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Queridos filhos e amigos,
Hoje falaremos sobre RENOVAÇÃO.
Diariamente, nos deparamos com os mesmos erros, seja
em atitudes ou palavras. Muitos de nós, nem sequer
percebemos tal gravidade, pois mal temos tempo para
analisar nossos próprios comportamentos e aquilo que
nos traz desconforto interno. É muito triste isso, pois
passamos uma vida inteira sem nos dar conta. Todos os
dias, seguimos em frente, sem dar uma atenção especial
para o que se passa ao nosso redor, bem como em nosso
sentimento interior. Muitas coisas que nos desagradam,
já não nos fazem mais felizes, porém com a falta de
tempo, levamos adiante nossas vidas e tudo permanece
sempre da mesma forma. Nada muda!!! Tudo igual!!! Isso
não pode continuar!!!
Através de um estudo sério de nós mesmos, sendo
honestos, verdadeiros e sem desculpas, precisamos
avaliar nossos pontos fracos e os motivos que nos levam a
ter nossos projetos fracassados. Uma visão ampliada do
que queremos para nosso futuro, nos ajudará bastante a
tal mudança. Há necessidade de renovação!!!!!!! De
tempos em tempos, nada pode permanecer como está. O
mundo se transforma, tudo se recicla, as pessoas
estudam, crescem, morrem e nós continuamos
estacionados na vida, esperando que algo fora do comum
nos aconteça. Para obter coisas diferentes, precisamos
fazer coisas diferentes. Não tem jeito!!!!
A escola da vida, é igual a qualquer escola: se vamos mal
numa prova, precisamos estudar a mesma matéria para
que na próxima prova possamos nos dar bem. Isso
significa que, enquanto não aprendermos a lição ou
enquanto não pararmos para olhar outras coisas, não
teremos sucesso. Não adianta ficar vislumbrando coisas
distantes e deixar o agora para depois.
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É importante ter coragem de mudar hoje e de ver os
problemas que nos aflige de cara limpa. É importante
renovar nosso eu, olhando nossa alma e nossa vida,
aceitando as pessoas e sabendo conviver com os
outros. Precisamos entender que cada um tem sua
vida e sua forma de levar a vida. Que cada um está em
seu grau de evolução, assim como nós e que nada e
nem ninguém pode ter poder sobre nossas decisões.
Somos o dono do nosso destino. O importante é
separar o que é nosso e o que é do outro. O
importante é renovar nosso eu, olhando para nossa
alma, fazendo um balanço de nós e do que estamos
fazendo conosco. Essa reforma íntima deve existir.
Reconhecer o que precisa ser mudado e ter a coragem
de mudar, faz toda a diferença. Jogar fora velhas
crenças e limpar o coração de ressentimento é abrir as
portas para novos ares. Tomar consciência do nosso
projeto de vida, é combater em nós o mal e eliminar
de vez as trevas que nos cercam. Faça isso e verá a luz
voltar em forma de bênçãos ilimitadas. Não deixe para
amanhã o que pode ser feito hoje. Que a renovação se
faça presente em sua vida e em seus negócios. Que a
luz volte a brilhar sempre!!!! Renove-se!!!!!
Com carinho......... Mãe Katia

Giras
04/11 – Preto Velho
18/11 – Encerramento do Ano - Exu e Pomba Gira
02/12 – Homenagem à Yemanja e Linha D’água
09/12 – Encerramento do Ano - Ciganos

Médiuns do Mês
04/11 – Marcelo Santiago/Osvaldo/Patrícia/
Jéssica Cavalcante
18/11 – Miriam/ Rafael Barrios/Rosana/
Raimunda (Ray)
02/12 – Maria Claudia/ Pai Nelsinho/
Sidnei/Tais Sanches
09/12 – Mãe Val/Wagner/Viviana Vigatti/
Alana

Leitura Recomendada
Negro
Autor: Robson Pinheiro
Editora: Editora Casa dos Espíritos - Valor :34,00 Site da Estante Virtual –
www.estantevirtual.com.br
Você pode alugar na Biblioteca do MV.
A mesma palavra para duas realidades diferentes. Negro. De um lado, a escuridão, a
negação da luz e até o estigma racial. De outro, o gingado, o saber de um povo, a
riqueza de uma cultura e a história de uma gente. Em Pai João, a sabedoria é
negra, porque nascida do cativeiro; a alma é negra, porque humana — mistura de bem e
mal. As palavras e as lições de um negro-velho, em branco e preto.

Dia Nacional da Umbanda
Em 15 de novembro, além da comemoração a Proclamação da República, foi decretado pela Lei 12.644, o Dia
Nacional da Umbanda. Esta completa 109 anos, data da sua anunciação pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas (em
1908), através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Esse fato legítima o verdadeiro nascimento da Umbanda para
os homens, com as normas de um novo culto onde os espíritos de velhos africanos escravos e desencarnados, e os
índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que fosse o
credo e a condição social. Religião brasileira, com o misticismo do índio, a magia do negro africano e as crenças
brancas judaico-cristãs, católicas e espíritas, a Senhora da Luz Velada é muito mais antiga nos planos rarefeitos que
o próprio planeta Terra. Fala aos humildes, simbolizando a igualdade entre todos os irmãos, encarnados e
desencarnados, com a prática da caridade, no sentido do amor fraterno, com base no Evangelho de Cristo e, como
Mestre Supremo Jesus. Sem dogmas, não é aceita a permanência da ignorância, crendices e vaidades, pois, de
acordo com o Caboclo das Sete Encruzilhadas ela é ‘’a manifestação do Espírito para a Caridade. Não cobrar, não
matar, vestir o branco, evangelizar e utilizar as energias da natureza’’.
O primeiro nome dado ao movimento foi Allabanda, mas considerando que não soava bem a sua vibratória,
substituiu-o por Aumbanda, ou seja, Umbanda, palavra de origem sânscrita que se pode traduzir por ‘’Deus ao
nosso lado’’, ou ‘’o lado de Deus’’. Muito provavelmente, ficou o nome Umbanda, e não Aumbanda, porque
alguém anotou a palavra separadamente (a umbanda). A primeira casa de trabalhos espirituais fundada recebeu o
nome de Nossa Senhora da Piedade (registrada como tenda Espírita, porque não era aceito na época, o registro de
uma entidade com especificação de umbanda), porque acolheriam como filhos, todos os que necessitassem de ajuda
ou de conforto.
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Se o Universo quer movimento, que tal sairmos da zona de
conforto?
Muitas vezes, nós nos perguntamos como o Universo
poderá responder e atender aos nossos anseios, não é
mesmo?
Alguns pensam que isso só ocorrerá por meio de
otimismo e pensamentos positivos. Porém, o Universo
quer muito mais de nós!

Universo que apesar do caos, somos seres capazes de
agir, de mostrar a ele o que queremos.
Pedir apenas não vai resolver porque se Ele não vir
movimentos da nossa parte, nada irá acontecer de
diferente e a nossa vida continuará uma bagunça, não
teremos prosperidade.

O Universo deseja ações, quer que saiamos da nossa
zona de conforto, provemos para nós mesmos o quanto
somos fortes, capazes de superar obstáculos e
enfrentarmos as pedras que a vida coloca nos nossos
caminhos.

Quantas vezes ficamos em um relacionamento apenas
porque temos receio de arriscar, de conhecer outra
pessoa, de amar de novo, de nos apaixonar?

O Universo prima para que aprendamos sempre, que
superemos nossas dores com resignação e firmeza.
Não adianta ficarmos reclamando, pois tudo o que ele
espera é movimento para que nossa evolução seja
favorecida.
Não estamos na vida, no Planeta Terra a passeio!
Como seria bom se pudéssemos ficar naquela zona de
conforto, aceitando tudo o que temos de modo calado e
acreditando que seremos eternamente felizes, não é
mesmo?
Só que chega um momento em nossa vida que tudo
balança, sai do lugar. Aquilo que acreditávamos deixa
de fazer sentido, nossas crenças se movem, tudo vira
uma bagunça e o Universo pede que busquemos a nossa
verdadeira essência.
Até as nossas dores são desalinhadas! Sim, porque
muitas pessoas aceitam viver na dor e não veem outra
saída para mudar! Há pessoas que aceitam as dores, os
sofrimentos e não fazem nada para transformar! Deixam
a vida levá-las!!
Mas o Universo move a vida de todos e não deixa que
ninguém permaneça para sempre na inércia! Ele quer
movimento, ação de nossa parte!
É neste momento que acontecem inúmeros
aprendizados, que choramos, sofremos, questionamos,
gritamos e culpamos o Universo pela bagunça que nossa
vida se transformou.

E no trabalho? Quantas pessoas passam anos fazendo
aquilo que não gostam, simplesmente porque têm medo
do novo, medo de trocar de emprego, medo de aprender,
medo, medo e medo!
Muitas pessoas também não viajam porque têm receio de
conhecer lugares e pessoas diferentes! Preferem o
conforto da sua casa, da sua família e se esquecem que
viajar faz crescer, traz cultura e nos faz sair da zona de
conforto, da mesmice do dia a dia!
Claro que é muito fácil ficarmos no nosso mundo sem
questionar, aceitando tudo de modo calado.
Mas o Universo move e não temos controle sobre as
surpresas que Ele nos prepara, sobre o que é esperado
de nós.
Não dá para nadar contra a correnteza, pois somos
energia e ela é movimento!
Então se o Universo quer movimento, vamos sair da nossa
zona de conforto e ir à luta, mostrando a Ele o que
queremos com nossas ações em prol de nós mesmos, do
outro e de tudo o que nos propusemos a fazer quando
desembarcamos no Planeta Terra e aceitamos essa linda
viagem que é a Vida!!!

Fonte: Site www.osegredo.com.br, escrito por Lucifrance
Carvalhar • 4 de outubro de 2017

E não adianta esbravejar, porque isso só vai aumentar o
nosso sofrimento.
Já que fomos tirados da nossa zona de conforto, o único
jeito é buscar alternativas para que possamos evoluir,
aprender e entender os recados que nos estão sendo
dados.
É nessa hora que devemos ouvir aquela voz que fala
dentro de nós, que alguns chamam de intuição.
O autoconhecimento é fundamental neste processo e só
vamos tê-lo, se olharmos para dentro de nós e
enxergarmos a nossa essência, o nosso propósito de
vida.
Temos que seguir sempre em frente e mostrar ao
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Mensagem de Luz!
MUDAR É MUITO DIFICIL MAS NÃO MUDAR É FATAL
Independente da minha ação tudo muda. Tudo muda a todo instante. Tudo muda. É bom pensar nisso. E tudo mudando
dia é opções:
o seu melhor
tempo,
o instante
deou
agora.
eu possoEste
ter duas
A mudança
passa
por mim
a gerencio; ou eu faço ou ela fará por mim. Não importa,
porque se eu ficar bem paradinho a mudança continua porque ela atinge até o que não tem consciência, como pedras e
Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a
plantas. Esta é a mudança – precisa reconhecer isso – que pode ser um lema de vida. Mudar é difícil, não mudar é fatal.
mensagem
de renovação
permanente.
Mudar é muito
difícil. Mudar
hábitos, mudar relações, mudar propostas, mas não mudar é fatal.
Será queSe
este
ano você
resolve aquele
o seu
inglês?de
Você
vai resolver
o fato de você ter problemas
a doença
permanece
em suaprobleminha
companhia, com
surgiu
a ocasião
tratar-se
com segurança.
com o uso da crase? Estude, faça exercícios, tente, mude. Não mudar é fatal. Usando o quadro de Matisse: Mudar,
mudar-se.
as coisas
nos cercam.
Mudar
e reinventar-se. Quem não se reinventa na amizade, no emprego ou
Se Mudar
você errou,
estáque
no passo
de acesso
ao reajuste.
no casamento esgota essa possibilidade rapidamente. A pessoa com quem se casou há vinte, dez, quinze, trinta anos
Se mais.
esse ou
aquele
plano são
de trabalho
estáInfelizmente
incubado emosseu
pensamento,
é o momento
de começar
não existe
Nem
as células
as mesmas.
neurônios
são osagora
mesmos,
cada vez em
menor a
realizá-lo. Mas as células se renovam constantemente.
quantidade.
A imagem da escultura americana Carlyle diz que o homem com consciência e ação está se esculpindo como a sua
Se deseja
alguma
boaprópria
ação, apareceu
o instante
de promovê-la.
grande obra.
Você fazer
se torna
na sua
obra, torna-se
na pessoa
que investe nisso. Este o momento de pensar nisso.
Fim de ano. Há uma poesia de Antônio Machado, o espanhol – não o nosso Machado de Assis, mas o Machado espanhol –
Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer
que é conhecida de todos: “Caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais; caminhante, não há caminho, se faz
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.
caminho ao andar”.
O problema
de eu comprar
livro A cabeça
de Steve
Jobs épor
que
ele não
leu esse
livrode
para
fazer o que fez. O problema
Se alguma
visita ou omanifestação
afetiva
esperam
você,
chegou
o tempo
atendê-las.
de pedir conselho é que quem venceu não pediu conselhos. É a velha história de Mozart que, perto de morrer, recebe a
carta deSe
umprecisa
meninoestudar
de 15 anos,
de Praga,
queencontrou
pergunta avocê
ele como
fazer umade
ópera.
Mozart responde: “E muito cedo
determinada
lição,
a oportunidade
fazerEisso.
para você fazer isso”. O menino responde na terceira carta entre os dois: “O senhor fez a primeira com nove anos”. E
Este dia énaum
presente
de“É
Deus,
em nosso
De nós, depende
aquilo
quesevenhamos
Mozart responda
quarta
carta:
verdade,
mas auxílio.
eu não perguntei
a ninguém
como
fazia”. a fazer com ele.
(CHICO
– enviado
por Mãe Ana).
Essa
é a XAVIER
diferença.
Ouvir conselhos
de pessoas que não os praticam. Têm uns casamentos destroçados, mas elas dão
conselhos. Ouçam todo mundo. Segundo Hamlet: “A todos, teu ouvido; a voz, a poucos; ouve opiniões, mas forma juízo
próprio“. Em qualquer sentido. A todos ofereça o ouvido, ouçam o que as pessoas têm a dizer. Nós estamos falando
sempre delas. Façam isso. Tornem-se diferentes ou achem felicidade na repetição que também é possível.
Achem felicidade em ser comum. Achem felicidade na repetição do óbvio. Achem felicidade em fazer a felicidade de
outro como minha avó que faz o menu do Natal há trinta anos, colocando os mesmos pratos nos mesmos lugares da
mesa. Até o cheiro da casa é o mesmo. E ela era feliz assim. Achem a felicidade na repetição ou na renovação. E este é
o momento, fim de ano, para fazer essa reflexão. A reflexão do quanto eu quero aprofundar, de que eu quero
transformar o que está ao alcance da minha mão. Uma das coisas mais fascinantes da vida é isso.
Quando eu tinha dezoito anos, estava do meio para o fim da faculdade, em entrei muito cedo, eu fui fazer o primeiro
estágio em sala de aula, na 5ª Série. Hoje não existe mais essa nomenclatura. Eu e uma colega vimos uma aula na 5ª
Série. Eu saí de lá horrorizado. Eu disse: “Eu não quero isso, que horror. São uns demônios, eles gritam, estão possuídos
por Satanás”. Aquilo era um horror. Eu saí de lá e disse para a minha colega: “Eu vou fazer tudo para acabar a minha
faculdade, mas eu não quero dar aula para a 5ª Série”. Acabei dando por algum tempo, mas eu queria escapar disso. Eu
queria dar aula para adultos e não para crianças. Terminou a faculdade e eu me inscrevi para ser professor. Passados
mais de 30 anos disso, esta mesma minha amiga estava dando aula para a 5ª Série. Ela sempre disse que eu tive sorte.
Sorte é o nome que se dá para a pessoa que leva adiante o seu plano. Sorte é o nome que se dá a quem se empenha.
Mas a minha sorte foi atravessar as madrugadas estudando. A minha sorte foi vir para São Paulo com uma mão na frente
e outra atrás. A minha sorte foi um projeto longo, o custo do sacrifício em construir uma carreira. Essa foi a minha sorte
que levei adiante.
Este é o momento para pensar na sorte ao invés de estar comendo lentilhas no Ano Novo. Não tem um pobre que não
coma lentilhas. Rico não come lentilhas, é uma coisa fascinante. E o pobre continua comendo. No ano seguinte come de
novo. Ao invés de investir na lentilha ou em alguma coisa assim, se preferir troque superstição por religião, mas pense
num projeto para 2017, leve este projeto adiante. Nesse projeto faça tudo o que você possa fazer. O tempo linear é
uma invenção nossa. Mas como eu dizia antes, o tempo pode ser circular e, assim, pode ser um recomeço a qualquer
instante, de qualquer ponto.
O tempo linear é uma invenção do Ocidente. E pode ser de fato, um Ano Novo. Pode ser, de fato, um novo momento.
Basta uma ação de quem vai enfrentar o mundo. O mundo não vai querer, vai nos obrigar a refazer a ação e insistir
como tudo que é importante na vida tem que se insistir muito. Muitas vezes. A recompensa por essa escolha é a vida
que vale a pena ser vivida.
Perguntaram-me uma vez, num debate sobre felicidade, se eu era feliz. Eu respondi que o único objetivo que posso ter,
a única ideia que eu posso ter é que eu já fui infeliz e hoje eu sou feliz. É a comparação. Ninguém pode saber se de fato
é feliz. Mas eu já fui infeliz. E hoje o ponto maior da minha felicidade é saber que ela depende de mim. Exclusivamente
de mim. Então, esta é a vida válida para mim. Nem sempre é fácil. Algumas coisas eu estou querendo abrir mão porque
não adiantou insistir, minha energia não foi suficiente. Mas aquela que foi possível se tornou numa vida válida.
Autor: Leandro Karnal
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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.
- 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!!!

- Para Refletir.....
‘’O que para você poder parecer o fim, para Deus é o início de um novo
projeto.’’
Obrigada!!!
Viviana Vigatti (Presidente do MV)
Rafael Barrios (Vice Presidente) e equipe de colaboradores.

Aniversariantes do Mês de Novembro - 2017
10/11 – Lourdes (Cantina)

17/11 – Fernando H. (MV)

12/11 – Ferdinando

20/11 – Helena Ribeiro

13/11 – Guilherme Dias

21/11 - Miriam

Avisos
- Apresentamos a nova diretoria que terá inicio em outubro de 2017.
Dirigente Espiritual do Templo: Katia Barrios; Presidente do Templo: Douglas Barrios Junior;
Vice-Presidente do Templo: Waldomiro Natal Junior; Secretario Geral: Barbara Michelle Queiroz P. Passaro;
Tesoureiro Geral: Denise Constante S. Bette; Presidente do Conselho Fiscal: Kátia Sophia M. Machado;
Vice-Presidente do Conselho Fiscal: Nelson de Fatima da Silva; Suplente do Conselho Fiscal: Luiz Felipe G. Passaro;
Adicional Outros: Tesouraria: Marcelo Alves Pires; Suplente do Conselho Fiscal: Juliana Rodrigues de Oliveira;
Suplemente do Conselho Fiscal: Guilherme Dias Cruz; Suplemente do Conselho Fiscal: Mônica Cristina de Campos.
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Avisos
- Aqueles que não tem sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informações para Viviana
Vigatti e/ou Karina Auricchio, 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, procurar a tesoureira geral Denise
Bette. As doações podem ser feitas aos sábados nas giras ou se preferir através de depósito bancário na conta Nome:

Denise Constante Sanches Bette/ Banco Itaú/Agência – 6436/ CC - 22987-3.
- Atenção!!! Não será permitido a entrada de pessoas com shorts, mini saias, blusas decotadas ou curtas no local dos
trabalhos espirituais. Obrigada!!! Mãe Katia.
- 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.
- AGRADECIMENTO: Agradecemos a todos que se empenharam para que nossa festa de Cosme e Damião fosse um
sucesso. Muito obrigada pelo carinho, amor e cuidado!!! Somos felizes por tê-los ao nosso lado.
- Agradecemos as doações de champanhe ofertadas a Maria Padilha, a qual presenteia os filhos e prestadores de serviços
pelos trabalhos realizados no decorrer do ano. Muito Obrigada!!!

‘’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
(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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