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Nesta edição
- Texto de Abertura/ Flores e Cantina/ Próximas Giras
- Leitura Recomendada/ Mensagem de Luz
- Texto: Dia Nacional da Umbanda/Comunicado/
Orfanato 2018
– Texto: O que você descobre depois que vira Umbandista
- Aniversariantes do Mês/Ações (Campanhas 2018)
- Avisos Importantes!!!

Queridos filhos e amigos,
As 7 leis espirituais para o sucesso, escritas por
Deepack Chopra, diz respeito a um dos mecanismos
de funcionamento das leis da prosperidade. O
conhecimento dessas leis, colabora muito com o
nosso crescimento e amadurecimento espiritual.
Essa é a diferença que tanto me esforço para ensinálos, pois é ótimo saber sobre vários temas na área
espiritual e umbandística, porém nada se compara a
estudar temas que serão eficazes para colaborar
com nosso enriquecimento diário seja no
profissional, nos relacionamentos, na área social,
financeira ou pessoal. Todo o conhecimento é
espetacular, mas aprender a viver, para mim, é o
melhor aprendizado entre todos. Também é o mais
difícil!!!! No entanto, existem leis para isso e
internalizá-las é o grande segredo para o sucesso. É
importante que nos coloquemos em sintonia com as
7 leis, lembrando sempre que nada vale se não
tivermos desejo e intenção. Desejo de aprender e a
intenção com disposição para melhorar diariamente.
A conexão com o espiritual é a base de todas as leis
e para finalizar o desapego aos resultados é a parte
mais importante. Fazer sua parte, sem procurar o
retorno, já diz respeito a uma pessoa próspera e
consciente de sua sincronia com o universo. Vamos a
1ª lei: silenciar, meditar, focar em si e em seus
objetivos. Mesmo diante das turbulências da vida,
manter-se na fé. Sem medos, pois tudo se dá um
jeito. Um aspecto dessa lei é, seja sempre do seu
tamanho. Não queira ser melhor e nem maior do que
ninguém. Não queira ser nem superior e nem
inferior. Seja você. Simplesmente VOCÊ. Evite
julgamentos, críticas e condenações. Um contato
com seu Eu interior, trará a você ausência de
medos, imunidade a crítica, liberdade de ação e não
teme desafios.
Lembre-se: Você não precisa da aprovação de
ninguém nessa vida, apenas a sua. Quando estiver
em contato com a natureza, observe a inteligência
Divina que existe na natureza ao redor. Contemple.
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O sucesso depende de quem você é e não do que
faz. Faça sempre seu melhor com amor e
dedicação. Encare todas as suas experiências de
vida como um aprendizado. Não se faça de vítima
e nem fique se lamentando. Seja forte!!! Tenha
em mente que você pode fazer diferente. No
próximo jornal falarei sobre a 2ª lei. Tenham um
mês de novembro repleto de paz, amor e alegrias
ilimitadas. Boa sorte a todos!!!!
Com carinho Mãe Katia
Giras
03/11 – Gira de Caboclo
11/11 – Gira de Desenvolvimento
17/11 – Gira de Exu e Pomba gira (Encerramento)
01/12 – Homenagem à Yemanjá e Linha D’agua
09/12 – Gira de Desenvolvimento
15/12 – Gira de Ciganos (Encerramento do Ano)

Médiuns do Mês
03/11 – Rosana/Ray/Pai Nelsinho/Rita
17/11 – Wagner/Roque (Ogã)/Sidinei/Maria Claudia
01/12 – Oswaldo/Patrícia P./Stephan (Ogã)/
15/12 – Viviana/Thais B./ Tamires/Felipe F. (Ogã)

Leitura Recomendada
O Amor Venceu
Autor: Zibia Gasparetto
Editora: Vida Consciência - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor
de R$17,00.
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca.
Uma história que se passa na cidade de Tebas, no Egito antigo. Narra a dor do amor impossível
entre dois casais, que buscam resgatar a sua verdadeira existência. Fundamentado nas leis da
reencarnação, explica os mistérios em que a humanidade se debate, há milênios, buscando
elucidar os fatos da época, com base no estudo de diferentes povos e civilizações.

Mensagem de Luz!!!
Não fuja da luta
*** EMMANUEL***
Aceitação construtiva será sempre talvez mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos
problemas que, por ventura, te afligem...
E dizemos "construtiva" porque não se trata de calma inoperante, mas sim de paciência, capaz de
improvisar o bem e criando condições para que o bem se faça cada vez mais amplo para quantos nos
partilham a vida.
Reflitas nisso e não recuses as dificuldades e provas que não possas afastar ou remediar.
Antes de recolher-nos ao berço terrestre, na Vida Maior, escolhemos ou somos induzidos a escolher o
tipo de experiências das quais temos necessidade para nos melhorarmos ou nos promovermos a planos
mais elevados.
Diante disso, busca os recursos precisos à harmonização de tudo o que te interessa à paz e ao bom
ânimo para o desempenho das tarefas que a vida te atribui, mas não te proponhas a destruir os meios de
que careces para que sintas mais eficiente na construção geral.
Se trazes algum órgão doente, procura recursos para tratá-lo convenientemente, como se torna
indispensável, mas se a moléstia é irreversível, admite-a com paciência, nos domínios do próprio corpo,
consciente de que ela terá função específica na preservação de tua paz.
Tenta recuperar determinados bens que perdeste, em virtude da invigilância de amigos nos quais
confiaste; no entanto, se teus devedores estão insolvíveis, esquece os prejuízos sofridos e segue para
adiante.
Protege o próprio lar contra a perturbação e a desarmonia, mas se a tua ação não surte efeito, aceita a
casa em que vives por tua escola de regeneração e amor.
Educa o parente difícil como puderes, entretanto, se esse mesmo familiar prossegue difícil, abraça-o tal
qual é, para que aprendas tolerância e humildade.
Rebeldia complica os melhores planos da vida.
Revolta é atraso lastimável em qualquer organização.
Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as, pouco a pouco, sob o esforço
de tua energia serena.
Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e, atendendo ao trabalho do dia-a-dia,
a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem
comum que a bênção da vitória te marcará.

Enviado por Mãe Ana
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Dia Nacional da Umbanda 15/11
Hino da Umbanda
Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora.

Refletindo a Luz Divina

Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a
Com todo seu esplendor
mensagem de renovação permanente.

É no
de Oxalá surgiu a ocasião de tratar-se com segurança.
Se a doença permanece
emreino
sua companhia,
Aonde
e amor
Se você errou, está no
passohá
depaz
acesso
ao reajuste.
Se esse ou aquele Luz
plano
de refletiu
trabalho na
estáterra
incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a
que
realizá-lo.

Luz que refletiu no mar

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

Luz que veio de Aruanda

Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer
qualquer ocorrência infeliz e sorrir
Para novamente.
nos iluminar
Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.
Se precisa estudar determinada
lição,e encontrou
você a oportunidade de fazer isso.
Umbanda é paz
amor
Este dia é um presente
de Deus,
em nosso
auxílio. De nós, depende aquilo que venhamos a fazer com ele.
Um mundo
cheio
de Luz
(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana).

É força que nos dá vida
E a grandeza nos conduz

Avante, filhos de fé
Como a nossa lei não há
Levando ao mundo inteiro
A bandeira de Oxalá

Comunicado Importante!!!
Comunicamos a todos, que esse ano não faremos
a Homenagem à Mãe Yemanjá na Praia Grande. A
gira acontecerá normalmente em nossa Casinha
de Luz.
Caso alguém queira ir até a praia, fazer sua
homenagem por conta, fiquem à vontade!!!
Obrigada!!!

Orfanato 2018
Queridos amigos,
Todos os anos, fazemos as doações de sacolinhas
de Natal para às crianças acolhidas pelo Lar
Betânia O.F.M. de Assistência Social
‘’Betânia’’. Como de costume, recebemos a
listagem das crianças e cada um escolhe, uma ou
mais para apadrinhar. Nessa sacolinha,
colocamos uma roupa, um par de sapato, um
brinquedo e um cartãozinho. Todas já foram
apadrinhadas e irão receber a Sacolinha de
Natal!! Pedimos a todos os padrinhos e
madrinhas que tragam até dia 17/11.
Obrigada!!!
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O que você descobre depois que virá Umbandista
1 – Usar branco não é fácil.
Pode parecer que é fácil, mas não é.
Essa cor traz uma responsabilidade enorme. Você
terá que aprender a vigiar seus atos, zelar pelo seu
espiritual e entender que há irmãos que precisam,
naquele momento, mais do que você. Então, você
trocará festas, shows, amigos, bebidas e um dia de
descanso, para se doar algumas horas para uma
pessoa que você nunca viu e provavelmente nunca
mais vai ver, mas posso te garantir, vale a pena.
2 – Você é um médium 24 horas por dia e não só no
terreiro.
Não adianta você se enganar dizendo que é médium
só no terreiro porque você não é. A mediunidade faz
parte de você, sempre fez, e isso não vai mudar.
Aos poucos você vai descobrir isso e entender que a
espiritualidade não é culpada pela sua colheita. Eles
te mostram um caminho, mas você tem o livre
arbítrio e realiza suas próprias escolhas.
Você planta, você colhe.
3 – As entidades não estão ali de brincadeira.
Nenhuma entidade está ali de brincadeira. Todas
elas, sem exceção, estão ali para trabalhar, ensinar
e também aprender, por isso, ouça-os com atenção
e trate-os com muito carinho e respeito.
4 – Exú é uma entidade de Lei.
Você vai entender que Exú não está ali para brincar,
beber, fumar, dar em cima de alguém ou amarrar
uma pessoa. Não. Eles não são assim.
Exús e Pombo Giras são entidades que trabalham nos
planos inferiores sob a Lei do Pai Maior. São eles que
nos protegem na entrada, na saída e nas
encruzilhadas dessa vida.
Alguns são brincalhões outros mais firmes, mas
todos carregam consigo a seriedade em seu
trabalho, se utilizando somente da energia da
bebida e do fumo, nada mais. E se for preciso Exú
trabalhar sem a bebida ou o fumo, ele trabalhará,
sem dúvidas.
5 – É preciso ajudar e não só participar.
Ser médium e fazer parte de um terreiro não é só
chegar no dia da Gira e fazer seu trabalho. Não. Não
é assim.
O chão que você encontrou limpo, alguém limpou. A
vela que você usou, alguém comprou. O banho que
você tomou, alguém macerou. O local que você
está, a luz que você utiliza e a água que você bebe,
alguém pagou. Então, ajude…
Ajude a limpar quando puder, leve o seu material de
trabalho e, toda vez que possível, auxilie na compra
daquilo que falta na Casa, colabore com o que
conseguir para a manutenção do aluguel, da água e
da luz…
Não, isso não é sua obrigação, eu sei, mas também
não é do Dirigente que ali se encontra. A obrigação
é nossa. Nós temos que manter e cuidar do lugar

onde nossa espiritualidade escolheu para
trabalhar.
6 – Cansa.
Isso eu preciso te falar: Irmão, cansa.
Existe um antes, durante e depois, vou explicar:
ANTES de todo e qualquer trabalho, o terreiro
precisa ser limpo da maneira correta e as firmezas
precisam ser devidamente cuidadas.
Você precisará se alimentar de maneira correta,
tomar seu banho de defesa, acender suas velas e
se direcionar ao terreiro, algumas horas antes do
início dos trabalhos, para ajudar, tentando
permanecer sempre em silêncio.
DURANTE todo e qualquer trabalho, você estará
fornecendo e recebendo energias, então, é
importante que o processo do ANTES tenha sido
cumprido com rigor.
Se você for médium de passe, lidará diretamente
com energias. Se você for cambone, também
lidará diretamente com energias, por isso, em
todos os casos e cargos, é importante manter a
firmeza.
DEPOIS de todo e qualquer trabalho, é preciso
deixar o ambiente limpo de novo, então, pegue a
vassoura, a pá, a esponja e mãos à obra.
Dia seguinte você com certeza estará com o corpo
dolorido, entretanto, digo mais uma vez a você:
vale a pena.
7 – Você vai se apaixonar.
Independentemente dos 6 itens acima, você vai se
apaixonar.
Seja você um cambone, um médium de passe, um
médium em desenvolvimento, um futuro sacerdote
ou um simples consulente, esteja você na corrente
ou na assistência, você vai se apaixonar por essa
religião e nada, NADA, vai pagar a sensação de paz
que vai te invadir ao receber um abraço sincero de
alguém que você nunca viu, ao ver um sorriso no
rosto de quem chegou chorando, ao ouvir o mais
simples e sincero “obrigado”… Nada vai pagar.
Axé!
Autor Desconhecido
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Aniversariantes do mês de Novembro
10/11 – Lourdes Machado (Cantina)
12/11 – Ferdinando (Assistência)
13/11 – Guilherme Dias
17/11 – Fernando Biolcati
21/11 – Miriam (Chefe dos Cambones)

Ações e Campanhas
- 1ª Campanha: Doação de Alimentos.

Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com produtos para doação
de alimentos
não
campanha
Este dia
é operecíveis.
seu melhor Essa
tempo,
o instantereceberá
de agora.contribuições até novembro de 2018.
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.

- Biblioteca

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

Nossa
Biblioteca está à disposição de todos, lá vocês encontrarão livros e
realizá-lo.
filmes espíritas ou não. Aproveitando, pedimos aqueles que estão com os
Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-la.
livros atrasados que nos devolvam, pois sempre há alguém esperando por
algum livro
que está
emprestado.
Se alguém
aguarda
as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.

Horário de funcionamento é das 17h00 às 19h10!!!
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
Para Refletir...
XAVIER – enviado por Mãe Ana).
“A lei da mente é implacável.
O que você pensa, você cria;
O que você sente, você atrai;
O que você acredita, Torna-se
realidade.” (Buda)

Obrigada!!!
Viviana Vigatti
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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 Rosana Gamboa (secretária), nos seguintes e-mails:
vivivigatti@gmail.com/rosana_gabi@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
Conta Corrente - 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 na Casinha
Horário
17h30 às 18h30
(1º e 3º sábado do mês)
09h30 ao 12h30
(2º Domingo do mês,
podendo sofrer
alterações)

Atividades

Contato

Curso de Atabaque

Douglas Jr.

Gira de desenvolvimento

Pai Juninho e Katia Sophia

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)

*Diagramação: Viviana Vigatti
*Colaboração: Viviana Vigatti e Karina Auricchio
*Impressão: Aparecida Rosa (Cida)
*Supervisão Geral: Mãe Katia
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