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Nesta edição
- Texto de Abertura/ Flores e Cantina
- Calendário de Atividades/Leitura Recomendada/
Mensagem de Luz
- Texto: A idade de Ser Feliz
– Texto: Orixá do Mês: Pretos Velhos
- Aniversariantes do Mês/Ações e Campanhas
- Avisos Importantes!!!

Queridos filhos e amigos do nosso terreiro. Hoje
vamos apresentar a 6ª lei espiritual do Sucesso,
segundo Deepack Chopra. Essa lei se baseia no
distanciamento das coisas e das pessoas.
Para se conseguir qualquer coisa na vida, é necessário
desistir de ficar apegado a ela. Não estamos pedindo
para desistir da intenção e nem do desejo ardente do
seu coração, estamos pedindo para relaxar e
entregar. Deixe rolar!!! Confie, solte e entregue!!!!
Seu Eu verdadeiro é a fonte de toda riqueza, é
abundancia infinita, é pura conquista, por isso, não
precisa ficar nervoso e nem ansioso com aquilo que
aparentemente ainda não está acontecendo. Não se
revolte com as aparências, aguarde em paz.
O apego é baseado no medo e na insegurança. Ele
nasce da pobreza da consciência que não enxerga um
palmo diante dos olhos. Que não vê o macro e nem a
totalidade do universo.
O distanciamento é sinônimo de consciência rica e
ampla, pois oferece a liberdade de criar. Envolvido
nesse sentimento e atitude de liberdade, você
experimentará a magia, a celebração, o
contentamento e a exultação do espirito.
Não existe problema, tudo é o olho de quem vê. Todo
problema é uma oportunidade de aprendizado e que
trarão muitos benefícios futuros a você. Lembre-se:
Quando você estiver maduro para passar por
determinadas experiências que tanto você deseja, a
oportunidade se apresentará escancarada a sua frente
e a solução surgirá espontaneamente. Esse resultado,
chamamos de boa sorte!!!! Sorte nada mais é que a
prontidão do espírito coligada as oportunidades da
vida. Elas caminham juntas!!!!
Você pode colaborar com isso. Sabe como? Retire
alguns minutos do seu dia e silencie: Louve a Deus
acima de todas as coisas, abençoe tudo e todos a seu
redor, agradeça sempre e lembre que seu Eu superior
é a fonte de toda a Divindade. Diga: EU SOU AMOR,
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EU SOU SAÙDE, EU SOU ALEGRIA e FÉ. EU SOU
DEUS!!! DEUS MORA EM MIM E ME PROTEGE.
Comprometa-se: Dê a si próprio e aos outros a
liberdade de serem o que quiserem ser. Evite as
imposições rígidas de suas ideias na vida alheia.
Cada um deve cuidar de si próprio. Podemos
participar de tudo ao nosso redor, porém sem
envolvimento. Não sofra com o que não te
pertence. Aprenda a liberar os outros, para que
você seja feliz e eles também.
Obrigada por fazerem parte da minha vida!!!
Com carinho
Mãe Katia

Médiuns do Mês Cantina e Flores
02/03 – Beto (Ogã)/Cavalcante/Claudia/Cris Basso
16/03 – Cirleide/Denise/Daniele/Douglas Jr.
06/04 – Fernando Biocalti/Felipe Vieira (Ogã)/
Felipe F. (Ogã)/Edclaudio
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

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

19/04 Sexta - Feira Santa
(Fechada p/ Trabalhadores)
20/04 Ogum

27/04

04/05 Homenagem aos Pretos Velhos

11/05

18/05 Exu e Pomba Gira

25/05

01/06 Homenagem aos Ciganos

08/06

15/06 Linha D'agua

22/06

06/07 Caboclo

13/07

20/07 Exu e Pomba Gira

27/07

14/04

12/05
09/06
14/07

Leitura Recomendada
Tudo ao Seu Tempo
Autor: Elisa Masselli
Editora: Mensagem de Luz - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo
valor de R$10,00.
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca.
A desigualdade, ambição e luta pelo poder existem desde o inicio dos tempos. Em nome delas,
crimes foram cometidos, guerras foram e são travadas, países foram e são dizimados e civilizações
foram destruídas, mas, paralelo a isso, como uma luz sobre as trevas, também existiu o amor,
perdão, amizade e lealdade. O ser humano trava uma batalha constante entre esses sentimentos.
Neste história, Nilda e Carolina conhecerão a desigualdade e ambição e terão que travar uma longa
batalha para compreenderem que, um dia, a Luz surgirá e o caminho será encontrado, mas saberão
também, que só acontecerá: Tudo a seu tempo.

Mensagem de Luz!!!
A Carta de Deus
Você já pensou receber uma carta de Deus ?
Se Deus lhe escrevesse, o que será que Ele teria para lhe dizer?
Talvez a carta começasse assim:
Olá, como você acordou esta manhã?
Eu observei e esperei, pensando que você falaria Comigo, mesmo que fossem apenas umas poucas palavras, para
saber Minha opinião sobre alguma coisa, ou Me agradecendo por algo de bom que lhe aconteceu ontem.
Mas, notei que você estava muito ocupado, tentando encontrar uma roupa que ficasse bem em você, para ir ao
trabalho.
Então, Eu esperei outra vez. Quando você correu pela casa de um lado para outro, já arrumado para sair, eu
estava lá. Seriam certamente poucos minutos para você dizer alô, mas você estava realmente muito ocupado.
Você se deu conta de que tinha que esperar alguns minutos e os gastou sentado em uma cadeira fazendo nada.
Estava apenas sentado.
Então, vi que você se levantou rapidamente e pensei que você queria falar comigo, mas você correu ao telefone e
ligou para um amigo para lhe contar as últimas novidades. Eu vi quando você foi para o trabalho e esperei
pacientemente o dia inteiro. Com todas as suas atividades, achei que você estaria realmente muito ocupado para
dizer alguma coisa.
Notei que, antes do almoço, enquanto esperava a refeição, você olhou ao redor, mas não foi dessa vez. Talvez se
sentisse um pouco sem jeito ou com vergonha de falar comigo em público.
Vi quando você observou alguns de seus amigos fazendo uma breve oração antes do almoço, mas você não teve
coragem.
Tudo bem! O dia ainda não havia acabado e eu tinha esperança que você falasse comigo hoje. Você foi para casa
e parecia que tinha muitas coisas para fazer. Depois que terminou algumas delas, ligou a televisão e gastou
bastante tempo em frente à TV, curtindo a programação.
Eu esperei pacientemente, outra vez, enquanto você jantava, e mais uma vez você não falou Comigo!
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Enfim, chegou a hora de ir para cama, chegou a hora de dormir...
Pensei que, naquele momento, você se lembraria de Mim, ao menos para agradecer pelo dia que passou, mas
você devia estar muito cansado.
Depois que disse boa noite para a sua família, pulou na cama e dormiu rapidamente.
Tudo bem, talvez você não soubesse que Eu estou sempre ao seu lado.
Mas Eu tenho muita paciência. Muito mais do que você possa imaginar. Desejo ensinar a você como ser
paciente com as outras pessoas e como ser bom.
Eu o amo tanto que espero todos os dias um sinal seu, um simples gesto, uma curta oração, um pensamento
de agradecimento...
Sabe, meu filho, é muito difícil manter uma conversa sozinho, um monólogo. O bom mesmo é dialogar mas,
infelizmente, você não se lembra de Mim.
Bom, amanhã você vai se levantar outra vez para um novo dia. E mais uma vez Eu estarei esperando, talvez
em vão, mas com muito amor para você, desejando que você possa dar-Me alguma atenção, um pouco do seu
tempo.
Tenha um bom dia!
Seu amigo, sempre presente, Deus.
Talvez esta suposta carta nada tenha a ver com você, pois você sempre se lembra de falar com Deus.
Mas, se alguma coisa lhe chamou atenção lembre-se de que, no mínimo, você deve gratidão a Deus pela
vida.
Pelo fato de você estar respirando neste exato momento, por estar com saúde, por poder ouvir, falar,
andar...
Enfim, agradecer a Deus por lhe ter permitido existir.
Pense nisso!
Enviado por Mãe Ana

A idade de Ser Feliz
Existe somente uma idade para a gente ser feliz
somente uma época na vida de cada pessoa
em que é possível sonhar e fazer planos
e ter energia bastante para realizá-los
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos
Uma só idade para a gente se encantar com a vida
e viver apaixonadamente
e desfrutar tudo com toda intensidade
sem medo nem culpa de sentir prazer
Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida
à nossa própria imagem e semelhança
e sorrir e cantar e brincar e dançar
e vestir-se com todas as cores
e entregar-se a todos os amores
experimentando a vida em todos os seus sabores
sem preconceito ou pudor
Tempo de entusiasmo e de coragem
em que todo desafio é mais um convite à luta
que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo,
de novo e de novo, e quantas vezes for preciso
Essa idade, tão fugaz na vida da gente,
chama-se presente,
e tem apenas a duração do instante que passa ...
... doce pássaro do aqui e agora
que quando se dá por ele já partiu para nunca mais!
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Orixá do Mês: Pretos Velhos
Os Pretos Velhos são divindades purificadas de antigos escravos africanos, são feiticeiros poderosos, com seu
olhar observador sentado em seu banquinho, fumando seu cachimbo, benzendo com ramo de arruda e guiné,
abençoando com sua água benta. Na Umbanda, os Pretos Velhos são homenageados no dia 13 de maio, data
que foi assinada a Lei Áurea, a abolição da escravatura no Brasil.
Campo de atuação: Eles representam orça, a resignação, a sabedoria, o amor e a caridade.
Cor da Vela: Branca (em nosso terreiro)
Ervas: Arruda, Guiné, Benjoim, Aroeira, Poejo, Alecrim, Alfazema, Manjericão, etc.
Flores: Margarida, Lírio, Crisântemo Branco
Dia da semana: Domingo
Oferendas: Bolo de fubá, Canjica, Arroz Doce e Café sem açúcar.
AS SETE LÁGRIMAS DE UM PRETO VELHO.
Num cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, pitando o seu cachimbo, um triste preto-velho chorava.
De seus olhos molhados, esquisitas lágrimas desciam-lhe pelas faces e não sei porque contei-as… Foram sete.
Na incontida vontade de saber aproximei-me e o interroguei. Fala, meu preto-velho, diz ao teu filho por que
externas assim uma tão visível dor?
E ele, suavemente respondeu: Estás vendo esta multidão que entra e sai? As lágrimas contadas estão distribuídas a
cada uma delas.
A primeira, eu dei a estes indiferentes que aqui vem em busca de distração, para saírem ironizando aquilo que suas
mentes ofuscadas não podem conceber…
A segunda a esses eternos duvidosos que acreditam, desacreditando, na expectativa de um milagre que seus
próprios merecimentos negam.
A terceira, distribui aos maus, aqueles que somente procuram a UMBANDA, em busca de vingança, desejando
sempre prejudicar a um seu semelhante.
A quarta, aos frios e calculistas que sabem que existe uma força espiritual e procuram beneficiar-se dela de
qualquer forma e não conhecem a palavra gratidão.
A quinta, chega suave, tem o riso, o elogio da flor dos lábios mas se olharem bem o seu semblante, verão escrito:
Creio na UMBANDA, nos teus caboclos e no teu Zambi, mas somente se vencerem o meu caso, ou me curarem disso
ou daquilo.
A sexta, eu dei aos fúteis que vão de Centro em Centro, não acreditando em nada, buscam aconchegos e conchavos
e seus olhos revelam um interesse diferente.
A sétima, filho notas como foi grande e como deslizou pesada? Foi a última lágrima, aquela que vive nos olhos de
todos os Orixás. Fiz doação dessa aos Médiuns vaidosos, que só aparecem no Centro em dia de festa e faltam as
doutrinas. Esquecem que existem tantos irmãos precisando de amparo material e espiritual.
Assim, filho meu, foi para esses todos, que viste cair, uma a uma.
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Aniversariantes do mês de Maio - 2019
02/05 – Claudio (Dinho- Ogã)

15/05 –Vinícius Hirota (Filho da Heloisa)

11/05 – Lourdes Cavalcante

16/05 – José Junior (Desenvolvimento)

14/05 –Dona Naná

28/05 – Jéssica Cavalcante

Ações e Campanhas
- 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!!!
Este diareceberá
é o seu melhor
tempo, o de
instante
agora.à 04/05 (Maio).
Essa campanha
contribuições
06/04de(Abril)
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.

- 3ª Campanha de Agasalho

Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança.

Começaremos
nesse
mês
arrecadação
de roupas
e agasalhos (em bom estado).
Se você
errou,
estáa no
passo de acesso
ao reajuste.
Contamos com sua colaboração!!! Essa campanha receberá doações
esse ou
aquele (Junho).
plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a
de 18/05Se
(Maio)
à 15/06
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.
- Biblioteca
Se precisaestá
estudar
determinada
lição, encontrou
você a oportunidade
Nossa Biblioteca
à disposição
de todos,
lá vocês encontrarão
livros ede fazer isso.
filmes espíritas
ou não. É gratuito!!!
Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. De nós, depende aquilo que venhamos a fazer com ele.
Aproveitando,
pedimos
(CHICO XAVIER – enviadoàqueles
por Mãe que
Ana).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.”
Lao Tsé

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 do 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.

“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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