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Queridos filhos e amigos,
Essa mensagem é apenas para não esquecermos o motivo
pelo qual frequentamos a casa de Caboclo Ventania e se
assim desejamos continuar nela. Somos uma família
dentro e fora da nossa casa de luz, onde estamos para
ajudar um ao outro e não fazermos o contrário.
Espero que continuem a estudar o Evangelho, as ervas,
as inúmeras formas de enriquecimento dentro da
Umbanda, para que possamos repassar aos nossos irmãos
o melhor de nosso aprendizado. Veremos que os simples
e humildes estarão presentes ao Reino dos Céus. Isto é,
habitarão uma das moradas do Senhor e lá, poderão
trabalhar em seu nome e auxiliar aos necessitados
também.
Meus irmãos, na vida precisamos de simplicidade e em
nossa casa de cura mais ainda. É um pronto socorro
espiritual!!! Essa mentalidade, só vai ser possível se nos
curvarmos diante das boas ações e nos empenharmos
para o bem de nossa casa mutuamente e em cada um de
nós residir a compaixão, a união, a alegria e humildade.
As Pessoas que não estiverem com esses pensamentos
não poderão prevalecer no terreiro, pois precisamos de
pessoas boas e humildes com o comprometimento e com
a fé. Humildade e ajuda ao próximo em nossa casa é o
nosso lema, e que tenham isso em seus corações a cada
gira, para que a prosperidade seja presente, além de
levar o terreiro de Caboclo Ventania conforme adiante,
assim como nos foi passado.
Médium perfeito é a humildade sem igual. Fazemos parte
da escola da vida e agora essas aulas de Espiritualidade
que estamos praticando em nosso terreiro, também
devem fazer parte do nosso dia a dia. Sempre que
oramos ou entramos em prece, sejamos simples. Vamos
nos esforçar para enxergar nossos erros, faltas cometidas
e ..... Antes de pedir qualquer coisa, lembremos de
agradecer tudo que Deus nos tem dado.
Os espíritos de Luz aplaudem esta elevação do ser, por
nossas boas ações e simplicidade. Médiuns vaidosos são
médiuns doentes. Sua vaidade afasta a Luz, e os bons
espíritos não se afinam. Não há como juntar as trevas e a
Luz. Não combinam!!! Ou você faz parte do bem e da luz
ou do mal e da sombra.
Aos poucos, nossos amigos espirituais, nossas entidades
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que trabalham nesse terreiro se afastam e só os
irmãos sofredores encontram afinidades conosco.
Vamos nos policiar gente, quando um amigo maior
ajudar alguém, não se julguem em grande posição,
somos apenas intermediários.
Este amigo espiritual também sabe que ele nada fez a
não ser ter a oportunidade da graça de servir a Deus.
Então para que dizer:
- “Eu tenho um Guia Forte”. Ou “Sou um ótimo
médium”. Vamos acordar e ser humildes. Quando
surgir um elogio, lembre-se que o mérito não é seu.
Você teve sim, oportunidade de se melhorar e Deus
lhe deu esta chance de evoluir.
Quanto mais simples, melhor será a comunicação
entre os dois mundos. Portanto, a Umbanda é uma
religião lindíssima, e de grande fundamento, baseada
no culto aos orixás, seus seguidores, o amor, a
natureza e a fé nos guias de luz.
Não vamos esquecer!!!!
Inclusive, procure estudar a Umbanda bastante para
quando uma pontinha de orgulho ou de soberba tentar
te invadir, lembre-se do conteúdo dessa mensagem.
Obrigado a todos pelo empenho...
Douglas Barrios Jr (Presidente desse terreiro).
Médiuns do Mês Cantina e Flores
06/07 – Miriam/Rodrigo Belo/Sidinei/Stephan
20/07 – Thais Brito/Wagner/Heloisa/Tamires
03/08 – Viviana Vigatti/Mãe Ana/ Andrea P./Andrea F.
17/08 – Abgail/ Beto/ Cavalcante/ Claudia
07/09 – Cris Basso/ Cirleide/ Daniela/Douglas Jr.
21/09 – Fernando H./Ed Claudio/ Felipe F./Felipe V.
05/10 – Gabriel/Gisele/Mãe Iracilda/ Pai Juninho
19/10 – Guilherme/Juliana R/Jéssica/ Mãe Katia
02/11 – Karina/Mãe Katia S./Maria Claudia/ Marcelo S.
16/11 – Karla/ Lourdes C./ Pai Nelsinho/Rosana
07/12 – Roque/Rita/ Rodrigo B./Sidinei
21/12 –Stephan/Thais B./Heloisa/Viviana Vigatti

Giras

Atabaque

Desenvolvimento

06/07 Caboclo

13/07

10/11

20/07 Exu e Pomba Gira

27/07

03/08 Baiano

10/08

17/08 Boiadeiro

24/08

07/09 Preto Velho

14/09

21/09 Exu e Pomba Gira

28/09

05/10 Homenagem a Cosme e Damião

12/10

19/10 Ogum

26/10

02/11 Caboclo

09/11

16/11 Exu e Pomba Gira
(Encerramento)
07/12 Linha D’agua

23/11

11/08

15/09
13/10
10/11

14/12

21/12 Ciganos
(Encerramento)

15/12

Leitura Recomendada
As Leis da Vida
Autor: Luiz Gasparetto e Lúcio Morigi
Editora: Vida e Consciência - Site da Saraiva – www.saraiva.com.br pelo
valor de R$19,90.
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca.
O propósito deste livro é este: ajudar a conhecer as Leis da Vida, para que elas funcionem em nosso
dia a dia e tenhamos êxito em nossos projetos. Tem coisas que você não está conseguindo realizar
como queria, e isso é sempre frustrante. Você acha que está fazendo o seu melhor, mas tudo na
vida tem uma inteligência. Se você não conhece como a vida funciona, não vai conseguir obter os
resultados que deseja. Sua única chance de transformar suas frustrações em sucesso é saber como a
vida funciona e agir dentro de determinadas leis, as “LEIS DA VIDA”.

ATENÇÃO AO NOVO HORÁRIO!!!!
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Mensagem de Luz!!!
A Decisão Sábia
***Chico Xavier***
Em tempos recuados, existiu um rei poderoso e bom, que se fizera notado pela sua sabedoria. Convidado a
verificar, solenemente, a invenção de um súdito, cuja cabeça era um prodígio na matemática, compareceu em
trajes de honra à festa em que o novo aparelho seria apresentado.
O calculista, orgulhoso, mostrou a obra que havia criado pacientemente. Tratava-se de largo tabuleiro forrado
de veludo negro, cercado de pequenas cavidades, sustentando regular coleção de bolas de madeira colorida.
Acionadas por longos tacos de marfim, essas bolas rolavam na direção das cavidades naturais, dando ensejo a
um jogo de grande interesse pela expectação que provocava.
Revestiu-se a festa de brilho indisfarçável. Contendores variados disputaram partidas de vulto. Dia inteiro,
grande massa popular rodeou o invento, bebendo e comendo.
O próprio monarca seguiu a alegria geral, dando mostras de evidente satisfação. Serviu-se, ao almoço, junto às
grandes bandejas de carne, pão e frutos, em companhia dos amigos, e aplaudia, contente, quando esse ou
aquele participante do novo e inocente jogo conseguia posição invejável perante os companheiros.
À tardinha, encerrada a curiosidade geral, o inventor aguardou o parecer do soberano, com inexcedível orgulho.
Aglomerou-se o povo, igualmente, a fim de ouvi-lo. Não se cansava o público de admirar o jogo efetuado,
através de cálculos divertidos. Despedindo-se, o rei levantou-se, fêz-se visto de todos e falou ao vassalo
inteligente: Genial matemático: a autoridade de minha coroa determina que sua obra de raciocínio seja
premiada com cem peças de ouro que os cofres reais levarão ao seu crédito, ainda hoje, em homenagem à sua
paciência e habilidade. Essa remuneração, todavia, não lhe visa somente o valor pessoal, mas também certos
benefícios que a sua máquina vem trazer a muitos homens e mulheres de meu reino, menos afeitos às virtudes
construtivas que todos devemos respeitar neste mundo. Enquanto jogarem suas bolas de madeira, possivelmente
muitos indivíduos, cujos instintos criminosos ainda se acham adormecidos, se desviarão do delito provável e
muitos caçadores ociosos deixarão em paz os animais amigos de nossas florestas.
O monarca fêz comprida pausa e a multidão prorrompeu em aplausos delirantes. Via-se o inventor cercado de
abraços, quando o soberano recomeçou:
--Devo acrescentar, porém, que a sabedoria de meu cetro ordena que o senhor seja punido com cinquenta dias
de prisão forçada, a fim de que aprenda a utilizar sua capacidade intelectual em benefício de todos. A
inteligência humana é uma luz cuja claridade deve ser consagrada à cooperação com o Supremo Senhor, na
Terra. Sua invenção não melhora o campo, nem cria trabalho sério; não ajuda as sementes, nem ampara os
animais; não protege fontes, nem conserva estradas; não colabora com a educação, nem serve aos ideais do
bem. Além disto, arrasta centenas de pessoas, qual se verificou neste dia, conosco, a perderem valioso tempo
na expectativa inútil. Volte aos seus abençoados afazeres mentais, mesmo no cárcere, e dedique sua inteligência a criação de serviço e utilidades em proveito de todos, porque, se o meu poder o recompensar, a minha
experiência o corrige.
Quando o rei concluiu e desceu da tribuna, o inventor se fizera muito pálido, o povo não bateu palmas;
entretanto, toda gente aprendeu, na decisão sábia do grande soberano, que ninguém deve menosprezar os
tesouros da inteligência e do tempo sobre a Terra.
Enviado por Mãe Ana
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Curiosidade da Umbanda
O Ato de Bater a Cabeça
Talvez seja a parte da ritualística umbandista cuja simbologia esteja no inconsciente coletivo da humanidade desde
o princípio dos tempos.
O ato de levar a cabeça ao solo é encontrado, praticamente, em todas as religiões e foi trazido para alguns
protocolos do mundano tendo em vista que em muitas sociedades os seus soberanos eram tidos como
representantes terrenos da divindade.
Seu significado pode ser interpretado como (reconhecimento da) submissão do ser humano diante da onipotência da
divindade, muitas vezes representada através de fenômenos da Natureza. Ou seja, a aceitação de nossas limitações
diante daquilo que não podemos controlar. Trata-se, portanto, de um sinal de respeito e de entrega.
Também pode ser entendido como representação de humildade, bem como uma forma de agradecimento.
Pode-se, então, dizer que na Umbanda bater cabeça significa respeito pelos, orixás, guias e entidades, e ainda nas
figuras dos sacerdotes e sacerdotisas ou mais velhos na religião.
A ritualística pode variar de terreiro para terreiro, em função de doutrina e fundamentos próprios.
http://www.centroespiritaurubatan.com.br/curiosidades/curiosidades-sobre-umbanda.html

Banho de Descarrego
Esta categoria de banho, conhecido também como banho de descarga ou desimpregnação energética é o mais comum
e mais conhecido.
Estes banhos servem para livrar o indivíduo de cargas energéticas negativas. Conforme vivemos, vamos passando por
vários ambientes, trocamos impressões com todo o tipo de indivíduo e como estamos num planeta atrasado em
evolução espiritual, a predominância do mal e de energias negativas são abundantes. Todo este egrégora formado
por pensamentos, ações, vão criando larvas astrais, miasmas e todo a sorte de vírus espirituais que vão se aderindo
ao aura das pessoas. Por mais que nos vigiemos, ora ou outra caímos com o nosso nível vibratório e imediatamente
estamos entrando neste egrégora. Se não nos cuidarmos, vamos adquirindo doenças, distúrbios e podemos até sermos
obsediados.
Vamos a alguns tipos de banhos de descarrego :
Banho de Sal Grosso;
Banho de Descarrego com Ervas.

http://www.centroespiritaurubatan.com.br/fundamentos/banhos-da-umbanda.html
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Aniversariantes do mês de Julho - 2019
03/07 – Ana Carolina B. (Desenvolvimento)

13/07 – Viviana Vigatti

08/07 – Alberto Correa

22/07 – Wagner Genzini

08/07 – Marcelo Santiago

25/07 – Renato (Desenvolvimento)

09/07 – Mônica Trevizan

26/07 – Lourdes Pedroso

11/07 – Cleber (Marido da Claudia)

Ações e Campanhas
- Bazar
Desapego do Bem!
Sabe aquela roupa guardada no armário para uma ocasião que não chegou, ou aquele sapato pouco usado, talvez uma
bolsa que não combina com o seu gosto, ou ainda uma bijuteria que não faz seu estilo...podemos fazer com que tudo
isso possa ser
usado
outras
pessoas,
e oassim
praticaremos
Este
dia épor
o seu
melhor
tempo,
instante
de agora. a “Lei do Vácuo”. Com a doação de roupas, sapatos,
bolsas, bijuterias e outros objetos para a nossa casa, realizamos um pequeno bazar com preços bem acessíveis. O
Se você
para
a tristeza,
este é o para
ensejo
de meditar nada
alegria
da vida e de
aceitar-lhe
a
valor arrecadado
jáguarda
possui inclinação
um destino
certo:
será revertido
a manutenção
casa (reforma,
limpeza,
contas,
mensagem
de
renovação
permanente.
etc). Para este fim, precisamos da colaboração de todas as pessoas que querem contribuir ou ajudar, doando ou
comprando.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.

- Marmitex Se
2019
esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a
realizá-lo.

Como todos os anos a pedido de Maria Padilha, fazemos a entrega das 33 marmitex
aos nossos irmãos
quefazer
vivem
na rua.
ano,
a família
Ventania
fazer a entrega,
no
Se deseja
alguma
boaEsse
ação,
apareceu
o instante
deirá
promovê-la.
domingo dia 25/08.
Se alguém
aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer
Que Pai Oxalá
os abençoem!!
qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente.

- BibliotecaSe alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las.
Se precisa
determinada
lição,
encontrou
você alivros
oportunidade
fazer isso.
Nossa Biblioteca
está àestudar
disposição
de todos,
lá vocês
encontram
e filmes de
espíritas
ou não. É gratuito!!!
Aproveitando,
pedimos
àqueles
que
estão
com
os
livros
atrasados
que
nos
devolvam,
pois
sempreahá
alguém
Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio. De nós, depende aquilo que venhamos
fazer
com ele.
esperando
por
algum
livro
que
está
emprestado.
(CHICO XAVIER – enviado por Mãe Ana).

Horário e funcionamento é das 15h30 às 17h00!!!

- Para Refletir...
“O maior bem que podemos fazer a uma pessoa não é apenas partilhar nossa riqueza com ela, mas levá-la a
descobrir a própria riqueza.”
Benjamin Disraeli
,
Obrigada!!!
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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 Mãe 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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