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Nesta edição
- Texto de Abertura/ Flores e Cantina/ Próximas Giras
- Leitura Recomendada/ Mensagem de Luz
- Texto: Preceitos ou Resguardo dos Médiuns
– Texto: Orixá do Mês: Oxóssi 20/01
- Aniversariantes do Mês/Ações/Comunicado Importante
- Avisos Importantes!!!

Queridos filhos e amigos,
Feliz 2019!!!!! Que esse ano, seja coroado de muito
sucesso para todos vocês!!!! Um ano de glórias e
realizações infinitas. Obrigada por serem meus
filhos!!! Em 2018, falamos sobre a 1ª e a 2ª lei do
sucesso segundo Deepak Chopra. Hoje iniciaremos
com a 3ª lei chamada: lei de causa e efeito.
Atualmente, ouvimos muitas pessoas falar na lei do
Carma. Carma significa ação. Carma é o mesmo que
dizer: lei de causa e efeito. Toda ação possui uma
força propulsora que devolve a nós aquilo que
oferecemos. Colhemos o que plantamos e recebemos
aquilo que damos. Tudo que estamos vivendo no
presente é resultado de ações cometidas no
passado. Às vezes, colhemos frutos de vidas
passadas, às vezes, resultados cometidos nessa
própria vida. Ontem já foi passado, por isso,
precisamos cuidar bem de nossas atitudes, palavras
e ações, pois tudo um dia voltará para nós, de uma
forma ou de outra. Ao querer fazer algo, perguntese: Isso vai prejudicar alguém? Estou colaborando de
alguma forma com o crescimento do outro? É preciso
refletir nas ações para não colher frutos amargos. Se
pensar em se vingar de alguém, mude de ideia, você
só tem a ganhar. Encare as situações, a vida e as
coisas como se fossem aprendizados. Quando for
tomar uma decisão, verifique internamente se é
uma situação confortável ou desconfortável para
você. Caso seja confortável, siga adiante. Caso seja
desconfortável, dê um passo atrás e mude de ideia.
Ao passar por experiências desagradáveis, se
pergunte: O que posso aprender com isso? Porque
preciso passar por isso? Fique atento e a resposta
certamente chegará. Às vezes, o universo se utiliza
das pessoas ao seu redor ou das coisas, para te
trazer respostas. Às vezes, a resposta vem por um
recado, um vizinho, um noticiário na TV, uma página
do livro, uma revista, uma canção, etc... Só precisa
de sua atenção!!!! Se quer amor, dê amor. Se quer
reconhecimento profissional, reconheça os que
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estão ao seu lado. Se quer atenção e carinho,
faça o mesmo.
2
3
4
5
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Desejo que você aproveite ao máximo as lições
oferecidas, pois estudar a si mesmo e se conhecer
é o segredo do sucesso. Que nosso Pai Ogum abra
todos os caminhos de vocês, mas lembrem-se:
FOCO, DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO é a base de
tudo. Gratidão!!!
Mãe Katia
Giras
02/02 – Gira de Caboclo (Santuário dos Orixás)
10/02 – Gira de Desenvolvimento
16/02 – Gira de Baiano
02/03 – Gira de Boiadeiro
10/03 – Gira de Desenvolvimento
16/03 – Gira de Exu e Pomba Gira

Médiuns do Mês
16/02 – Mãe Ana/Andrea P./Andrea F./Abgail
02/03 – Beto (Ogã)/ Cavalcante/ Claudia/Cris Basso
16/03 – Cirleide/ Denise/Daniela/ Douglas Jr.

Leitura Recomendada
O Encontro Inesperado
Autor: Zibia Gasparetto
Editora: Vida e Consciência - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo
valor de R$9,90.
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca.
Em livro inédito ditado pelo espírito Lucius, Zibia Gasparetto mostra a importância de
dirigirmos nossa própria vida sem transferir ao outro responsabilidades que cabem apenas a
nós.

Mensagem de Luz!!!
***ORAÇÃO DE GRATIDÃO PARA O ANO NOVO***

Senhor, obrigado à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente.
Obrigado ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele.
Obrigado a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição.
Obrigado a casa onde moro, que me serve de refúgio e descanso.
Obrigado às oportunidades de trabalho, conquistas, sucesso e evolução que se abrem diante de mim diariamente.
Obrigado a cada dívida paga, porque dessa forma honro meu nome, honro meus compromissos e meu dinheiro se
multiplica.
Obrigado a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é fruto do meu trabalho.
Obrigado a todas as pessoas que cruzam meu caminho.
Obrigado às pessoas que me fizeram mal, porque assim desenvolvi força e coragem para seguir sempre adiante.
Obrigado às pessoas que me fizeram e me fazem bem, porque assim me senti muito amado e abençoado.
Obrigado a todas as oportunidades de sucesso financeiro e pessoal que recebo, identifico e aceito.
Obrigado a mim mesmo que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos.
Obrigado ao Universo inteiro, que conspira a favor de cada pensamento meu, por isso escolho com cuidado tudo
aquilo que penso, falo ou desejo.
Obrigado ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim, sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor
e paz onde quer que eu esteja.
Gratidão, gratidão, gratidão!!!!!!
Feliz 2019, repleto de realizações!!!!

Enviado por Mãe Ana
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Preceitos ou Resguardos dos Médiuns
O resguardo, ou o que muitos chamam de preceito, é necessário por uma questão de respeito, de manter o
corpo “limpo” de interferências.
Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora.

É muito comum entre as doutrinas umbandistas o pedido de resguardo espiritual antes dos cultos. Este
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de forma adequada os fluídos dos guias espirituais e também se prevenir contra quaisquer energias negativas.
Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança.

Aprendemos a dominar a nossa vontade, sacrificamos essa vontade visando um bem maior.
Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste.

Geralmente o resguardo inclui a inibição de sexo, bebida, e o consumo de carne vermelha.

Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a
realizá-lo.
Quando estamos em trabalhos coletivos fazemos uma corrente, naquele momento e cada pessoa é um elo, se
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cargas oriundas de baixas vibrações e que quando desincorporam, minimizam a atuação negativa dessas
substâncias no corpo físico do médium e isso explica o motivo de muitos médiuns que atuam frequentemente
em ambientes hostis com trabalhos pesados, ingerirem álcool (marafo) em quantidade e depois que
desincorporam não apresentarem efeitos desse elemento.
O sexo traz um gasto de energia física, que poderia ser utilizada pelas entidades em trabalhos sérios, o sexo
também traz uma troca de energia com quem se pratica, dessa forma, essa mistura de energia pode ser
negativa para um trabalho espiritual, além do sexo nos deixar muito próximos da matéria e longe das energias
espirituais por estarmos presos ao prazer do corpo. A energia sexual nesses casos poderia interromper esse
processo, por ser intensa e ligada ao corpo. Da mesma forma restringimos o uso de carne animal antes de
trabalhos e depois de obrigações, para que o corpo esteja o mais ‘leve’ possível. Sabemos bem, que carnes
vermelhas demoram a serem digeridas, e também por conta da concentração de sangue que contém a carne,
pois, o sangue concentra o que chamamos de ectoplasma e após ser exposto como num corte ou na própria
carne animal atrai espíritos opositores, obsessores e outros que procuram por este fluído a fim de
fortalecimento, este também é o motivo da prevenção no trabalho da médium em períodos menstruais, pois,
com o sangue exposto emana ectoplasma do qual atrai espíritos obsessores, por isso há uma prevenção a
respeito de mulheres neste período perante os procedimentos de cada templo umbandista.
Outra prevenção que se adequa ao resguardo espiritual é não ingerir de bebidas alcoólicas, simplesmente para
que o médium não esteja vulnerável, não apenas espiritualmente como fisicamente, afinal, uma corrente é
lugar de trabalho e ninguém trabalha alcoolizado.
O preceito após obrigações se dá pelo motivo de que neste período as energias boas que estão sendo
recebidas pelo espírito e pelo corpo, precisam de um certo tempo para serem assentadas, para que os nossos
chacras possam ser limpos e revitalizados.
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Orixá do Mês: Oxóssi
No dia 20 de janeiro comemora-se o dia do Orixá caçador, Oxóssi. Ele também conhecido como o Senhor da
caça, é ele que traz a fartura e a abundância para todos os seus filhos e devotos. Sua arma é o arco e a flecha,
que mostra sua precisão de acertar o alvo. As “flechadas certeiras”, mostram sua determinação e objetividade
firmes, características de Oxóssi e seus filhos.

Campo de atuação: caçador e conhecimento.
Elementos: vegetal e ar.
Cor da vela: verde.
Ervas: Alecrim, capim – limão, guaco, guiné,
Jaborandi, jurema branca, entre outras..
Frutas: Coco, cana de açúcar, abacaxi, laranja, limão,
caju, acerola, sapucaia, cacau, entre outras..
Flores: Antúrio, Samambaia, folhagens e flores em geral.
Data comemorativa: 20 de janeiro.
Dia da semana: quinta-feira.
Sincretismo: São Sebastião.

Oração à Oxóssi
Meu Pai Oxóssi
Vós que recebestes de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário à manutenção de
nossas vidas durante a passagem terrena, inundai os nossos organismos com a vossa energia para a cura
dos males!
Vós que sois o protetor dos caboclos, dai-lhes a vossa força, para que possam nos transmitir toda a pujança, a
coragem necessária para suportarmos as dificuldades a serem superadas!
Dai-nos paz de espírito, a sabedoria para que possamos compreender a perdoar aqueles que procuram nossos
centros, guias, protetores, apenas por simples curiosidade, sem trazerem de dentro de si um mínimo da fé.
Dai-nos paciência para suportar aqueles que se julgam os únicos com problemas e desejam merecer das
entidades todo o tempo e atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados!
Dai-nos tranquilidade para superarmos todas as ingratidões e calúnias!
Dai-nos coragem para transmitir uma palavra de alento e conforto àqueles que sofrem de enfermidades para
as quais, na matéria, não há cura!
Dai-nos força para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar seus semelhantes!
Dai-nos, enfim, a vossa proteção e a certeza de que quando um caboclo, num gesto de humildade, baixar até
nós, ali estará a vossa vibração!
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Aniversariantes do mês de Janeiro e Fevereiro/2019
Janeiro – 2019

Fevereiro – 2019

07/01 – Cirleide

04/02 – Danielle

21/01 – Rita de Cássia

20/02 – Pedro Barrios (Ogã)

24/01 – Rafael Barrios (Ogã)

20/02 – Douglas Jr. (Chefe dos Ogãs)

28/01 – Denise Bette

25/02 – Rodrigo Belo (Ogã)

27/01 – Marcelo Alves Pires

27/02 – Wanderley Santiago

Ações e Campanhas
- 1ªCampanha de Produtos de Higiene Pessoal
Começaremos nesse mês a arrecadação dos produtos de higiene pessoal, sabonetes,
creme dental, escova de dente, desodorante, etc. Contamos com sua colaboração!!!
Essa campanha receberá doações de 02/03 à 16/03 (Março).
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.
- 2ª Campanha
de Doação
de Alimentos
vocêque
errou,
estácolaborem,
no passo de mas
acesso
ao reajuste.
Fazemos Se
votos
todos
somente
com produtos para doação
de alimentos
não
perecíveis.
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 06/04 (Abril) à 04/05 (Maio).
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.

- Biblioteca

Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.

Nossa Biblioteca está à disposição de todos, lá vocês encontrarão livros e
Se precisa
determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso.
filmes espíritas
ou estudar
não. É gratuito!!!
Aproveitando,
pedimos
aqueles
estão
com os
livrosDe
atrasados
que nos
devolvam,
Este dia
é um presente
deque
Deus,
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nós, depende
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que venhamos a fazer com ele.
pois
sempre
há
alguém
esperando
por
algum
livro
que
está
emprestado.
(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana).
Horário de funcionamento é das 17h00 às 19h10!!!

- Para Refletir... “O que você pensa, você sente.
O que você sente, você vibra.
O que você vibra, você atrai.
Somos seres vibracionais
que interagem no Universo.”

Obrigada!!!
Viviana Vigatti
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Avisos
- Diversas informações poderão ser úteis visitando nosso site www.cabocloventania.com.br. Se quiserem
entrar em contato, sobre algum assunto, encaminhar para o e-mail: contato@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.
- Atenção!!! Novo horário e dias do Curso de Atabaque: 2º e 4º sábado do mês.
Início dia 23/02 (Sábado) das 9h às 11h.
(

“O conhecimento é o alimento da alma.’’
Quadro de Atividades Realizadas na Casinha
Horário
09h00 às 11h00
(2º e 4º 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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