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Queridos filhos e amigos,
Ao encarnarmos, assumimos o compromisso de zelar
pela nossa vida do início ao fim.
Cuidar da nossa saúde física e mental, crescer
profissionalmente, buscar a prosperidade em todos os
sentidos e alimentar nossa alma com situações que nos
transmitam paz, serenidade e alegria. Muitos espíritos
buscam a oportunidade de retornar à Terra, porém
poucos conseguem. Somos seres milenares, cuja
responsabilidade inicia em nós mesmos. Ajudar demais
os outros, compartilhar tudo que tem, fazer caridade
em tempo integral, sem horário para família e filhos, é
anular-se perante a vida e a proposta de Deus para
nossa existência. Não está certo!!!!
Jesus nos ensinou: “Ame a teu próximo como a ti
mesmo”. Como amar ao próximo se não sabemos
cuidar de nós mesmos? Como amar ao próximo se
abandonamos nossos projetos de vida e nossos sonhos?
Não existe fórmula mágica!!!! Primeiro nós e depois os
outros. Essa é a lei!!!! Há a necessidade de entrarmos
em contato diário com as forças espirituais que nos
fortalecem e sustentam através da oração. Um
momento de reflexão, de isolamento e de encontro
consigo faz toda a diferença. Procurar bons livros e se
entregar `as asas da imaginação, muito ajuda a
sairmos dessa selvageria que nos rodeia, bem como das
reportagens alucinadas na TV. Atualmente as pessoas
não largam seus celulares nem na hora das refeições.
Morrem queimadas por deixarem seus celulares
carregando embaixo do travesseiro. É mole? Estamos
sendo engolidos pelo mundo. Fica aí o alerta: Cuide-se
mais!!!!! Busque nas orações o fortalecimento para sua
semana e o enfrentamento para suas dificuldades.
Alegre-se com o que tem e anseie por coisas melhores.
Seja grato!!!! Ame seus animais, sua família e amigos.
Procure aumentar conhecimentos através de leituras e
cursos. Veja as coisas lindas que a vida oferece. Olhe a
borboleta, admire um pássaro, contemple as estrelas,
o sol e a lua. Tudo é obra de Deus!!!!

Ano XII – Maio de 2018

Não adianta ficar falando sem parar das coisas que
você quer e que o outro não faz. Pare de falar e dê
você o exemplo!!!! Faça mais e reclame menos. Se
quer algo de alguém, inicie você dando o primeiro
passo. O ser humano adora reclamar e falar do
outro. Seja um exemplo de pai, de mãe, de filho,
marido, esposa, funcionário, patrão e não esqueça
de ser um exemplo também de filho de santo. Tudo
isso parte do pacote chamado: ENCARNAÇÃO.
Aproveite a sua encarnação da melhor forma
possível.
Obrigada!!!!
Com carinho...
Mãe Katia

Giras
05/05 – Homenagem aos Pretos Velhos
13/05 – Gira de Desenvolvimento (CANCELADO)
19/05 – Exu e Pomba Gira
02/06 – Homenagem aos Ciganos
10/06 – Gira de Desenvolvimento
16/06 – Cosme e Damião

Médiuns do Mês
05/05 – Pai Juninho/ José Maria/ Mãe Katia/
Juliana R.
19/05 – Jéssica C./Karina/ Cris Basso/
Maria Claudia
02/06 – Pai Nelsinho/ Rita/Rosana G./ Karla
16/06 – Rafael B./ Sidinei/ Tais S./ Mãe Val

Leitura Recomendada
Iniciando na Umbanda Vol. 1
Autor: Norberto Peixoto
Editora: Legião Besourobox- Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor
de R$34,00.
Você pode alugar na Biblioteca do MV.
Em “Iniciando Na Umbanda”, Norberto Peixoto trata de temas fundamentais para todos os
espiritualistas, iniciantes e iniciados que buscam compreender melhor a essência da Umbanda: o que é
Umbanda, o terreiro, a forma de apresentação dos espíritos e as linhas de trabalho; Os Orixás e os
pontos de força da natureza; para que serve o jogo de búzios; o que é Exu; o que são assentamentos
vibratórios, congá, firmezas e tronqueiras; o cruzeiro das almas; os elementos, as defumações; as
ervas, folhas, banhos, preceitos e consagrações; os cantos e toques entre outros assuntos referentes
ao universo dos terreiros.

Mensagem de Luz!!!
BORDADOS DA VIDA
Quando eu era pequeno, minha mãe costurava muito.
Eu me sentava no chão, olhava e perguntava o que ela estava fazendo.
Respondia que estava bordando.
Todo dia era a mesma pergunta e a mesma resposta.
Observava seu trabalho de uma posição abaixo de onde ela se encontrava sentada e repetia:
"Mãe, o que a senhora está fazendo?
" Dizia-lhe que, de onde eu olhava, o que ela fazia me parecia muito estranho e confuso. Era um amontoado de nós
e fios de cores diferentes, compridos, curtos, uns grossos e outros finos.
Eu não entendia nada.
Ela sorria, olhava para baixo e gentilmente me explicava:
"Filho, saia um pouco para brincar e quando terminar meu trabalho eu chamo
você e o coloco sentado em meu colo. Deixarei que veja o trabalho da minha posição."
Mas eu continuava a me perguntar lá de baixo:
"Por que ela usava alguns fios de cores escuras e outros claros?"
"Por que me pareciam tão desordenados e embaraçados?"
"Por que estavam cheios de pontas e nós?"
"Por que não tinham ainda uma forma definida?"
"Por que demorava tanto para fazer aquilo?"
Um dia, quando eu estava brincando no quintal, ela me chamou:
"Filho, venha aqui e sente em meu colo.
Eu sentei no colo dela e me surpreendi ao ver o bordado.
Não podia crer! Lá de baixo parecia tão confuso! E de cima vi uma paisagem maravilhosa!
Então minha mãe me disse:
"Filho, de baixo, parecia confuso e desordenado porque você não via que na
parte de cima havia um belo desenho.
Mas, agora, olhando o bordado da minha posição, você sabe o que eu estava fazendo."
Muitas vezes, ao longo dos anos, tenho olhado para o céu e dito:
"Pai, o que estás fazendo?"
Ele parece responder:
"Estou bordando a sua vida, filho."
E eu continuo perguntando:
"Mas está tudo tão confuso... Pai, tudo em desordem. Há muitos nós, fatos
ruins que não terminam e coisas boas que passam rápido. Os fios são tão escuros.
Por que não são mais brilhantes?"
O Pai parece me dizer:
"Meu filho, ocupe-se com seu trabalho, descontraia-se, confie em mim...
Eu farei o meu trabalho.
Um dia, colocarei você em meu colo e então vai ver o plano da sua vida da minha posição."
Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas.
As coisas são confusas, não se encaixam e parece que nada dá certo.
É que estamos vendo o avesso da vida.
Do outro lado, Deus está bordando...
Que Deus faça de suas vidas um "lindo bordado"!
Enviado por Mãe Ana

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

Página 1

Orixá do Mês: Pretos Velhos
Na Umbanda, os Pretos velhos são homenageados no dia 13 de maio, data
que foi assinada a Lei Áurea, a abolição da escravatura no Brasil.
Pretos velhos
ou Pretos-velhos
entidades
de umbanda,
Este dia
é o seu melhorsão
tempo,
o instante
de agora. espíritos que se
apresentam em corpo fluídico de velhos africanos que viveram nas
vocêadoram
guarda contar
inclinação
para a tristeza,
estedoé cativeiro.
o ensejo deSábios,
meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a
senzalas Se
e que
as histórias
do tempo
mensagem
de renovação
ternos
e pacientes,
dão opermanente.
amor, a fé e a esperança aos "seus filhos".
O preto velho, na umbanda, está associado aos ancestrais africanos, assim
Se a doença
em índios
sua companhia,
a ocasião de tratar-se com segurança.
como o caboclo
está permanece
associado aos
e o baianosurgiu
aos imigrantes
nordestinos.
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.
São entidades que tiveram pela sua idade avançada, o poder e o segredo
da sabedoria,
apesar
da rudeza
demonstram
suportar
Se esse
ou aquele
plano do
de cativeiro
trabalho está
incubado fé
empara
seu pensamento,
agora é o momento de começar a
asrealizá-lo.
amarguras da vida. Consequentemente são espíritos guias de elevada
sabedoria, trazendo esperança e quietude aos anseios da consulência que
Se deseja
fazer alguma
ação,
apareceu
o instante
promovê-la.
os procuram
para amenizar
suasboa
dores.
Ligados
à vibração
dede
Omolu,
são
mandingueiros
poderosos,
com
seu
olhar
perscrutador
sentado
em
seu
Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer
banquinho, fumando seu cachimbo, benzendo com seu ramo de arruda,
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.
rezando com seu terço e aspergindo sua água fluidificada, demandam
contra o Se
baixo
astral
e suas
baforadas sãoafetiva
para limpeza
harmonização
alguma
visita
ou manifestação
esperamepor
você, chegou o tempo de atendê-las.
das vibrações de seus médiuns e de consulentes. Adoram um bolo de fubá,
Se eprecisa
estudar
determinada
lição, encontrou
oportunidade
arroz doce
um gostoso
café
bem quentinho.
Sua vela évocê
a daa cor
branca. de fazer isso.
Suas guias são feitas de miçangas pretas e brancas ou de sementes como
Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. De nós, depende aquilo que venhamos a fazer com ele.
lágrimas de nossa senhora.
(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana).
A característica desta linha, devido à elevação espiritual de tais
entidades, é o conselho e a orientação aos consulentes, são como
psicólogos, receitam auxílios, remédios e tratamentos caseiros para os
males do corpo e da alma. Salve os pretos velhos do nosso terreiro!!!
Adorei as almas!!
*Perscrutador: Aquele que examina seu entorno a procura de algo.

Oração a Santa Sara Kali – 24 de maio
Tu Sara Kali que estás no céu, olhem para nós teus filhos que estamos aqui na terra.
Nos cubra com sua misericórdia e amor.
Este
dia é nos
o seuenvolva
melhoratempo,
o instante
de agora.
Que o seu
manto
todos neste
momento,
tirando de nós todas as tristezas, as doenças, as invejas, as
mágoas.
Se você guarda
inclinação
paracada
a tristeza,
o ensejo
de meditar
alegria
dasuperarmos
vida e de aceitar-lhe
Tu que sofreste
em vida,
sabe o que
um deeste
nós éestá
passando,
nos dênaforça
para
todas as a
mensagem
de
renovação
permanente.
provações e as dificuldades, que envolvidos por seu amor, sairemos ilesos de tudo isto.
Tu minha
Sara permanece
nos conceda,
felicidade,
harmonia,
prosperidade,
fé e paz de espírito.
Se mãe
a doença
emsaúde,
sua companhia,
surgiu
a ocasião
de tratar-se amor,
com segurança.
Segure em minha mão, e como uma mãe bondosa que olha para uma criança, nos leve para os caminhos que
devemos
e nunca
nos caminhos
que nos levará para longe de ti.
Setrilhar
você errou,
estános
nodeixe
passo cair,
de acesso
ao reajuste.
Santa Sara, que eu seja digno do seu amor e de sua proteção, abençoe minha vida, a de minha família, a de meus
Sede
esse
ou aquele
plano
deque
trabalho
incubado
empossam
seu pensamento,
agora
o momento
de começar
a
amigos e
meus
inimigos,
para
assimestá
meus
inimigos
se distanciar
de émim,
e não mais
me direcionar
realizá-lo.
nenhum
mal.
Permita que eu beije suas mãos e o seu coração, que eu seja seu filho abençoado para todo o sempre.
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

Amém!
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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Orixás e suas ervas
Oxalá: Tapete de Oxalá (boldo), algodão, arnica da horta, alecrim, folhas e ramos de palmeiras, folhas de laranjeira,
hortelã, erva cidreira, rama de leite, malva branca, saião branco, folha da costa, rosa branca, louro, manjerona,
manacá, macaça, erva doce;
Oxossi: Alfavaca do campo, jureminha, caiçara, arruda, abre caminho, malva rosa, capeba, peregum, taioba,
Este dia
é o seucapim
melhor
tempo,
o instante
agora. goiabeira, erva de passarinho, guaco, guiné, malva do
sabugueiro,
jurema,
limão,
acácia,
cipóde
caboclo,
campo, Se
sãovocê
gonçalinho,
Louro, cabelo
milho, este
eucalipto,
manjericão,
samambaia;
guarda inclinação
para ade
tristeza,
é o ensejo
de meditar
na alegria da vida e de aceitar-lhe a
mensagem de renovação permanente.

Ogum: Espada de São Jorge, crista de galo, folhas de mangueira, Taioba, Cipó chumbo, Palmeira de dendezeiro
(Mariwo),
caminho,
alfavaquinha,
arnica, aroeira,
capim de
limão,
carqueja,
dandá da costa, erva tostão,
Se aabre
doença
permanece
em sua companhia,
surgiu a ocasião
tratar-se
com segurança.
eucalipto, jaboticabeira, losna, pau rosa, peregum, porangaba, são gonçalinho, jatobá;
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.

Xangô: Folha
betis cheiroso,
levante,
folha
de fogo, agora
cerejeira,
figueirade
branca,
amoreira,
Se esseda
ou costa,
aquele matamba,
plano de trabalho
está incubado
em seu
pensamento,
é o momento
começar
a
ameixeira,
espada
de
Santa
Bárbara,
Comigo
ninguém
pode,
cipó
mil
homens,
folhas
de
café,
folha
de
manga,
Guiné,
realizá-lo.
arruda, limoeiro, umbaúba, vence demanda, urucum, pessegueira, pau pereira, para raio, noz moscada, nega mina,
mutamba,
mulungu,
manjericão,
da fortuna, folha da costa, fedegoso, erva tostão,
Se deseja
fazer
alguma boamalva
ação, cheirosa,
apareceu ojaqueira,
instante folha
de promovê-la.
erva de são João, cavalinha;
Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer

qualquer ocorrência
infeliz de
e sorrir
Iemanjá:
Jarrinha, Rama
leite,novamente.
cana do brejo, betis cheiroso, algas marinhas, alfavaquinha, flores brancas de
qualquer espécie, aguapé, camélia, folha da costa, jasmim, lágrima de nossa senhora, macaça, malva branca, taioba
Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.
branca;
Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso.

Oxum: Folha de vintém, folha da fortuna, malva, dracena, rama de leite, malva rosa, narciso, flores de tonalidade
Este
dia de
é um
presente
de Deus,
em nossoflor
auxílio.
De nós,
depende
aquilomadressilva,
que venhamos
a fazeroriri,
com ele.
amarela,
lírios
toda
espécie,
margaridas,
de maio,
amor
perfeito,
quioco,
mutamba,
(CHICO XAVIER
– enviado
por Mãe folha
Ana). da costa, erva de santa Maria, erva de santa luzia, colônia, camomila, assa
melissa,
macaça,
ipê amarelo,
peixe, aguapé;
Iansã: Erva santa, umbaúba, folhas de bambu, folha de fogo, capeba, perientária, bredo sem espinho, malmequer
branco, dormideira, espada de santa bárbara, flores amarelas ou coral, dracena, papoula, gerânio, erva de
passarinho, erva tostão, guiné, jaborandi, louro, malva rosa, nega mina, peregum, pinhão roxo;
Omulu/Obaluaê: Zínia, folhas de laranja lima, folhas de milho, barba de velho, vassoura preta, velame, sete
sangrias, sabugueiro, musgo, manjerona, mamona, espinheira santa, carobinha do campo, assa peixe;
Exu: Abranda fogo, mamona, carqueja, picão preto, unha de gato, arruda, comigo ninguém pode, arrebenta cavalo,
azevinho, bardana, beladona, cactus, cana de açúcar, cansação, catingueira, corredeira, figueira preta, folha da
fortuna, garra do diabo, mangueira, pau d’alho, pau santo, pimenta da costa, pinhão roxo, urtiga, chorão.
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Movimento Ventania (Ações)
- 1ª Campanha: Doação de Alimentos.
Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com produtos para doação
de alimentos não perecíveis.
Essa campanha
contribuições
novembro
de 2018.
Este dia receberá
é o seu melhor
tempo, o até
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.

- 2ª Campanha: Produtos de Higiene Pessoal.

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

Quem puder colaborar, estamos arrecadando produtos de higiene pessoal: sabonetes,
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.

creme dental, escova de dente, desodorante, etc. Contamos com sua colaboração!
Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a

Essa
campanha receberá contribuições de Março à Maio – 2018.
realizá-lo.

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

- 3ª Campanha:
Roupas
e Agasalhos
Se alguém
aguarda
as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.

Começaremos no mês de maio a arrecadação de roupas e agasalhos (em bom estado).
Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.

Contamos com sua colaboração!

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

Essa campanha receberá contribuições de Maio à Julho de 2018.

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).

- Para Refletir.....
‘’Nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para o problema não está no chão, mas sim na sua
determinação.’’
Obrigada!!!
Viviana Vigatti (Presidente do MV)
Rafael Barrios (Vice-Presidente) e equipe de colaboradores.

Aniversariantes do mês de Maio

02/05 – Claudio (Dinho)
11/05 – Lourdes Cavalcante
14/05 – Dona Naná
28/05 – Jéssica Cavalcante
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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, procure 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 permitida a entrada de pessoas com shorts, mini saias, blusas decotadas ou curtas no local
dos trabalhos espirituais.

- 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
17h30 às 18h30
(1º e 3º sábado do mês)
09h30 ao 12h30
(2º Domingo do mês)

Atividades

Contato

Curso de Atabaque

Douglas Jr.

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
Viviana Vigatti e Karina Auricchio

Impressão
Aparecida Rosa

Supervisão Geral
Mãe Katia
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