
 

Queridos filhos e amigos, 

Hoje falaremos sobre a 4ª lei do sucesso segundo 

Deepack Chopra, um renomado médico indiano e 

espiritualista. O livros: As sete leis espirituais do 

sucesso, relata como viver uma vida melhor e de 

extrema confiança.                                                 

Cada um de nós provavelmente tem definições 

diferentes sobre o que é o sucesso. Mesmo assim, 

estamos todos buscando este objetivo. Mesmo que 

existam significados diferentes, o modo como devemos 

nos comportar para atingi-lo é, em essência, o mesmo 

para todos. São atitudes que vão muito além de 

atividades triviais do nosso dia a dia. São leis profundas 

e espirituais que permeiam nossa 

essência.                                                                     

 Essas leis partem do mesmo princípio: como você deve 

interagir com o mundo à sua volta, como você deve 

perceber a vida e como se conectar com seu verdadeiro 

“eu”. Elas também têm a ver com a energia no mundo, 

aceitar as mudanças que acontecem e compreender 

que, muitas vezes, não há nada que possamos fazer.                              

Você vai ver que abrir mão de seus desejos pode lhe 

ajudar a conquistar exatamente o que você quer, e 

como suas reclamações sobre sua situação atual 

impedem que você chegue onde tanto deseja. 

Então, assim como a natureza é capaz de erguer grandes 

montanhas e produzir magníficas florestas, ao 

compreender e aplicar as sete leis espirituais do 

sucesso, você será capaz de construir grandes riquezas e 

de conquistar seus maiores objetivos. 

A 4ª lei é chamada de: Lei do mínimo esforço. 

- A inteligência do universo opera milagrosamente sem 

nenhuma ansiedade. É o princípio da harmonia e do 

amor. A grama não se esforça para crescer, ela cresce. 

O peixe não tenta nadar, ele nada. É da natureza do sol 

brilhar. Quando esses itens fazem parte da nossa vida 

diária, atraímos sucesso e boa sorte em todos os 

sentidos.                                                                          

- A natureza não se esforça para fazer as coisas 

acontecerem, ela simplesmente acontece. É natural, é 

da ordem divina.                                                           

- O mínimo esforço só funciona quando você opera 

internpelaenergia do amor. A natureza se mantém unida 

com o amor.             
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Médiuns do Mês 

02/03 – Beto (Ogã)/Cavalcante/Claudia/Cris Basso 

16/03 – Cirleide/Denise/Daniela/Douglas Jr. 

06/04 – Fernando Biocalti/Felipe Vieira (Ogã)/         
Felipe F. (Ogã)/Edcarlos 

20/04 – Gabriel G./Guilherme Dias/Mãe Iracilda/            
Pai Juninho 

04/05 – Gisele/Juliana R./Jéssica C./Karina A. 

18/05 – Karla A./Mãe Katia Sophia/Mãe Katia/ Lourdes C. 

01/06 – Maria Claudia B./Marcelo Santiago/Oswaldo/        
Patrícia Peixoto 

15/06 – Pai Nelsinho/Rosana G./Roque (Ogã)/Raimunda 

06/07 – Miriam/Rita/Rodrigo Belo (Ogã)/Raquel 

20/07 – Sidinei/Stephan (Ogã)/Tamires M./Thais Brito 

 

internamente apenas pela energia do amor. A 

natureza se mantém unida com o amor.                

- Se pretende controlar as pessoas e as coisas ao 

seu redor, buscar o poder ou receber a aprovação 

de alguém, está desperdiçando energia.                        

Portanto, cultive o amor em si e ao seu redor. 

Imagine que tudo está certo no universo e permita 

que a vida flua de forma harmônica em você e em 

sua vida. Quando nossos atos são movidos pela lei 

do amor, não há perda energética. Ela se 

multiplica instantaneamente. Essa lei possui 3 

componentes básicos: Aceitação (aceite o hoje e 

trabalhe por um amanhã melhor. Pare de lutar, 

aceite), responsabilidade (você não tem culpa das 

coisas que te aconteceram no passado, mas tem a 

responsabilidade de transformar de forma positiva 

seu futuro)  e indefensibilidade (se abra para a 

vida, não viva se defendendo de tudo e de todos. 

Solte as pedras. Pare de achar que o mundo, as 

pessoas e as coisas estão contra você, desarme-se, 

seja flexível e abra mão de querer convencer os 

outros.). Reúna essa combinação e sentirá a vida 

fluindo a seu favor. Seja feliz e boa sorte!!!!      

Com carinho... 

Mãe Katia 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Missionários da Luz 

Autor: Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz 
Editora: Fed - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$8,00. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, os 20 capítulos que compõem Missionários da 
luz apresentam os mistérios da reencarnação e todo o trabalho dos encarregados de conduzir o 
processo do renascimento. É a continuidade do aprendizado na vida espiritual e da certeza de 
que a morte física é apenas o início de uma nova jornada. A partir das palavras do Espírito 
André Luiz, conhecemos a importância do esforço na busca pelo autoaperfeiçoamento, a 
participação do perispírito como organização que molda as células do corpo e as diversas 
formas possíveis para manifestações mediúnicas e contatos entre os planos terrestre e 
espiritual. Terceiro volume da coleção A vida no mundo espiritual, Missionários da luz ensina 
que a Providência divina sempre concede ao homem novos campos de trabalho, por meio da 

renovação incessante da vida pela reencarnação. 

Giras  Atabaque Desenvolvimento 

      

02/03 Boiadeiro 09/03 10/03 

16/03 Exu e Pomba Gira 23/03   

06/04 Cosme e Damião 13/04 14/04 

19/04 Sexta - Feira Santa            
(Fechada p/ Trabalhadores) 

27/04   

20/04 Ogum     

04/05 Homenagem aos Pretos Velhos 11/05 12/05 

18/05 Exu e Pomba Gira 25/05   

01/06 Homenagem aos Ciganos 08/06 09/06 

15/06 Linha D'agua 22/06   

06/07 Caboclo 13/07 14/07 

20/07 Exu e Pomba Gira 27/07   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                  *** NA VIDA, SOMOS TODOS SEMEADORES*** 
Dona Angélica era professora. Residia em uma pequena cidade e dava aulas numa vila próxima. 
Não era considerada uma pessoa equilibrada em razão do seu comportamento, que parecia um tanto esquisito. 
Os alunos da escola de primeiro grau tinham-na como uma pessoa muito estranha. 
Eles observavam que a professora, nas suas viagens de ida e volta do lar à escola, fazia gestos e movimentos com 
as mãos, que não conseguiam entender, e por esse motivo, pensavam que ela era meio fora do juízo. 
Pela janela do trem, dona Angélica fazia acenos como se estivesse dizendo adeus a alguém invisível aos olhos de 
todos. 
As crianças faziam zombarias, criticavam-na, mas ela não sabia, pois os comentários eram feitos às escondidas. 
Todos, inclusive os pais e demais professores achavam que ela era maluca, embora reconhecessem que era uma 
excelente educadora. 
Os anos se passavam e a situação continuava a mesma. Várias gerações receberam, da bondosa e dedicada 
professora, ensinamentos valiosos e abençoados. 
Dona Angélica era uma pessoa de boas maneiras, calma e gentil, mas não muito bem compreendida. 
Envelhecia no exercício do dever de preparar as crianças para um futuro melhor, com espírito de abnegação e 
devotamento quase maternal. 
Certo dia em que viajava para sua querida escola, com diversas crianças na mesma classe do trem, movimentava, 
como sempre, as mãos para fora da janela. 
Os alunos sentados na parte de trás sorriam maliciosamente, quando Alberto, seu aluno de dez anos, porque 
amava muito sua mestra, sentou-se ao seu lado e, com ternura, lhe perguntou: 
Professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes loucas? 
 
 
 

Mensagem de Luz!!! 

http://www.estantevirtual.com.br/
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A quem ainda me pergunta como perdoar, eu digo: 

Coloque-se no lugar do outro, tente compreender o grau de evolução que o outro possui, suas limitações, sua 

infantilidade evolutiva, assim como é deste mesmo modo que perdoamos a nós mesmos, compreendendo os 

nossos limites naquele antigo estágio evolutivo. 

É preciso aceitarmos os erros próprios e alheios, sem revolta. Isto não quer dizer que não haja culpa do outro, 
mas que o único erro que precisa ser corrigido é o seu em se manter exposto ao erro alheio, seja por ignorância, 
por medo ou até mesmo por omissões e, às vezes, por tempo demasiado. 
Errar permite o aprendizado de como não fazer e acertar gera o aprendizado de como fazer, portanto, tanto 
acertar como errar fazem parte do processo evolutivo, não há como crescer sem vivenciar os dois lados. 
É justamente essa compreensão do estágio evolutivo de cada um que permitirá a superação dos ressentimentos. 
Livre-se do “peso morto” das cargas energéticas negativas de pessoas e situações que o colocam 

em sintonia com o fracasso, com o medo, com o sentimento de culpa etc., e pare de conflitar com esses 

fantasmas, cada vez que você sente raiva de quem lhe causou algum mal. O outro fez o que sabia, se não fosse 

com você, erraria com outra pessoa, mas você o atraiu naquele momento, então aceite sua falha e, assim, ao 

mesmo tempo, assuma o seu poder mal exercido. 

Você mesmo se torna o seu maior obsessor quando nega suas próprias chances de um recomeço de vida, 
colocando nas mãos de pessoas do passado o poder de “deixá-lo” viver em paz ou não, ao acreditar que essas 
pessoas devem indenizá-lo por algo. 
Não espere correções, pedidos de desculpas ou de perdão, só para se sentir livre de responsabilidades no 
sofrimento causado através da declaração de culpa de alguém. Não seja autocorrupto, não minta para si mesmo 
e assuma a sua parte nas responsabilidades dos seus próprios enganos, pois isto significa reconhecer que você 
tem poder, sim, agiu errado sim, mas ergue a cabeça e recomeça! E pare de dar poder aos outros, 
especialmente a quem não o valorizou, seja por inveja ou menosprezo. 
Que tal desejar o bem a si mesmo como nunca, talvez, o tenha feito antes? Que tal visualizar-se um ser humano 
próspero, livre para recomeçar e digno da felicidade, só para variar um pouco?! 
Então, perdoe! Perdoar é exercer o poder de descartar de sua vida quem suga a sua energia vital e resgatar o 
seu poder pessoal. Perdoar e se autoperdoar significa você optar pelo presente futuro, por viver a vida real 
repleta de possibilidades, e não mais as ilusões e frustrações de um tempo que não voltará! 
Compreenda a verdade e o perdão surgirá do seu coração! 
 
Colunista Marcello Cotrin – 24 de fevereiro 2019 
Site: www.osegredo.com.br  
 

 

 

 

Para perdoar, coloque-se no lugar do outro, tente compreender 
o grau de evolução que o outro possui. 

 

  

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). 

 

 

Que deseja dizer, filho? Interrogou, surpresa, a bondosa senhora. 
Ora, professora - continuou ele, - você fica dando adeuses para os animais, abanando as mãos. Isso não é 
loucura?  
A mestra amiga compreendeu e sorriu. 
Sinceramente emocionada, chamou a atenção do aluno, dizendo: 
Veja esta bolsa. - E apontou para a intimidade do objeto de couro forrado. Nota o que há aí dentro? 
Sim. - Respondeu Alberto. Eu vejo que há algo aí, mas o que é, afinal? 
A professora respondeu calmamente: É pólen de flores. São sementes miúdas... 
Há quase vinte anos eu passo por este caminho, indo e vindo da escola. A estrada, antes, era feia, árida, 
desagradável. 
Eu tive a ideia de a embelezar, semeando flores. Desse modo, de quando em quando, reúno sementes de 
belas e delicadas flores do campo e as atiro pela janela... 
Sei que cairão em terra amiga e, acarinhadas pela primavera, se transformarão em plantas a produzirem 
flores, dando cor e alegria à paisagem. 
Como você pode perceber, a paisagem já não é mais árida. Há flores de diversos matizes e suave perfume no 
ar, que a brisa se encarrega de espalhar por todos os lados. Na vida, todos somos semeadores. 
Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. 
Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. 
Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal... 
Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade, de afeto... 
 
Enviado por Mãe Ana 

 

https://osegredo.com.br/gratidao-um-estado-de-evolucao/
https://osegredo.com.br/boas-sintonias-boas-vibracoes-pensamento-incomum-em-um-sonho-em-um-ideal-bonito/
https://osegredo.com.br/todo-instante-e-momento-para-recomecar/
http://www.osegredo.com.br/


 

  

Existe algum perigo "A MAIS" durante a quaresma?  

 A Quaresma, como o nome já diz, é um período de 40 dias que tem início após as festas ditas profanas do 
carnaval, se encerra no domingo de páscoa.  

Segundo os católicos, a finalidade da quaresma é preparar o indivíduo para a páscoa, livrá-lo das influências 
carnais e mundanas através da penitência.  

É importante deixar claro que respeitarmos esta prática religiosa, própria dos católicos, mas devemos 
entender que tal tradição pertence ao catolicismo, e não a Umbanda.  

Porque então existe a lenda de que este período é perigoso, onde as entidades obsessoras "ficam soltas" e, 
portanto, existiria uma incidência muito maior destes ataques maléficos?  

Antigamente diversos terreiros fechavam suas portas e não trabalhavam nesse período, (alguns o fazem até 
hoje) e dessa forma, todo o trabalho que, justamente combate espíritos mal intencionados, eram encerrados 
nesse período, o que acarretaria realmente em uma época de maior facilidade para espíritos obsessores.  

E porque os terreiros fechavam na quaresma católica?  

Entendemos que isso acontecia porque uma grande parte dos sacerdotes de Umbanda, no passado foram 
católicos. Converteram-se à Umbanda, mas se esqueceram de deixar na antiga religião preceitos próprios da 
mesma.  

Por outro lado, alguns o fazem apenas porque outros fazem, numa repetição sem nenhuma vontade de 
entender e pesquisar sobre o que está fazendo.  

A Umbanda é cristã, assim como muitas religiões o são. Mas ser cristão não é sinônimo de ser católico, o 
catolicismo é apenas mais uma religião cristã dentre tantas outras.  

Dessa forma, se os católicos preferem usar esse período para reclusão, penitências e jejum de carne 
vermelha, isso não significa que todos os cristãos devem fazer o mesmo. Nós umbandistas, conscientes de que 
nossos terreiros são verdadeiros hospitais da espiritualidade, entendemos que nesses 40 dias as pessoas não 
deixam de ter sofrimento, demandas, doenças e, portanto, precisam do auxílio dos Guias mesmo na quaresma 
católica.  

Jesus não determinou a quaresma, não disse para ninguém que não se pode comer carne vermelha na sexta-
feira santa, e por motivos óbvios essa data nem existia em sua passagem por aqui, já que ela celebra 
justamente sua paixão. Portanto, vamos honrar Jesus repetindo o que ele realmente pregou, que é ajudar as 
pessoas, fazer a caridade, intermediar as forças de Deus e usar o dom da mediunidade para curar todas as 
angústias, seja na quaresma ou não.  

(texto de Alexandre Falasco)  
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Quaresma no Terreiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

         

- 1ª Campanha 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).   

 

 

- 2ª Campanha de Doação de Alimentos  

Fazemos votos que todos colaborem, mas somente com produtos para doação                                                  

de alimentos não perecíveis. Contamos com sua colaboração!!!                                                                     

Essa campanha receberá contribuições de 06/04 (Abril) à 04/05 (Maio).    

 

 

- Biblioteca 

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

filmes espíritas ou não. É gratuito!!!                                                                                                    

Aproveitando, pedimos àqueles que estão com os livros atrasados que nos devolvam,                                      

pois sempre há alguém esperando por algum livro que está emprestado. 

Horário de funcionamento é das 17h00 às 19h10!!! 

 

 

- Para Refletir...  

“Aquele que consegue vencer os outros é forte, mas aquele que vence a si mesmo é muito poderoso.”                                                                                                     

      

 

Obrigada!!! 

Viviana Vigatti 

 

  

 

 

02/03 – Abgail 

03/03 – Felipe Ferreira (Ogã) 

06/03 – Mãe Katia Sophia 

06/03 – Juliana Rodrigues 

11/03 – Gisele 

14/03 – Karla Auricchio  

14/03 - Tamires 

21/03 – Mãe Katia 

26/03 – Marco Aurélio (Ogã) 

21/03 – Mãe Iracilda 
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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). 

 

 

 

 

      

Ações e Campanhas 
 

 

 

Aniversariantes do mês de Março - 2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas na Casinha 

 

Horário Atividades Contato 

09h00 às 11h00 
(2º e 4º sábado do mês) 

Curso de Atabaque Douglas Jr. 

09h30 ao 12h30 
(2º Domingo do mês, 

podendo sofrer 
alterações) 

Gira de Desenvolvimento  Pai Juninho e Katia Sophia 
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- 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.  

 

  

*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) 
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