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02/06 – Homenagem aos Ciganos 

10/06 – Gira de Desenvolvimento 

16/06 – Cosme e Damião 

07/07 – Linha D’Água 

15/07 – Gira de Desenvolvimento             

21/07 – Homenagem aos Exus e Pombas Giras 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Queridos filhos e amigos, 

Com a aproximação do inverno, iniciam os mais variados 

problemas respiratórios.                                               

É importante lembrar que através da metafísica, isto é 

além da física ou da matéria, conseguimos detectar 

qual o padrão de comportamento, sentimento ou 

pensamento que emitimos, que intensifica esse 

processo.                                                               

Abaixo algumas doenças comuns e seus padrões, para 

que possamos alterar nosso pensamento ou 

comportamento e com isso afastar de vez o mal que nos 

aflige. 

- Sistema Respiratório 

Significa inspirar e expirar. O processo expressa a 

capacidade de absorver e se expor, ao âmbito de troca, 

do dar e receber. Se a pessoa lidar bem com isso em sua 

vida, seu sistema respiratório será saudável. Para 

amenizar os problemas respiratórios, é necessário que 

você se abra para a vida e aprenda a absorver o que 

está acontecendo à sua volta. 

- Ritmo respiratório reflete o estado emocional: 

Em pessoas ansiosas, a respiração é rápida e curta. Com 

medo, há um intervalo entre a inspiração e aumento da 

expiração. Com pânico, a respiração é com ritmo 

descompensado. Com dificuldade de integração 

profunda com as situações, a pessoa não consegue 

respirar, vai até a metade da respiração. 

- Padrões de comportamento e seus distúrbios: 

Renite: Pessoas que reagem de forma exagerada nas 

situações da vida. Na vida, tudo tem que dar certo. 

Cobram muito de si mesmos. Adotam um 

comportamento exemplar. Tem tendência à culpa e 

isolamento. Demonstram indiferença pelo que deu 

errado e cobram de si. Abalam-se com as situações que 

o rodeiam e que não deram certo; são perfeccionistas. 

Renite Crônica: Pessoas que demonstram rigidez, 

desejo inconsciente de afastar pessoas. 

Renite Alérgica: Pessoas que estão em constante  
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estado de alerta ao que pode acontecer a sua volta.  

Têm insegurança e medo em relação ao futuro ou ao 

desfecho de uma situação. 

Sinusite: Pessoas que esperam muito dos outros, 

geram expectativas e se decepcionam. Sentem 

profunda irritação com alguém bem próximo. Durante 

a relação afetiva, ambos se revelam um para o outro, 

onde pode surgir a decepção; quem se abala é a parte 

que levou uma série de sonhos para o 

relacionamento.                                                      

No caso de criança, é quando a mesma se decepciona 

com os pais. Pessoas que em vez de expressar de 

alguma forma o que sentem, preferem omitir esse 

sentimento, para se fazer de boa companheira. Ou 

aquelas que vivem falando e não são ouvidas e ficam 

irritadas por não receberem a devida atenção. 

Espero ajudá-los na compreensão desses sintomas.  

Boa sorte nesse estudo. 

Com carinho.... 

Mãe Katia 

Médiuns do Mês 

02/06 – Pai Nelsinho/ Rita/Maria Claudia/ Karla 

16/06 – Oswaldo/ Sidinei/ Patrícia/ Mãe Val 

07/07 – Raimunda/Viviana Vigatti/Wagner/Mãe Ana 

21/07 – Andrea P./Andrea F./Claudia/Cavalcante 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

                             

 

    

 

 

Vencendo o passado 

Autor: Zíbia Gasparetto 
Editora: Vida Consciência - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor 
de R$5,00. 
Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca do Movimento Ventania. 
Neste envolvente romance, Zíbia Gasparetto conta a história de Carolina e Sérgio, um jovem casal 
obrigado a enfrentar as imposições familiares no início do relacionamento. 
O engenheiro Augusto Cezar Monteiro, trata os filhos - Carolina e Adalberto com extremo rigor, 
planejando a vida deles com base em seus próprios princípios e conceitos, sem considerar as suas 
vontades e opiniões. 
Ernestina, esposa de Augusto e mãe dos dois jovens, embora não concorde com as atitudes do 
marido, é incapaz de contestá-lo ou enfrentá-lo, não obtendo, assim, o respeito dos filhos. 
Os laços espirituais que os uniu em uma mesma família, são revelados no decorrer da história, 
mostrando como a vida trabalha em favor do progresso de cada um. 
Zíbia Gasparetto explica que poderemos "vencer" o passado quando deixarmos de culpar os outros 
pelos nossos infortúnios, compreendendo que cada um é responsável por sua própria vida e por 
tudo o que acontece para si. 
As narrativas de Zíbia Gasparetto proporcionam uma reflexão acerca dos nossos relacionamentos, 
impulsionando a repensar a vida e buscar a felicidade espiritual. 

 

 

 

Princípios Redentores 
André Luiz -  Psicografia de Francisco Xavier 

 
Não se esqueça que Deus é o tema central de nossos destinos. 
Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. 

Concorde imediatamente com os adversários. 
Evite contendas desagradáveis. 

Empreste sem aguardar restituição. 
Dê seu parecer as boas obras com alegria. 

Não se preocupe com os caluniadores. 
Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. 

Ajude as crianças. 
Não desampare os velhos e doentes. 

Pense em você por último em qualquer jogo de benefício. 
Desculpe sinceramente. 

Repare seus defeitos, antes de corrigir os alheios. 
Use a fé e a prudência. 

Aprenda a semear, preparando a boa ceifa. 
Não peça uvas ao espinheiro. 

Liberte-se do peso de excessivas convenções. 
Cultive a simplicidade. 

Fale o menos possível, relativamente a você e aos seus problemas. 
Estimule as qualidades nobres de seus companheiros. 

Trabalhe no bem de todos. 
Valorize o tempo. 

Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem suas obrigações. 
Não se aflija. 

 
Enviado por Mãe Ana 

  
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Mensagem de Luz!!! 

Orixá do Mês: Exu e Pomba Gira - 13 de junho 
 

  

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 

EXU 

Primeiramente há que se dizer que a forma original de 

Exu é humana, nada tem de partes de animais, porque 

os espíritos que compõe a falange de Exu são espíritos 

como nós. Então Exu tem dois braços, duas pernas, 

uma cabeça, dois olhos, enfim.. São assim como nós. 

Foram homens e mulheres normais das mais variadas 

profissões. Não tem nada a ver com as imagens 

vendidas nas casas de artigos religiosos, com chifrinhos 

e rabos… Exu não é o Diabo. Exu é entidade de luz (em 

evolução) com profundo conhecimento das leis 

magísticas e de todos os caminhos e trilhas do Astral 

Inferior. Na umbanda, os Exus trabalham em busca da 

evolução e da prática do bem, portanto, ao contrário 

dos mitos, envolto ao “Diabo” ou “Demônio”, os 

http://www.estantevirtual.com.br/
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Compadres (Exus) trabalham para resolver os assuntos 

imediatos, mas nunca prejudicando alguém. Por mais 

humano que Exu se manifeste e se expresse, devemos 

sempre ter educação e respeito para nos dirigirmos 

mentalmente ou pessoalmente a qualquer um deles, 

pois são senhores Guias Espirituais que trabalham para 

Deus e os Divinos Orixás com caridade, responsabilidade 

e, muitas vezes, a nossa frente para nos defender e 

proteger de demandas e embates astrais negativos. O 

Exu não é a figura grotesca, horrendas como mostram 

algumas estatuetas mal interpretadas. Na Umbanda, 

como ser humano, é idêntico a todos nós; mas sendo 

espírito desencarnado pode ser visto por sensitivos ou 

médiuns videntes ou aparece; materializado, tomando a 

forma que lhe convier: feia ou simpática, inclusive a de 

um homem viril, musculoso e bonito. Sua imagem com 

chifres e rabos é herança de sua identificação com o 

Satanás. É simplesmente um condicionamento 

proveniente de outras religiões. Não existe isso de que 

Exu tanto faz o mal como o bem e que depende de 

quem pede. Isso simplesmente não tem lógica. Como o 

Orixá iria “colocar” Exu como Guardião, se ele não fosse 

confiável? Se ele se “vendesse” por um despacho, por 

cachaça, bichos, velas e outros absurdos que vemos nas 

encruzilhadas? Se até uma criança sabe o que é 

“certo” e o que é “errado” Exu não vai saber? Exu 

não é idiota. Talvez por sua semelhança conosco, os 

encarnados, estas entidades transmitam uma imagem 

de companheiros, de amigos dos mais chegados. Os Exus 

nas Giras de Umbanda apreciam uma boa bebida, um 

bom fumo, e uma conversa regada a boas 

gargalhadas. Os Exus conversam com seus consulentes 

com igualdade, são atualizados, pois nos acompanham 

lado-a-lado. Por esse motivo, têm a facilidade de 

resolver os assuntos “urgentes”, coisas que necessitam 

de solução imediata. O papel dos Exus é mais atuante 

do que se pensa. Além de serem mensageiros dos 

Caboclos e/ou Pretos-Velhos (depende de quem for o 

guia chefe do médium), ainda possuem uma destacada 

atuação junto a nós, pois são executores kármicos. O 

que exatamente isto quer dizer? Quer dizer que se nós 

andarmos na linha justa, se nos habituarmos a cultivar 

pensamentos, sentimentos e atitudes equilibradas, 

nosso karma será certamente reduzido ao longo da vida, 

e nosso amigo Exu nos ajudará em tudo.Mas, se caso 

assim não procedermos certamente esse mesmo amigo 

Exu entrará em ação, efetuando a cobrança kármica 

para conosco mesmos, sempre em nome da Lei Cósmica 

Divina. Temos que ter em mente que estes amigos nada 

fazem por si só. Executam ordens de seus “chefes”, ou 

seja, nossos mentores espirituais.  

No trabalho do médium de Umbanda um desses Exus é o 

de frente. Exu é aquele que dá consulta e se coloca a 

serviço do Guia Chefe do médium. Exu tem mais luz que 

podemos supor, mas por amor ao Divino Criador e aos 

Amados Orixás serve à Luz nos campos trevosos, em 

combate a todos que blasfemam ou que atuam contra as 

Leis Divinas; Exu oculta sua luz pra poder entrar nos 

campos negativos em socorro ou combate; Exu verbaliza 

de forma humana para bem ser entendido por nós; 

 

 

Exu conhece e respeita as Leis Divinas, as Linhas de 
Trabalho e todos os médiuns que assim merecem ser 
tratados. Quando em função do trabalho que irá executar 
ou da “batalha” que irá travar, Exu estuda o ambiente 
que irá entrar, em seguida vibrando numa faixa bem 
acima do meio que irá adentrar, estuda os seus 
“adversários”, suas intenções, seus planos, seus graus de 
compreensão, seus medos, etc. Estabelece uma 
estratégia e assume a configuração que irá atingir o ponto 
fraco da maioria do grupo que irá combater. Lembrando 
que Exu não trabalha sozinho, isso é feito em 
agrupamentos sob a supervisão direta de um enviado de 
Orixá. Com isto, vemos outra capacidade de Exu, vibrar 
em faixas diferentes de energia. 
E detalhe importantíssimo: tudo isso sem a necessidade 
de sacrifícios de animais e despachos em encruzilhadas, 
porque quem “recebe” tudo isso é kiumba! Lembrando 
ainda que isso não faz parte do Ritual de Umbanda! 
Os guardiões são os espíritos responsáveis pela disciplina 
e pela ordem no ambiente. Os Exus são trabalhadores que 
se fazem respeitar pelo caráter forte e pelas vibrações 
que emitem naturalmente. Eles se encontram em tarefa 
de auxílio. Conhecem profundamente certas regiões do 
submundo astral e são temidos pela sua rigidez e 
disciplina. Formam, por assim dizer, a nossa força de 
defesa, pois lidamos, em um número imenso de vezes, 
com entidades perversas, espíritos de baixa vibração e 
verdadeiros marginais do mundo astral, que só 
reconhecem a força das vibrações elementares, de um 
magnetismo vigoroso, e personalidade forte que se 
impõem. Essa é a atividade dos guardiões. Sem eles, 
talvez, as cidades estivessem à mercê de tropas de 
espíritos vândalos ou nossas atividades estivessem 
seriamente comprometidas. São respeitados e trabalham 
à sua maneira para auxiliar quanto possam. São temidos 
no submundo astral, porque se especializaram na 
manutenção da disciplina por várias e várias 
encarnações. A reunião de Exú ou Gira de Exu tem como 
finalidade descarregar os médiuns e os consulentes. 
Unindo suas energias eles são capazes de entrar em 
contato e orientar mais facilmente as almas que ainda 
não encontraram um caminho. Estas almas vivem entre os 
encarnados, prejudicando-os, obsidiando-os e até mesmo 
trazendo-lhes um desequilíbrio tão grande que são 
considerados loucos. Para este trabalho eles necessitam 
muito de nosso equilíbrio e de nossa energia. Nosso 
equilíbrio é utilizado por eles no momento em que as 
entidades sofredoras se manifestarem com ódio, rancor, 
raiva, para que tenhamos bons pensamentos e sentirmos 
verdadeiro amor e harmonia para que desta maneira 
tocamos seus sentimentos mais puros e não as deixemos 
tomar conta da situação e, quem sabe, até as persuadir a 
mudarem de caminho libertando-se assim do encarnado 
ao qual está ligada; nossa energia é utilizada em casos 
em que estas almas estão sofrendo com o desencarne, 
tristes, com dores, humilhadas, desorientadas, assim eles 
transformam as nossas energias em fluidos balsâmicos 
que as ajudam, em muito, na sua recuperação. Muitas 
destas almas desorientadas não conseguem nem se 
aproximar dos Terreiros de Umbanda pois os Exus da 
Tronqueira ficam encarregados de fazerem uma triagem, 
liberando a passagem apenas das almas que eles 
percebem já estarem prontas para o socorro, ou seja, 
prontas para seguirem um novo caminho longe do 
encarnado ao qual estava apegada. Este trabalho 

 



 

  

de separação é feito por eles com muito empenho e 
seriedade e será melhor sucedido se o encarnado der 
continuidade ao mesmo, pelo menos melhorando os 
seus pensamentos e se livrando da negatividade e do 
medo. Os Exus são almas que riem, fazem troça, mas 
não brincam em serviço. Por este motivo, 
gostaríamos que todos, não só os médiuns, tivessem 
por eles o maior respeito e consideração, pois são 
eles os nossos guardiões e, também, da sessão de 
Gira, responsabilizando-se pela limpeza dos fluidos 
ou energias mais pesadas. Cada pessoa que entra em 
uma casa de Umbanda traz consigo seu saco de lixo 
cheio (são seus pensamentos, suas raivas, suas 
desilusões…) e são os Exus os trabalhadores 
encarregados de juntarem todos estes sacos para 
descarregar, dando a cada um de nós a oportunidade 
de diminuirmos o nosso lixo e facilitando nossas 
próximas limpezas. Cada vitória nossa é para estas 
Almas trabalhadoras um passo no caminho do 
desenvolvimento.  
Nas sessões ritualísticas umbandistas, dificilmente 
um dirigente de terreiro tem força suficiente para 
desmanchar um trabalho de Magia Negra, usando 
apenas o seu guia (ou orixá, como queiram). Mesmo 
porque cada qual tem seu campo de ação “limitado”. 
O preto-velho, o caboclo, por exemplo, não descem 
às camadas vibratórias mais densas com a finalidade 
de demandar com o Exu, assim como o engenheiro 
não vai preparar argamassa ou carregar tijolos para a 
construção do edifício. Este o motivo pelo qual, 
consultamos o preto velho ou o caboclo, percebendo 
tratar-se de caso pesado de magia negra, alegam ser 
coisa para o “compadre” resolver. Que chamem o 
Exu da casa. Logo, cada um tem atribuições próprias 
dentro da área vibratória que lhe corresponde. Em 
alguns casos, pode o caboclo, o preto velho 
desmanchar trabalhos de Quimbanda, embora não 
seja o normal. Aos Exus de trabalho, podemos pedir 
ajuda na solução de problemas e ajuda a outras 
pessoas, sempre conscientes do nosso e do 
merecimento alheio, sempre sob as Leis de Deus. Ao 
Exu Guardião devemos pedir somente auxílio nas 
questões pessoais, no sentido de amparo, 
sustentação, proteção e condução na linha reta 
evolutiva. A todos devemos sempre ter respeito, 
tratando-os com reverência, pela alcunha de 
senhores.  
É necessário entender que na Umbanda não há 
matança de animal e nem trabalho de amarração. 
Não fazemos trabalhos para trazer a pessoa em 
“X” dias de volta. Fuja correndo de quem cobra 
por consultas ou trabalhos. Na Umbanda não 
existe nenhum tipo de cobrança. Lembre-se 
sempre: a Umbanda é Amor e Caridade! 
 
POMBA-GIRA 
 
A Pomba-Gira é uma entidade espiritual de psiquismo 
feminino, pertencente, tanto às linhas da Umbanda 
como da Quimbanda. Era invocada na Idade Média 
com o nome de Klepoth, como também é conhecida 
no Ocultismo. As Pomba-Giras adoram dançar, na 
maioria das vezes usam roupas coloridas, 
extravagantes, geralmente em tons de vermelho e 
preto, apreciam um bom cigarro, Champagne (em 
uma bela taça, lógico), a maioria delas se utilizam de 
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rosas vermelhas em suas magias, são vaidosas, sensuais, e 
extremamente ligadas ao amor. Ajudam nas situações mal 
resolvidas do coração, que é fator predominante para se 
viver bem. Sua cor é o vermelho vivo, tanto nas velas 
como nas roupas e guias (colares). Adora rosas vermelhas, 
cor de sangue, roupas elegantes, jóias e perfumes 
caríssimos. A Pomba-Gira comanda 7 falanges compostas 
de 7 legiões de Pomba-Gira, cada uma das quais toma 
diversas identificações: Maria Padilha, Maria Molambo, 
Sete Saias, Pomba-Gira Menina, da Praia, das Almas, das 
Matas, etc.  As moças, também chamadas assim de forma 
carinhosa por todos nós filhos de Umbanda, geralmente 
se manifestam na Gira dos Exus, pois são elas as 
companheiras dos Compadres. Cada uma do seu jeito, 
mas sempre com a beleza e a sensualidade estampadas 
em seus trejeitos. Assim são as moças, alegres, belas, e 
profundas conhecedoras do coração. Exu e Pomba Gira 
quando incorporados em seus médiuns, podem se 
apresentar de duas maneiras básicas: alegres ou sérios. 
Mas mesmo na alegria não há desrespeito ou 
comportamentos inadequados a um templo religioso.  Exu 
e Pomba Gira são espíritos em busca de evolução e 
compromissados com a espiritualidade superior. Agora, o 
que tem de obsessor e kiumba que se faz passar por Exu e 
Pomba Gira não está no gibi! E a culpa é de quem? Dos 
médiuns invigilantes e trapaceiros! Que usam a sua 
mediunidade a serviço do astral inferior! São esses 
absurdos que fizeram com que a Umbanda e os Exus e 
Pomba Giras fossem tão detestados por outras 
religiões! Cada filho de Umbanda tem seu Exu individual e 
sua Pomba Gira. Cada um dos Orixás, com seus 
correspondentes padrões vibratórios, possui seus 
Exus.  Vale ressaltar que a Gira de Exus e Pomba-giras são 
das mais concorridas pela assistência de Umbanda. 
Agora já podemos começar a mudar nossos conceitos 
de Exu e Pomba Gira. Então, vamos ver os Exus como 
aqueles lixeiros alegres que passam pelas ruas recolhendo 
toda a “sujeira”. Vêm com brincadeiras e algazarras, mas 
fazem um trabalho enorme em benefício da sociedade, 
que diga-se de passagem é muito pouco reconhecido. E as 
Pomba-giras seriam as “margaridas”, mulheres que 
trabalham também na limpeza das ruas de nossa cidade, 
exercendo a sua profissão com presteza e determinação. 
Assim como devemos ter um conceito mais respeitoso do 
Exu, devemos também dedicar mais respeito aos 
trabalhos das Pombas Giras, deixando de encará-las como 
mulheres vulgares e da vida, que só vêm “para arranjar 
casamento” ou o que é pior, para desfazer casamentos… 
Isto é uma coisa absurda e vulgar… O trabalho da Pomba 
Gira é sério. É também um trabalho de descarrego, de 
limpeza, de união entre as pessoas. De abertura dos 
caminhos da vida, seja do ponto de vista material, mental 
ou espiritual. 
Esses lixos são: Nossos pensamentos e atos negativos. – A 
sociedade desigual, perversa e preconceituosa. – Nossas 
emoções negativas e egoístas se sobrepondo a nossa 
capacidade de amar. 
Por isso, devemos respeitar ao máximo o trabalho dos 
Exus, levando-os a sério e não os desrespeitando e 
nem os menosprezando.   
Exu e Pomba Gira é Mojubá, Laroyê Exu e Pomba 
Gira… Me guardem sempre! Muita Paz e Luz a todos!!! 
Fonte:  Os Exus – J. Edson Orphanake; Os Orixás Umbanda 
– José Luiz Lipiani; Tambores de Angola – Robson 
Pinheiro; Os Exus – Sociedade Espiritualista Mata Virgem. 
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- 1ª Campanha: 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 2018.   

- 3ª Campanha: Roupas e Agasalhos  

Começaremos no mês de maio a arrecadação de roupas e agasalhos (em bom estado).  

Contamos com sua colaboração!   

Essa campanha receberá contribuições de Maio à Julho de 2018. 

- Biblioteca 

Nossa Biblioteca está à disposição de todos, lá vocês encontraram livros e                                                           

filmes espíritas ou não. Aproveitando, pedimos àqueles que estão com os                                                             

livros atrasados que nos devolvam, pois sempre há alguém esperando por                                                           

algum livro que está emprestado. 

- Para Refletir..... 

‘’Cresça, mesmo que um pouco a cada dia.’’ 

Obrigada!!!  

Viviana Vigatti (Presidente do MV) 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

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). 

 

 

 

 

      

         

 

Movimento Ventania (Ações) 
 

 

 

 

A entrega das marmitex começou em dezembro de 2011 e, segundo pedidos de Maria Padilha, como meta deveríamos 

entregar 33 unidades ao ano contendo arroz, feijão, batata, cenoura, pão e refrigerante. No ano de 2013, decidimos 

começar a entregar todo primeiro e segundo semestre de cada ano, já que em 2012 não foi possível.  

No ano de 2015, entregamos 70 marmitex e essa quantidade só tem aumentado, graças a Deus!!! Então, decidimos em 

2016, após termos entregue 80 marmitex, a realizar uma vez ao ano. Estamos mantendo esse número, podendo ajudar o 

maior número possível de irmãos que vivem na rua. 

A experiência é maravilhosa!!! E somos muito bem recebidos pelos nossos irmãos de rua com carinho, respeito e gratidão. 

É gratificante, poder ver um sorriso em seus rostos e saber que fez parte disso. 

A prática do bem é muito importante e essencial para todos os envolvidos, aprendemos a dar mais valor ao que temos. 

Pratique você também a caridade e faça bem ao próximo, agradeça todos os dias pelo alimento abençoado, pois sem ele, 

não vivemos. Agradeça as pessoas que estão por trás, que participaram de alguma forma para que esse alimento chegasse 

até sua mesa. É um trabalho de formiguinha e se cada um contribuir com um pouquinho, juntos podemos fazer grandes 

coisas. 

A preparação da carne (doação de Maria Padilha) e legumes são feitas pela Mãe Val, Lourdes Cavalcante com a preparação 

do arroz, mas as pessoas podem colaborar com doações de arroz e feijão (camil), batata, cenoura, mini pão francês, 

refrigerante caçula, descartáveis, marmitex (isopor tamanho médio), guardanapos, sacola plástica e ajudar no preparo do 

feijão, além de poder ajudar também na montagem e entrega. Se alguém quiser fazer doações em dinheiro, também são 

bem-vindas. Normalmente, realizamos a entrega aos domingos por volta das 12h30.                                                                  
Essa campanha receberá contribuições até dia 4/08 (Sábado, 3ª gira do mês) e a entrega será no dia 26/08 

(domingo). 

Obrigada!!!! 

Viviana Vigatti  

 

 

Campanha Marmitex 2018 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas Antes da Gira 

 
Horário Atividades Contato 

17h30 às 18h30 
(1º e 3º sábado do mês) 

Curso de Atabaque Douglas Jr. 

09h30 às 12h30 
(2º Domingo do mês) 

Gira de desenvolvimento  Pai Juninho e Katia Sophia 

03/06 – Viviane Natal 

03/06 – Pai Juninho 

14/06 – Raquel 
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- 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.  

- Agradecimentos: Agradecemos a todos que tem contribuído com as doações de alimentos, produtos de higiene, 

roupas e livros. Muito Obrigado!!! 

 

 

 

 

 

*Diagramação: Viviana Vigatti 
 

*Colaboração: Viviana Vigatti e Karina Auricchio 
 
*Impressão: Aparecida Rosa (Cida) 
 
*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 
(ajuda na manutenção da casa) 

 
Colabore para ajudar quem precisa. 

Doe Alimentos! 

 

 

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

 

Aniversariantes do mês de Junho       

  

Avisos 
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