazeres. Em outras regiões do Brasil é sincretizada com Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do
Carmo e Nossa Senhora da Conceição;
- Características: Bonita, elegante, charmosa, doce e possessiva;
- Dia da semana: Sábado;
- Cores deste orixá: Roxa ou Azul escura (Umbanda), dourada (Candomblé);
- Símbolo: Abebê (espelho em forma de leque);
- Oferendas: Entregar numa cachoeira, num prato de papelão prateado, melão com canjica amarela cozida regados por
mel, ou frutas doces em geral, banana prata e ouro, laranja lima, cereja, maçã, pera, melancia, goiaba, framboesa,
figo, pêssego, uva, bebidas doces, água da cachoeira, água de coco, flores de tonalidades lilás, lírios de todas espécies,
vela roxa, perfumes, adereços, espelhos;
- Domínios: Águas doces: rios, nascentes e cachoeiras;
- Ervas principais: Erva Cidreira, Melissa, Erva de Santa Maria, Ipê amarelo, Mãe Boa, Calêndula, Malva, Chuva de ouro,
Trevo Três Corações;
- Saudação: Ai iê Mamãe Oxum (Salve Senhora da Bondade e da Benevolência).
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Fechar Ciclos, Fechar portas, Encerrar Capítulos: O importante
é fechá-los e seguir em frente.
É preciso aceitar quando uma etapa da vida termina. Se
você insistir em permanecer nela, poderá perder a
alegria e o sentido de viver. Chame como quiser: fechar
ciclos, fechar portas, encerrar capítulos; o
importante é fechá-los e seguir em frente.
Não podemos viver o presente pensando no passado e
nem ficar o tempo todo nos perguntando: “Porque isso
aconteceu comigo”? Não podemos ser crianças ou
adolescentes eternamente, nem funcionários de
empresas inexistentes ou ter vínculos com pessoas que
não gostam de nós.
Os problemas acontecem e devemos deixá-los ir!
Um dia, de repente, um sentimento de nostalgia lhe
invade e você se lembra de todo o tempo perdido, os
minutos desperdiçados que não voltam
mais. Entenda que o tempo é o nosso bem mais
valioso; o tempo é vida.
É normal lembrar do passado; o que é prejudicial é viver
com as feridas emocionais abertas. São elas que nos
impedem de caminhar, viver o presente e desfrutar
tudo o que temos.

A vertigem emocional
Acreditar que o passado foi melhor é garantia de
sofrimento emocional no presente. Essa crença nos
impede “de soltar e deixar ir” e podemos mergulhar
num abismo profundo.
É assim que surge a vertigem emocional, que nos
impede de esquecer o passado, curar nossas feridas e
viver o presente.

Liberte-se
Se não traz alegria para sua vida… Solte
Se não lhe faz feliz… Solte
Se permanece ao seu lado, mas não acrescenta nada de
bom… Solte
Se procura segurança e assim evita o esforço de
desenvolver-se… Solte
Se não reconhece suas qualidades… Solte
Se não lhe dá carinho… Solte
Se não promove o seu sucesso… Solte
Se diz, mas não faz… Solte não há um lugar em sua
vida para você… Solte
Se tenta mudá-lo… Solte
Se o amedronta… Solte
Se são mais desencontros do que acertos…Solte
Se simplesmente o faz sofrer…Solte
Liberte-se…a perda será muito menos dolorosa do que
a dor de apegar-se “ao que já foi e não é mais”.

A limpeza do nosso passado
Algumas pessoas acreditam que olhar para o passado é
perda de tempo; o importante é viver o presente. Dessa
forma, as tristezas emocionais do passado vão se
acumulando, criando “uma montanha de dor” cada
vez maior.
Imagine que uma pessoa alérgica tenha como hábito
varrer toda a poeira de casa para debaixo do tapete,
achando que isso não vai afetá-la.

Fonte: A Mente é Maravilhosa (Blog), publicado pelo
site: www.osegredo.com.br

É o que acontece com as feridas
emocionais. Precisamos nos libertar das correntes que
nos ferem, para que as feridas não se aprofundem. O
que você é hoje é fruto do seu passado, tenha sido ele
bom ou ruim.
Revisando seu interior você não conseguirá mudar o
passado, mas sim entender as partes negativas e não
permitir que elas perturbem o seu presente. Isso é
muito doloroso, mas abre espaço para o novo.
Cicatrizar as feridas emocionais
Superar o medo do passado é a única forma de
acabar com esse sofrimento.
Vale a pena tentar curar as feridas do passado. Livre-se
da sua carga e perceba o que o oprime.
Imagine que você está soltando um balão; as cordas que
o prendem vão se afrouxando, até que ele se solta
completamente. Deixe-o ir, enquanto olha para o céu
até perdê-lo de vista, sorrindo e sentindo muita paz.

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

Página 2

Mensagem de Luz!
COMA OS MORANGOS DA VIDA
Problemas não impedem ninguém de ser feliz. O fato de
Talvez, ao me ouvir falar em felicidade, você se
ter que conviver com chatos não é motivo para você
dianão
é otenho
seu melhor
tempo,
instante
de agora. deixar de gostar de seu trabalho. O fato de sua mulher
pergunteEste
se eu
problemas,
seotudo
dá sempre
certo para mim, se nunca passei por uma
estarde
com
tensãona
pré-menstrual
oueseu
irritado
Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo
meditar
alegria da vida
de marido
aceitar-lhe
a
grande dificuldade que me tenha deixado marcas, como
com o dia-a-dia não os impede de tomar sorvete juntos.
mensagem
de
renovação
permanente.
ocorre com a maioria
O fato de seu filho ir mal na escola não é razão para não
das pessoas.
dar um de
passeio
pelocom
campo.
Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião
tratar-se
segurança.
É claro que sim, sou como todo mundo. Tenho
Coma o morango, não deixe que ele escape. Poderá não
angústias,
Se fico
vocêestressado,
errou, está no passo de acesso ao reajuste. haver outra oportunidade de experimentar algo tão
as pessoas às vezes me traem, mas eu procuro comer os
saboroso. Saboreie os bons momentos. Sempre existirão
Seda
esse
ou aquele plano de trabalho está incubado emursos,
seu pensamento,
agora éEles
o momento
de começar
morangos
vida.
onças e morangos.
fazem parte
da vida. a
realizá-lo.
Um
sujeito estava caindo em um barranco e se agarrou
Mas o importante é saber aproveitar o morango. Coma o
às raízes de uma árvore. Em cima do barranco havia um
morango quando ele aparecer. Não deixe para depois. O
Se deseja
fazerdevorá-lo.
alguma boa
ação,
apareceu o instantemelhor
de promovê-la.
urso imenso
querendo
O urso
rosnava,
momento para ser feliz é agora. O futuro é uma
mostrava os dentes, babava de ansiedade pelo prato
ilusão
que
sempre
do que
imaginamos.
Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado
a será
hora diferente
em que você
pode
esquecer
que tinha à sua frente. Embaixo, prontas para engoli-lo,
As
pessoas
vêem
o
sucesso
como
uma
miragem.
Como
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.
quando caísse, estavam nada mais nada menos do que
aquela história da cenoura pendurada na frente do burro
seis onças
nunca
a alcança.
Se tremendamente
alguma visita oufamintas.
manifestação afetiva esperam porque
você,
chegou
o tempo de atendê-las.
Ele erguia a cabeça, olhava para cima e via o urso
As pessoas visualizam metas e, quando as realizam,
rosnando.
urso dava
uma folga,lição,
ouviaencontrou
o urro
SeQuando
precisa oestudar
determinada
vocêdescobrem
a oportunidade
de fazer
isso.
que elas
não trouxeram
felicidade.
das onças, próximas dos seus pés. As onças embaixo
Então, continuam avançando e inventam outras metas
Este
dia é um
de Deus,
em nosso
auxílio. De que
nós,também
dependenão
aquilo
que venhamos
a fazeresperando
com ele. o
querendo
comê-lo
e o presente
urso em cima
querendo
devoráas tornam
felizes. Vivem
(CHICO
XAVIER – enviado
por Mãe
lo.
Em determinado
momento,
eleAna).
olhou para o lado
dia em que alcançarão algo que as deixará felizes. Elas
esquerdo e viu um morango vermelho, lindo, com
esquecem que a felicidade é construída todos os dias.
aquelas escamas douradas refletindo o sol. Num
Lembre- se: A felicidade não é algo que você vai
esforço supremo, apoiou seu corpo, sustentado apenas
conquistar fora de você. . ."
pela mão direita, e, com a esquerda, pegou o morango.
Quando pôde olhá-lo melhor, ficou inebriado com sua
Roberto Shinyashiki
beleza. Então, levou o morango à boca e se deliciou
com o sabor doce e suculento. Foi um prazer supremo
Enviado por Mãe Ana
comer aquele morango tão gostoso.
Deu para entender?
Talvez você me pergunte: "Mas, e o urso?"
Dane-se o urso e coma o morango!
‘’E as onças?"
Azar das onças, coma o morango! Se ele não desistir, as
onças ou o urso
desistirão. . .
Às vezes, você está em sua casa no final de semana,
com seus filhos e amigos, comendo um churrasco.
Percebendo seu mau humor, sua esposa ou seu marido
lhe diz: "Meu bem, relaxe e aproveite o Domingo!"
E você, chateado, responde: "Como posso curtir o
Domingo se amanhã vai ter um monte de ursos querendo
me pegar na empresa?"
Relaxe e viva um dia por vez: coma o morango.
Problemas acontecem na vida de todos nós, até o último
suspiro. Sempre existirão ursos querendo comer nossas
cabeças e onças a arrancar nossos pés. Isso faz parte da
vida e é importante que saibamos viver dentro desse
cenário. Mas nós precisamos saber comer os morangos,
sempre. A gente não pode deixar de comê-los só porque
existem ursos e onças.
Você pode argumentar: "Eu tenho muitos problemas
para resolver."
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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.
- 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!!!

ATENÇÃO!!!!
No mês de dezembro nossas giras acontecerão no 1º
sábado dia 02/12 e no 2º sábado dia 09/12
encerrando os trabalhos do ano de 2017, retornando
somente no 1º sábado de fevereiro.
- Para Refletir.....
‘’Prosperidade não consiste em ter, mas em ser.’’
Obrigada!!!
Viviana Vigatti (Presidente do MV)
Rafael Barrios (Vice Presidente) e equipe de colaboradores.

Aniversariantes do Mês de Outubro - 2017
12/10 – Érika Manfredi
22/10 – Mãe Ana
30/10 – Cida Rosa
31/10 – Miguel
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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 ou Andrea. As
doações podem ser feitas aos sábados nas giras.
- Atenção!!! Não será permitido a entrada de pessoas com shorts, mini saias, blusas decotadas ou curtas no local dos
trabalhos espirituais. Obrigada!!! Mãe Katia.
- 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 Sidinei de Souza Tel: 99543-8418.

‘’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
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