
 

                              Giras   

04/08 – Gira de Baiano 

12/08 – Gira de Desenvolvimento 

18/08- Gira de Boiadeiro 

01/09 – Gira de Pretos Velhos 

09/09 – Gira de Desenvolvimento 

15/09 – Gira de Exu e Pomba Gira 

  

 

 

 

 

 

Queridos filhos do coração!!!!  

Nesse mês, a escolha da matéria diz respeito sobre a 

nossa consciência enquanto seres humanos. Sentimos 

falta de ter as coisas e com isso, a insatisfação impera 

em nós. Muitos nem percebem a vida passar, milhões de 

obrigações, um ir e vir frenético para terminar o dia 

dando conta de todos os afazeres. Às vezes, sentimos 

uma forte ascendência ao negativismo, a cara feia, a 

prática do resmungar e do choramingo, a triste forma de 

viver se contentando com o que tem e com o que sente, 

sem nada fazer para revirar a situação. O conformismo 

trabalha em nós, nos contentamos com muito pouco e 

nos sentimos impotentes diante do mundo. Nada dá 

certo!!!!! Que droga!!!!  Empurramos a vida com a 

barriga e a derrota é presente diante dos nossos 

esforços. Responsabilizamos a nossa desgraça até na 

religião. Ligamos a TV e o rádio e nada de positivo a não 

ser guerras, assaltos, tragédias em família e impunidade 

desde bandidos a políticos. A falta de perspectiva é 

gigantesca nos dias atuais. Doenças no corpo e na alma 

nos fazem desistir. Poucos se sentem prontos a continuar 

lutando por dias melhores e um lugar ao sol.  Pensamos 

erroneamente que a religião resolverá nossos problemas 

e que as entidades solucionarão com receitas mágicas a 

vida difícil que temos. Grande ilusão!!!!  Não perca seu 

tempo!!!! A Umbanda nos fortalece, nos dá palavras de 

conforto e fé, nos ajuda a ligar o fio terra entre o físico 

e o espiritual, nos ajuda a organizar nossos pensamentos 

diante das nossas indecisões, mas o principal de tudo isso 

é aprendermos sobre o poder que carregamos conosco, 

dentro de nós.  Carregamos um poder espetacular em 

nosso interior.  Um poder milagroso!!!! Esse poder é 

infinito e cabe a nós aprender a usar a nosso favor.  A 

palavra dita com autoridade sem diminuir ou 

menosprezar ninguém traz o poder para nossas vidas. 

Aprenda a declarar. Faça uma lista das coisas que deseja 

com poucos itens e visualize sua lista diariamente, use o 

poder da imaginação, aprenda a trabalhar com o poder 

do amor e do perdão, ore por ti e por todos ao redor, 

seja grato pelas coisas que tem, ame o próximo como a 

si mesmo e não faça aos outros  o que não gostaria que 

fizessem a você. Se trate com carinho, cuide mais de 

você, faça coisas que te deixem feliz, dê amor ao seu 

animal, pare de se colocar para baixo.  Você merece  
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o melhor!!! Acredite em Deus e seja forte diante das 

dificuldades. Não entregue os pontos, crie forças de 

onde nem você sabe que existe, fale palavras de 

saúde para seu corpo, pois ele é um templo sagrado 

de sabedoria e paz.  Visualize coisas boas para sua 

vida, pois a visualização encurta a distância entre 

você e seus objetivos, fale no positivo, não faça parte 

de fofocas, não brigue, não fique correndo atrás do 

rabo sem chegar a lugar algum.  Tenha meta, 

objetivo e foco nos seus planos de vida. Construa 

através dos seus exemplos um caminho feliz e alegre, 

não participe do mal, compreenda que cada um está 

em seu nível de evolução e que ninguém salva 

ninguém nessa vida. Tenha vontade de se 

transformar, faça isso por você. Vontade é tudo na 

vida. Se reerga!!!! Abra a mente para a prosperidade, 

leia livros que te ajudem a sair desse buraco, tenha 

ordem na vida, uma vida bagunçada, uma casa 

desarrumada, traz desarmonia e infelicidade. Faça 

doações do que não for mais usar, não faz sentido 

guardar. Faça as coisas com entusiasmo, só assim sua 

vida pode dar certo. Elimine o ciúmes, o sentimento 

de posse, as lembranças do passado, as emoções 

negativas e acredite, sem medo, sobre a vida eterna.  

Acredite!!!                                                              

Ao praticar as orientações dadas acima, verá que 

muito em breve, o azar não existe e que só o bem é 

real. Perceberá que a única pessoa que faz macumba 

para você, é você mesma. Boa sorte!!!  Com 

carinho.......Mãe Katia 

 

 

Médiuns do Mês 

04/08 - Andrea P./Andrea F./Claudia/Cavalcante 

18/08 – Denise/Daniela/Douglas Jr./Fernando H. 

01/09 – Beto (Ogã)/Gabriel/Felipe Vieira/Mãe Iracilda 

15/09 – Jéssica C./Rodrigo (Ogã)/Juliana R./Pai Juninho 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

                             

 

    

 

 

 

As Leis Dinâmicas da Prosperidade 

Autor: Catherine Ponder 
Editora: Novo Século - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de 
R$14,00. 
Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
 
Catherine Ponder ensina em seu livro a colocar Deus sempre em primeiro lugar e a investir de 
forma correta na oração e na mentalização positiva, em busca de êxito e paz interior. Conheça 
a força das verdadeiras Leis da Prosperidade. Aplique-as agora em todos os aspectos de sua 
vida e transponha qualquer obstáculo que o distancie de seus objetivos 

 

PAI, QUANTO VOCÊ GANHA EM UMA HORA ? 
 
FILHO: Pai, posso fazer uma pergunta? 
PAI: Sim, claro, o que é? 
FILHO: Pai, quanto você ganha em uma hora? 
PAI: Isso não é da sua conta, por que você pergunta uma coisa dessas? 
FILHO: Eu só quero saber. Por favor me diga, quanto você ganha em uma hora? 
PAI: Se você quer saber eu ganho R$ 100 por hora. 
FILHO: Oh (com a cabeça para baixo). Pai, posso pedir por favor R$ 50? 
E o pai se enfurece. 
PAI: A única razão pela qual me perguntou é essa , para conseguir algum dinheiro e comprar mais um brinquedo 
ou alguma outra coisa sem sentido? Vá direto para o seu quarto, para sua cama e pense o porque você está sendo 
tão egoísta. Eu trabalhando duro todos os dias para ver tal comportamento infantil. 
O menino foi calado para o seu quarto e fechou a porta. O homem sentou e começou a ficar ainda mais nervoso 
sobre as questões do menino. Como ele ousa fazer tais perguntas só para conseguir algum dinheiro? 
Depois de cerca de uma hora, o homem tinha se acalmado e começou a pensar: Talvez houvesse algo que ele 
realmente precisasse comprar com esses R$ 50 e ele realmente não pedia dinheiro com muita frequência. O 
homem foi até a porta do quarto do menino e abriu a porta. 
PAI: Você está dormindo, meu filho? 
FILHO: Não pai, estou acordado. 
PAI: Eu estive pensando, talvez eu tenha sido muito duro com você antes. Tive um longo dia e não deveria ter 
descontado meu stress em você. Aqui estão os R$ 50 que você pediu... 
O menino se levantou sorrindo. 
FILHO: Oh, obrigado pai! 
Então do seu travesseiro ele puxou alguns trocados amassados. O homem viu que o menino já tinha algum 
dinheiro, começou a se enfurecer novamente. O menino lentamente contou o seu dinheiro e em seguida olhou 
para seu pai. 
PAI: Por que você quer mais dinheiro se você já tem?  
FILHO: Porque eu não tinha o suficiente, mas agora eu tenho. 
Papai, eu tenho R$ 100 agora. Posso comprar uma hora do seu tempo? Por favor, venha para casa amanhã cedo. 
Gostaria de jantar com você. O pai foi esmagado. Ele colocou os braços em volta de seu filho e pediu o seu 
perdão.  
Isto é apenas uma pequena lembrança a todos vocês que trabalham arduamente na vida. Não devemos deixar o 
tempo passar através dos nossos olhos, sem ter passado algum tempo com aqueles que realmente importam para 
nós, perto de nossos corações. 
A empresa que trabalhamos poderá facilmente substituir-nos em uma questão de dias. Mas a família e amigos que 
deixamos para trás irão sentir essa perda para o resto de suas vidas. 
 

     
Enviado por Mãe Ana 
  
 
 

 

Mensagem de Luz!!! 

http://www.estantevirtual.com.br/
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Em qualquer Terreiro de Umbanda ou Casa Sagrada em 
que ocorram atendimentos e trabalhos religiosos, a 
dinâmica de organização e rotina envolvem pessoas. 
Quando isso ocorre, podemos contar com algumas 
características que fazem parte ainda do 
desenvolvimento humano e que estão impregnadas à 
faixa vibratória em que nos encontramos aqui na Terra, 
ou seja, que estão presentes em nossa forma de ser e 
viver no mundo. São elas:  

- Soberbia/Arrogância                                                 
É o médium que acha que tem mais valor que o outro 
seja por sua função na corrente, seja por incorporar um 
Mentor de Luz específico, por ações que resultaram em 
êxito no trabalho espiritual, seja por seu tempo de 
experiências mediúnicas ou mesmo por ter títulos, 
condição financeira ou intelectual ou qualquer outro 
atributo que ache importante. É o médium que tem a 
vaidade e o orgulho enaltecidos, desenvolvendo uma 
postura de desvalorização do outro, pois aos seus olhos 
ele sempre é o melhor, o mais capaz e o imprescindível 
aos andamentos dos trabalhos.                                           

- Hipocrisia                                                                  
É o médium que fala uma coisa e faz outra, concorda 
com as normas, porém suas ações são exatamente 
contrárias ao seu discurso. Ele engana, finge, é desleal, 
possui uma postura dissimulada, muitas vezes 
apontando nos outros os seus próprios erros. Aqui se 
inclui o médium que possui uma determinada postura 
dentro do Terreiro e uma totalmente diferente fora 
dele, ou seja, ‘façam o que falo, mas não o que faço’.   

– Desrespeito                                                               
É o médium que tem a insubordinação como postura em 
seu trabalho, falta-lhe educação ao tratar com os 
outros, não consegue acatar regras e cumprir o que foi 
combinado. Não sabe lidar com ideias contrárias as 
suas, dessa forma, ao invés de tentar argumentar e 
dialogar para se chegar a um acordo, despreza a opinião 
alheia, muitas vezes a ridicularizando e insultando, o 
que leva a confrontos agressivos e desnecessários. A 
fofoca e o julgamento alheio podem ser também fontes 
desrespeito.                                                                  

- Passividade/Acomodação                                          
É o médium que se acomodou em suas ações, preferindo 
ficar em sua zona de conforto. Concorda com todos 
para não ter mais responsabilidades que envolva 
tomada de decisões, criatividade, mudanças de postura, 
envolvimento e cooperação na organização dos 
trabalhos. Dessa forma, sua postura é de 
desresponsabilização pelo que ocorre à sua volta. Ele 
acha que só a sua presença é suficiente para o seu 
progresso espiritual. Não busca novos desafios, nem 
contribui com o desenvolvimento do Terreiro.                

– Ignorância                                                                 
É o médium que foge das novas experiências e 
oportunidades. É o que não busca conhecimento e 
desenvolvimento, se apoiando muitas vezes em 
conceitos falsos ou inverdades, pois acredita no que lhe 
foi passado, sem verificar sua procedência, ou mesmo  

 

 

 

Que Médium sou eu? 
 

  

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). 

 

 

mantém seus conceitos que eram verdadeiros há 

tempos, porém não dizem mais respeito ao contexto 
presente. Dessa forma, não busca renovar-se. Não quer 
dar um passo a mais, acha que tudo o que tem e sabe já 
basta, ou mesmo tem medo de expandir e ampliar os 
seus conhecimentos e saber.  
 
- Ciúmes/Inveja 
É o médium que tem ciúmes e inveja do outro, por 
querer ter ou ser o que o outro tem ou é, se colocando 
em uma postura de rivalidade. Dessa forma, se põe em 
constante concorrência com o outro, isso ocorre muitas 
vezes por um rebaixamento de autoestima e dificuldade 
em se valorizar. Ao invés de enaltecer a qualidade do 
outro que ele tanto preza, ele sofre por sentir que não 
a possui, provocando nele um pesar e um sentimento de 
dor; não consegue desenvolver tal qualidade e sente-se 
incomodado com o outro. 
 
- Inflexibilidade mental 
É o médium que não tem a capacidade de se adaptar 
frente às novas demandas do meio, portanto possui uma 
postura irritadiça e exaltada frente a qualquer mudança 
que se apresente. Ele é inflexível e rígido em seus 
pensamentos e atitudes, muitas vezes projetando no 
outro suas frustrações e dificuldades, o que pode gerar 
ódio e intolerância.  
 
- Medo/Insegurança 
É o médium que não tem coragem de aceitar o 
desconhecido, de aceitar o seu dom, de enfrentar os 
obstáculos que encontra no caminho e expandir seu 
próprio eu. Dessa forma, opta sempre por caminhos sem 
riscos, da mesma forma, não consegue permitir se 
aprimorar em suas qualidades mediúnicas. Tem 
dificuldade em confiar nas pessoas e Mentores que estão 
ali para ajudar a desenvolver os seus dons. 
 
- Indiscrição 
É o médium que possui uma postura indiscreta, 
querendo aparecer e exacerbar suas qualidades como 
médium no sentido aparente, seja em quantidade e 
qualidade de guias, roupas e acessórios espalhafatosos, 
incorporação de dezenas de Entidades, sem contextos 
específicos, podendo incorporar em qualquer ambiente, 
não consegue controlar sua sensibilidade mediúnica, o 
que evidencia seu descontrole e desequilíbrio. 
 
- Abuso de poder 
É o médium que tem dificuldades emocionais para 
concretizar seus desejos, portanto se utiliza da 
incorporação das Entidades ou qualquer outro 
instrumento de poder (hierarquia, função) para 
satisfazer suas vontades pessoais. Pode culminar em 
diversos tipos de assédios, sejam eles morais, sexuais 
entre outros.  
 
- Perfeccionismo 
É o médium que vive na idealização das coisas, não 
consegue trazer seus pensamentos e ideias para a 
realidade, pois a realidade nunca é suficientemente 
perfeita como a que foi criada em sua mente. É aquele 
que tem um alto grau de cobrança, seja do outro, seja  
 

   



 

  

dele mesmo e, dessa forma, se frustra constantemente, 
pois nunca está satisfeito com os resultados 
encontrados. 
 
- Devaneios  
É o médium que vive na poesia, na fantasia do mundo 
espiritual, tendo dificuldade em se adaptar à realidade 
da vida material. Não assume as responsabilidades 
devidas da Casa, seus problemas reais, pois não 
consegue aceitar as dificuldades e obstáculos da 
realidade, dessa forma, encontra-se paralisado em seu  
mundo imaginário (excessos de sonhos e fantasias).  
 
- Desconcentração/Desatenção 
É o médium que não consegue se concentrar 
devidamente durante os trabalhos. Não possui a 
capacidade de se abster dos inúmeros estímulos 
irrelevantes que estão no ambiente ou nele próprio, não 
consegue se desligar de seus problemas pessoais, se 
distraindo facilmente, não consegue estar conectado 
com sua função de trabalho e as necessidades da 
corrente. Não consegue concentrar seus sentidos (visão, 
audição e etc.), assim como a mente e a alma no 
trabalho realizado. 
 
- Falta de acolhimento 
É o médium que não consegue se disponibilizar 
emocionalmente ao acolhimento do outro, ou seja, tem 
dificuldade para desenvolver a capacidade de empatia, 
seja no trato com os irmãos de dentro da corrente, seja 
com os consulentes. Não consegue se permitir o 
trabalho de ter a escuta e o acolhimento ao sofrimento 
ou ao desconhecimento de informações do outro, 
muitas vezes, se colocando impaciente ou desrespeitoso 
frente ao outro. Não consegue perceber que o trabalho 
de caridade vai muito além de sua função dentro da 
gira. 
 
Todos nós, em maior ou menor grau, consciente ou 
inconscientemente, podemos ter atitudes como essas, 
por isso, é necessário um exame de consciência, uma 
reflexão sobre esses itens, para nos identificar e 
reconhecer quais são as características que estão nos 
paralisando e nos impedindo de realizar nossa tarefa 
como médiuns de uma Casa Espiritual. 
Site:http://www.caboclopenaverde.com.br         
Enviado por Juliana Rodrigues 
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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). 

 

 

Orixá do Mês: Omolú/Obaluayê 

mortos. O Senhor da Vida é também Guardião das 
Almas que ainda não se libertaram da matéria. 
Assim, na hora do desencarne, são eles, os 
falangeiros de Omolú, que vêm nos ajudar a 
desatar nossos fios de agregação astral-físico 
(cordão de prata), que ligam o períspirito ao corpo 
material. A este Orixá fazemos os pedidos para 
problemas de saúde e cortes de magia. O guardião 
dos espíritos torna as pessoas intuitivas e 
carismáticas. Ajuda no amor e família. Desdobra-
se com o nome de Omolú.                                        

- Diferença entre Obaluayê e Omolú: Obaluayê 
rege na mudança da ‘’evolução’’ e Omolú rege na 
mudança da vida para morte. Transformação do 
físico para o extrafísico;                                          
- Características do Orixá: Omolú é sábio e 
destemido. Usa o filá (cobertura de palha da 
costa);                                                                    
- Dia de comemoração: 16 de agosto;                      
- Sincretismo: São Lázaro e São Roque;                   
- Dia da semana: Segunda feira;                                
- Características dos seus filhos: Tem o dom da 
cura, revelando-se grandes médicos;                          
- Cores deste orixá: O preto e o branco;                 
- Suas pedras: O ônix, olho de gato e demais 
pedras negras;                                                        
- Seus perfumes: A verbena, o sândalo e o 
benjoim;                                                                 
- Oferendas: Pipoca estourada na areia do mar, 01 
alguidar pequeno, 7 velas bicolores (preta e 
branca), 01 vidro de mel de abelhas, 01 pedaço de 
pano branco, 07 rosas brancas. No cruzeiro das 
almas do cemitério, com a mãe direita, forre com 
o pano branco o local que fará a oferenda, coloque 
as pipocas no alguidar, regue com mel e deposite 
no centro do pano, coloque as rosas brancas em 
cima do pano, acenda as 7 velas. Após, faça uma 
prece, em voz baixa, invocando o Orixá. Saia de 
costas e não olhe mais para trás;                            
- Ervas: Jurubeba, picão, alfavaca roxa, alfazema, 
babosa, assa peixe, coentro, hortelã, manjericão, 
sabugueiro, etc;                                                    
- Flores: Qualquer flor de cor branca;                    
- Ponto de força: Praias, cemitérios e grutas;            
- Saudação: ‘’Atotô, Obaluayê’’, que significa 
‘’Silêncio! Respeito! Ele está entre nós!  

 

É o senhor dos espíritos encarnados e desencarnados. É 

conhecido por Xapanã, Omolú, O Velho. Orixá da 

transição para a vida astral. Orixá de transformação 

energética. Senhor dos segredos da vida e da morte. 

Mestre das Almas. Tem sob seu comando incontáveis 

legiões de espíritos que atuam na Irradiação ou Linha da 

cura, trabalhadores do Grande Laboratório do Espaço e 

verdadeiros cientistas, médicos, enfermeiros etc., que 

preparam os espíritos para uma nova encarnação, além 

de promoverem a cura das nossas doenças. Atuam 

também no plano físico, junto aos profissionais de 

saúde, trazendo o bálsamo necessário para o alívio das 

dores daqueles que sofrem. É ligado ao mundo dos  

 

http://www.caboclopenaverde.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

         

02/08 - Rosana Gamboa                                   18/08 – Luiz Felipe 

05/08 – Osvaldo                                               19/08 - Marcos Paulo (Assistência) 

07/08 – Maria Claudia Basso                              26/08 - Mariana 

10/08 - Gabriel Gamboa                                   26/08 - Andrea F. 

11/08 - Ivete Constant (limpeza) 
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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.   

- 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 a outubro de 2018. 

- Fraldas Geriátricas  

Precisamos de doações de fraldas geriátricas Tamanho G (masculina). Contamos com sua colaboração                                      

que será revertida para uma grande causa. Responsável pelo recebimento ou se tiverem alguma                         

dúvida falar com o Douglas Jr. (Chefe dos Ogãs). 

- Biblioteca 

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

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

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

algum livro que está emprestado. 

 

- Para Refletir... “As montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você 

aprenda o valor da escalada.” 

Obrigada!!!  

Viviana Vigatti  

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

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). 

 

 

 

 
      

         

 

Ações 
 

 

 

Nossa entrega da marmitex será realizada no domingo dia 26/08. Iremos nos encontrar aqui na Casinha às 11h 

da manhã, para montagem e depois entregar aos nossos irmãos de fé que moram na rua.  

Pedimos para que todos que ainda não trouxeram suas doações, que tragam até o dia 18/08 (Sábado, 3ª gira do 

mês). 

Obrigada!!!! 

Viviana Vigatti   

 

 

Campanha Marmitex 2018 
 

 

Aniversariantes do mês de Agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ao 12h30 
(2º Domingo do mês) 

Gira de desenvolvimento  Pai Juninho e Katia Sophia 
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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: Gostaríamos de agradecer todos os participantes que de alguma forma se envolveram para 

que nossa Festa Julina, realizada no dia 28/07 (sábado), fosse um sucesso!!!! Saibam que cada gesto doado 

com amor, repercute nas nossas próprias vidas num futuro muito próximo. Que Deus abençoe!!! Muito 

Obrigada!!! 

 

 

*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                                                 

 

Avisos 
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