
 

Queridos filhos e amigos, 

Hoje falaremos da última lei, descrita por Deepak 

Chopra - a 7ª Lei do sucesso = A lei do Darma. 

Todos nós nascemos com um dom singular, um talento 

único. A palavra darma, significa “propósito de vida”. 

De acordo com essa lei, você tem um talento singular 

e uma maneira única de expressá-lo. 

Ensinar os filhos que não precisam ser um sucesso na 

escola, nem tirar as melhores notas, nem frequentar 

as melhores faculdades, mas sim descobrirem como 

poderão ter seus talentos desenvolvidos e servirem 

assim a humanidade. 

A lei do darma apresenta 3 componentes: 

1- Estamos aqui para encontrar nosso verdadeiro 

Eu. 

 

2- Devemos expressar nosso talento singular, pois 

todos tem um talento único. 

 

3- Devemos servir a humanidade perguntando:  

Como posso ajudar? 

Esse é o diálogo interior do espírito. Já o ego no 

diálogo interior faria a seguinte pergunta: O que você 

vai ganhar com isso? 

Descubra a sua divindade, encontre seu talento único, 

use-o para servir a humanidade e você gerará toda a 

riqueza que quiser. 

 

Com carinho... 

Mãe Katia 
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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 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Horizonte Vermelho 

Autor: Elizabeth Pereira 
Editora: Viva Luz - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo  
valor de R$27,00. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
Neste romance espírita, psicografado por Elizabeth Pereira, a autora espiritual, Sophie, nos 
emociona e nos leva a refletir sobre as lutas da humanidade para conquistar a ascensão espiritual: 
paixão, ódio, egoísmo, revolta, honra, amor sublimado, perdão, são alguns dos temas que ela 
aborda em sua narrativa vigorosa e envolvente. Será impossível ficar indiferente diante desta 
belíssima história. Após séculos, muitos de seus personagens ainda continuam na Terra, 
prosseguindo em sua caminhada evolutiva. Tratando de questões como a reencarnação, o livre-
arbítrio, a mediunidade e a relação entre os planos material e espiritual. Horizonte Vermelho é um 
presente da Espiritualidade para aqueles que desejam ampliar seus conhecimentos espíritas, 
compreendendo melhor as teias de dramas e paixões que enredam nossas vidas.  

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   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                O QUE FAZ OS VENCEDORES E OS PERDEDORES ??? SORTE NÃO É TUDO. 
 
Será que o principal ingrediente para o sucesso na vida é a sorte? 
Acompanhe a história desses dois irmãos e veja o que faz a diferença na vida de um e do outro. 
Conta-se que, certa vez, dois irmãos foram admitidos em uma Empresa na função de faxineiro, visto que tinham 
pouca instrução. 
Um dia, foi oferecida a oportunidade para todos que quisessem de, após o término do expediente, ficar até mais 
tarde e cursar o supletivo por conta da Empresa. Um dos irmãos imediatamente agarrou esta chance. O outro, 
porém, acomodado à própria situação, disse:  
- Eu hein, fazer hora extra sem receber para isso... 
Em outras ocasiões, a história se repetiu: oportunidades eram oferecidas – cursos de digitação, informática, 
noções de contabilidade, treinamentos em relacionamento humano, etc. Um agarrava de frente a oportunidade, 
investindo seu tempo no desenvolvimento pessoal e profissional; o outro, sempre com “belas” justificativas para 
não ser “explorado”, apresentava desculpas das mais diversas como: e o meu futebol, meu programa de 
televisão, o barzinho com os amigos, etc. 
Passado algum tempo, aquele irmão que investira seu tempo, com afinco, em seu aperfeiçoamento foi se 
destacando ...Tanto que à medida que foram surgindo vagas dentro da Empresa, a ele eram oferecidas. E isto 
exigia mais ainda seu empenho e, prontamente, ele se dedicava mais e mais... 
Tempos depois, chegou a gerente, não apenas mais um gerente, mas sim o melhor gerente da Empresa. 
E foi feita uma festa em homenagem ao rapaz. 
Na festa, alguém que não sabia do parentesco entre o, ainda faxineiro e o então gerente, aproximou-se daquele e 
disse: Formidável este gerente! 
É... e ele é meu irmão... disse o faxineiro. 
Seu irmão? Exclamou incrédulo, o interlocutor – E ele é gerente e você faxineiro... 
 
 
 
 

Mensagem de Luz!!! 

http://www.estantevirtual.com.br/
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É.. na vida ele teve sorte...! Concluiu o faxineiro. 
- É engraçado, mas parece que na vida, às vezes, vemos pessoas que vencem, conquistam seu espaço e 
ganham, mas sempre tem alguém pra dizer que foi o “fator sorte”. 
É claro que existe sorte, mas não estaria a sorte ao lado de quem faz acontecer? 
Espero que tenha gostado desta reflexão e tenha ajudado você a pensar. 
 

Enviado por Mãe Ana 
 

 

De segunda a sexta: ervas para banhos de acordo com o dia da semana. 

O poder e a energia das ervas auxiliam em momentos que nos sentimos cansados, desenergizados. Para ter o 

equilíbrio energético, podemos utilizar de "n" recursos, como meditação, caminhada, exercícios, oração, e 

potencializar uma energia revitalizadora com o banho de ervas. Cada erva tem uma qualidade, que nos auxilia 

e ecoa profundamente em nós. Porém o banho deve ser ativado com nossa fé, intuição e poder mental.          

A seleção a seguir sugere ervas que podem ser usadas nos banhos ritualísticos e estão separadas por dia da 

semana, levando em consideração os Orixás que tem maior vibração em tais dias.  

SEGUNDA-FEIRA: Para começar bem a semana indicamos: alfavaca, concentradora de vibrações de cura e 

ânimo, hibisco, uma forte energizadora do sistema imunológico que também age como regenadora de ânimo e 

a camomila, acalmadora, é ótima para banhos, defumações e escaldar pés, e por conter o aspecto 

tranquilizador do campo astral sugere-se que o banho seja feito antes de dormir, diferente do hibisco que é 

aconselhável que se faça pela manhã. 

TERÇA-FEIRA:  O Cipó caboclo traz a firmeza de propósito e é indicado para banhos que evocam a 

concentração, os “pés no chão”, a segurança, a direção e a proteção. O poejo evoca a boa sorte e a atração 

pessoal unindo isso a sua ação concentradora. Para quem quer dar um “up” na semana, o hortelã e todos os 

tipos de menta, são ótimos para abrir caminhos, levantar o astral e atuam em todos os sentidos da vida. 

QUARTA-FEIRA:  Abre-caminho, Calêndula, Gengibre, Girassol, Laranja, Limão, Losna, Manjericão Roxo, 

Pitangueira, Romanzeiro.  Abre-Caminho: Para manter o foco na semana e garantir a energia necessária para 

terminá-la bem. A calêndula pode ser usada para melhorar a apatia, as folhas do gengibre estimulam a 

energia individual e as pétalas de girassol revigoram a “vontade de viver” da pessoa apatizada. Já as folhas da 

laranjeira produzem a “água de flor de laranjeira” que é um potente tranquilizador de ambientes. Temos o 

limão que usamos apenas suas folhas durante a feitura. A ele se atribui o aspecto de desenrolar situações 

difíceis. Direcionadora e movimentadora de energias de pessoas e ambientes, a Losna é usada em banhos e 

defumações. A pitangueira auxilia a encontrar um melhor caminho e solução de problemas. As folhas secas do 

romanzeiro traz banhos de prosperidade. 

QUINTA-FEIRA:  O alecrim, usado também em defumação, é uma forte equilibradora, com aspectos 

rejuvenescedores, alegres e de iluminação do espírito. Para abrir nossa visão sobre nós mesmos, usamos a 

Artemísia, ótima para autoanálise e solução da necessidade ilusória. São indicadas também: folhas de café, o 

capim-cidreira, as folhas de incenso, as folhas de louro e as folhas de mangueira. Lembrando que essas ervas 

se relacionam com os orixás que regem esse dia da semana. 

SEXTA-FEIRA: Aceitação e compreensão de perdas, esse é o dia da alfazema, trazendo a paz que nosso 

espírito precisa para a resolução de problemas. Também temos a erva da mãe Iemanjá. O anis-estrelado 

ajuda nas decisões que precisam ser tomadas com rapidez, agindo no chacra coronal, trazendo o equilíbrio e a 

luz necessários. O manjericão é indicado para saúde, grande harmonizador dos chacras, é uma erva 

pertencente a todos os orixás. Também temos a erva que é oferenda natural para Oxalá e Iemanjá.., a rosa 

branca, que potencializa a mediunidade e é magnetizadora de tranquilidade, por isso, para médiuns o banho 

dessa erva age como um facilitador dessa faculdade. 

Para o banho: Ferva a água, coloque a erva escolhida, abafe, mentalize com fé e intuição o poder que cada 

erva possui e traz para sua vida e jogue do pescoço para baixo.  

Nada impede que você use as ervas de um dia em outro, como dito a ordem disposta, se relacionada com o 

Orixá que vibra com maior intensidade no dia. Para a escolha, atente ao seu objetivo e a funcionalidade que 

cada erva traz, até porque algumas dessas ervas são regidas por vários Orixás, transitando entre os dias.  

O Poder das Ervas 



 

  

Exús na Umbanda tratam-se de espíritos em evolução, que habitam as zonas densas do astral e que recebem 
este “título” quando se comprometem com a lei maior. Seus trabalhos, na grande maioria, são voltados na 
quebra de demandas, feitiços e magia negra, também afastam espíritos obsessores encaminhando-os para luz. 
Precisamos nos desfazer dos pré–conceitos estabelecidos pela sociedade da imagem de Exú como o diabo ou 
coisa ruim, isto ocorre devido ao sincretismo religioso que vincula a imagem destas entidades. Vale ressaltar 
que existe uma grande diferença entre Exú e os chamados quiumbas, pois estes são espíritos de pouca luz e 
verdadeiros marginais do baixo astral, que, muitas vezes, se auto intitulam Exús para alcançar seus objetivos. 

Quiumbas são espíritos que trazem uma carga de maldade consciente e habitam as esferas negativas do 
astral, estes possuem grau evolutivo muito baixo. Exú também é conhecido como guardião, devido ao fato de 
exercer a função de protetor das casas de oração e das pessoas. Quando uma pessoa ou casa se prontifica a se 
dedicar ao bem, diversos quiumbas tentam interferir nas suas atividades e são os Exús e as Pombas Giras que 
nos defendem desses ataques. Esses espíritos cometeram erros na vida material (assim como todos nós) e no 
plano astral se comprometem a ajudar o próximo para redimir os seus erros e com isso “quita” sua dívida com 
a lei maior, porém não podemos definir isto como padrão, existem Exús que já poderiam ir para luz, porém 
abdicam dessa oportunidade para continuar auxiliando os espíritos que residem nas trevas a alcançarem o seu 
caminho para a evolução. Exú possui a habilidade de enxergar nossos defeitos e com isso nos auxiliar em nossa 
evolução, demonstrando onde erramos, para que possamos aprender com as nossas falhas. Como agente da 
lei, exerce o papel de executor da lei maior, não castiga o inocente, não ajuda quem não é digno e não induz 
ninguém a abandonar o caminho da lei, Exú trabalha com a energia da troca, não é raro ver estas entidades 
pedirem um charuto ou garrafa de pinga para “trabalharem”, isto ocorre para que o ciclo energético se feche 
e nada mais. Exú aplica para os justos a justiça e para os demais a lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de atuação: Absorve, Neutraliza e Vitaliza os seres.                                                                         
Cor da Vela: Vermelho, Preto ou Vermelho e Preto (em nosso terreiro)                                                                                                      
Ervas: Pimenta, Capim Tiririca, Urtiga, Arruda, Salsa e Hortelã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Flores: Antúrio, Bigode de Tigre, Cabeça de Elefante, Cravo Vermelho entre outros.                                                                                                                                              
Dia da semana: Sexta – Feira; Comemoramos o seu dia em 13 de junho.                                                                                                                        
Comidas: Farofa de dendê, bife acebolado, picadinho de miúdos.                                                        
Saudação: Laroyê, Mojubá!                                                                                                                      
Laroyê significa: Salve compadre e, até mesmo, boa noite moça.                                                               
Mojubá significa: Aquele que vive à noite e arma as emboscadas que para os umbandistas é sinal de respeito à 
força de Exú, com o sentido de “aquele que vive à noite, nos livre das emboscadas”. 
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Orixá do Mês: Exu 

Nada impede que você use as ervas de um dia em outro, como dito a ordem disposta, se relacionada com o 

Orixá que vibra com maior intensidade no dia. Para a escolha, atente ao seu objetivo e a funcionalidade que 

cada erva traz, até porque algumas dessas ervas são regidas por vários Orixás, transitando entre os dias.  

Foque no seu objetivo, se arme de intuição e sirva-se das dicas aqui propostas.  

Fonte: https://umbandaead.blog.br/2017/09/25/de-segunda-a-sexta-ervas-para-banhos-de-acordo-com-o-

dia-da-semana/ 

Enviado por Karina Auricchio 

https://umbandaead.blog.br/2017/09/25/de-segunda-a-sexta-ervas-para-banhos-de-acordo-com-o-dia-da-semana/
https://umbandaead.blog.br/2017/09/25/de-segunda-a-sexta-ervas-para-banhos-de-acordo-com-o-dia-da-semana/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

         

- 3ª Campanha de Agasalho 

Começaremos nesse mês a arrecadação de roupas e agasalhos (em bom estado).                                      
Contamos com sua colaboração!!! Essa campanha receberá doações                                                                   
de 18/05 (Maio) à 15/06 (Junho).   

 

- 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 por outras pessoas, e assim praticaremos 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 valor arrecadado já possui um destino certo: será revertido para a manutenção da casa 

(reforma, limpeza, contas, etc). Para este fim, precisamos da colaboração de todas as pessoas que querem 

contribuir ou ajudar, doando ou comprando. 

  

- Biblioteca 

Nossa Biblioteca está à disposição de todos, lá vocês encontram 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 e funcionamento é das 17h00 às 19h10!!! 

 

 

- Para Refletir...  

“Uma grande quantidade de caridade pode ser feita no mundo, se aqueles que a fazem não estiverem muito 

preocupados com quem leva o crédito.” 

Lema dos Jesuítas 

                                                                                                   

Obrigada!!! 

 

 

03/06 – Pai Juninho                                          14/06 - Raquel         

10/06 – Felipe Pinheiro (Desenvolvimento)        25/06 – Celso (Marido da Rita)                

13/06 – Marcia Cristina (Rifinha)                                
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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 Junho - 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 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.  

 

  

*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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