
 

Queridos filhos e amigos, 

O Desafio de Amar.... 

Em nosso processo evolutivo precisamos nos relacionar 

com nós mesmos, com o próximo, com o mundo que nos 

cerca e com Deus. 

‘’Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como 

a si mesmo.’’ 

Uma vez Cigana Rosa dos Ventos disse: Amar os iguais a 

nós, não é um ato de amor e sim de convivência, o 

difícil é amar os diferentes.                                              

Todos aqui expressam seu amor de alguma forma. Todos 

temos defeitos e virtudes. Precisamos aprender a 

controlar nossos ímpetos emocionais, treinar o 

autocontrole, elimina o ego de querer que tudo seja só 

do nosso jeito. A via é de mão dupla. Razão e fé, 

coração e mente precisam andar de mãos dadas.                                              

A paciência é o primeiro desafio para aqueles que 

decidem andar no caminho do amor.                                                                                                                 

Amar é cuidar do outro e jamais retribuir o mal com o 

mal. As pessoas estão se distanciando da amizade com 

Deus, do Intercâmbio com os ensinamentos do Mestre. 

Se a tentação de discutir ou de agir agressivamente 

surgir, abandone o ato e mergulhe em seu santuário 

interior. Existem recursos espetaculares para superar a 

intenção de discutir: Oração, Meditação, música 

harmonizante, boa leitura e silêncio construtivo.                                                                                                 

Expressar mau humor constante, queixar-se, se irritar 

com facilidade, vangloriar-se, exigir que os outros 

façam do seu jeito, manipular as pessoas e diminuir ao 

outro são atitudes do mal e quem fala o mal ou propaga 

com palavras o mal é por que é mal.  O amor é gentil, é 

delicado, não maltrata, cultiva a amizade, é grato e 

abençoa sempre.                                                     

Com os olhos do amor, percebemos que as pessoas não 

possuem defeitos, mas dificuldades. Vamos enxergar o 

outro compreendendo seus limites. Nosso Pai de Santo, 

Pai pequeno, e Mães pequenas são exemplos vivos de 

expressar o amor dentro do terreiro com seus filhos e 

assistência, se esforçando para serem exemplo no trato                                                                                                        
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Centro de Umbanda Caminhos da 
Verdade e Prosperidade 

Caboclo Ventania 
Dirigente Espiritual do Templo Mãe Katia 

Outubro de 2019 

 

06/07 – Miriam/Rodrigo Belo/Sidinei/Stephan  

20/07 – Thais Brito/Wagner/Heloisa/Tamires 

03/08 – Viviana Vigatti/Mãe Ana/ Andrea P. 

17/08 – Abgail/ Beto/ Cavalcante/Claudia 

07/09 – Cris Basso/ Cirleide/ Daniela/Douglas Jr. 

21/09 – Fernando H./Ed Claudio/ Felipe F./Felipe V. 

 

 

 

 

 

 

 

da união entre filhos e trabalhadores procurando 

expressar o ato de amor com gestos e palavras. 

Amam a Deus a cima de todas as coisas e ao 

próximo como a si mesmos. 

Obrigada!! 

Com carinho... 

Mãe Katia 

 

 

 

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 – Felipe Pinheiro/Lourdes C./                      
Pai Nelsinho/Rosana          

07/12 – Roque/Rita/ Rodrigo B./Sidinei 

21/12 –Stephan (Tico)/Luis Antônio/Heloisa/      
Viviana Vigatti 

 

Médiuns do Mês Cantina e Flores 

 



  

 

 

 

 

  

12/10 – Érika Manfredi (Assistência)                    28/10 – Juliana (Desenvolvimento) 
                             
13/10 – Guilherme Martines (Filho do Tico)        30/10 – Cida Rosa                              

14/10 – Rossana Lazaro (Desenvolvimento)                                    

22/10 – Mãe Ana 

22/10 – Luis Antônio  

23/10 – Isabelle Belo (Desenvolvimento) 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

O Vôo da Gaivota 

Autor: Romance de Patrícia, psicografado por Vera Lúcia M. de Carvalho 
Editora: Petit  
 
Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$5,00. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
 
 
Neste romance esclarecedor, Patrícia apresenta aos leitores uma nova faceta do plano 
espiritual - o Umbral - lugar habitado por espíritos que, quando encarnados, envolveram-
se com o submundo das drogas ou sucumbiram ao suicídio. Com sua linguagem simples e 
envolvente, ela mostra as consequências da dependência química e do desencarne 
provocado; consola e esclarece aqueles que sofreram desilusões e sentem dificuldade 
para vencer a dor mas, com o otimismo que lhe é peculiar, nos dá uma bela lição sobre a 
importância da persistência e do amor. 

Giras  Atabaque Desenvolvimento 

06/07 Caboclo 13/07 14/07 

20/07 Exu e Pomba Gira 27/07   

03/08 Baiano 10/08 11/08 

17/08 Boiadeiro 24/08   

07/09 Preto Velho  14/09   

21/09 Exu e Pomba Gira 28/09 15/09 

05/10 Homenagem a Cosme e Damião 12/10   

19/10 Ogum (Energização das 
quartinhas) 

26/10 13/10 

02/11 Caboclo 09/11   

16/11 Exu e Pomba Gira 
(Encerramento) 

23/11 10/11 

07/12 Linha D’agua 14/12   

21/12 Ciganos  
(Encerramento) 

 15/12 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                            

 

Aniversariantes do mês de Outubro - 2019 

http://www.estantevirtual.com.br/
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***A Importância dos Bons Pensamentos*** 
 
“Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar 
respirável.” 
 
“A ação dos Espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e para os 
encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento; que o pensamento lhes 
pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou 
más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos 
sentimentos.” 
 
É através do pensamento que tudo começa. Somos muitos bilhões de espíritos encarnados e desencarnados 
pensando ao mesmo tempo, o tempo todo. O pensamento é alguma coisa. Não sabemos exatamente o quê, 
um tipo de energia, provavelmente. Mas ele é alguma coisa. Você, eu e mais os outros bilhões de espíritos 
enchemos o espaço com nossos pensamentos. 
Assim como as ondas de rádio e televisão estão no ar, nossos pensamentos estão no ar. Quando você fala 
no seu telefone celular, sua voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio, 
viajando pelo ar. Nossos pensamentos também viajam pelo ar. O número para o qual você liga é conectado 
com o seu aparelho, e sua voz chega até ele. Com nossos pensamentos acontece a mesma coisa. Quem 
estiver receptivo ao tipo de pensamento que emitimos, quem estiver aberto ao “sinal” característico do 
pensamento que emitimos, recebe nosso pensamento em sua mente. Nosso pensamento é captado como 
ideia ou emoção. 
Você acha que isso é um exagero? Não é. É uma característica do período em que vivemos. Cem anos atrás 
não tínhamos nem dez por cento da população urbana que temos hoje. Vivemos num conglomerado de 
mentes, umas influenciando às outras. Um dos efeitos desse fenômeno é que todos nós somos cada vez 
mais sensíveis ao que nos cerca, ao meio em que vivemos, às pessoas com quem convivemos, aos 
ambientes que frequentamos. 
Allan Kardec nos alertou que todos somos médiuns, não é? Pois hoje não é tarefa simples saber distinguir o 
que é pensamento nosso e o que é influência externa. A Terra e o espaço que a circunda está saturada de 
pensamentos. Você sabe tão bem quanto eu que a maior parte das pessoas não cultiva bons pensamentos. 
Você não precisa que eu lhe demonstre que a maioria dos pensamentos que nos cercam são pensamentos 
doentios, enfermiços, dolorosos. É nesse meio que nós vivemos. É no meio desse enorme peso mental que 
nós nos desenvolvemos e aprendemos. 
A recomendação de Jesus, “orai e vigiai”, nunca esteve tão atual e necessária. Ao se descuidar dos seus 
pensamentos, ao deixar que seus pensamentos sigam seu curso livre, no piloto automático, você está 
permitindo que seu padrão vibratório baixe, dando abertura para que milhões de pensamentos de mesmo 
nível sintonizem com o seu. Não é à toa que a depressão já é chamada de “o mal do século XXI”. Ao menor 
descuido, seu padrão vibratório cai, e suas energias caem também. 
A boa notícia é que ao manter seu pensamento elevado, sua influência sobre os que o cercam, encarnados 
e desencarnados, é muito benéfica. Muitos não sabem que funcionam como um oásis para espíritos 
sedentos de boas energias. Os desencarnados carentes de energia, que desconhecem seu estado de 
desencarnados ou que têm alguma dificuldade para seguir seu rumo, costumam se aproximar de 
encarnados de bom padrão vibratório. Buscam algum conforto, sentem-se bem com as energias positivas do 
encarnado vigilante de seus pensamentos. 
Quando você vai ao centro espírita, ou quando contata com os espíritos trabalhadores, em suas orações ou 
durante o sono físico, muitos desencarnados carentes acompanham você e são encaminhados ao socorro e 
esclarecimento. 
Nunca estamos sós. Somos úteis ou prejudiciais mesmo sem tomar conhecimento disso. 
 
Enviado por Mãe  Ana 
 

 

Mensagem de Luz!!! 

         



 

  

A função e significado da água da quartinha é transmutar as energias, dando uma purificação ao ato. A água 
tem o poder de absorver, acumular ou descarregar qualquer vibração, seja benéfica ou maléfica. A água 
poderá concentrar uma vibração positiva ou negativa, dependendo do seu emprego. Ao se rezar para uma 
pessoa com um copo de água do lado, todo o malefício, toda a vibração negativa dela passará para a água 
do copo; caso não haja mal algum, a água fica fluidificada. Recomenda-se acender vela para o Anjo de 
Guarda com um copo de água ao lado.                                                                                                           
Na Umbanda, a água é um dos elementos naturais mais receptivos com uma energia altamente condutora, 
ela é utilizada nas quartinhas, nos copos de firmeza dos Anjos de Guarda, no batismo, em muitos rituais da 
Umbanda e principalmente pelos Guias Espirituais nos momentos onde há necessidade de realizar grande 
limpeza, purificação e energização de nosso corpo astral e de nossa casa, afinal existem cargas e energias 
maléficas que somente esse elemento natural é capaz de desfazer, limpar e equilibrar.                                                          
Ao desincorporar um orixá, a água da quartinha proporcionará ao médium uma calma salutar após o transe 
espiritual. As quartinhas servem de imã espiritual para o médium, tanto o lado bom ou ruim que lhe 
desejam ou que assimila durante os trabalhos, nas giras ou simplesmente no que acontece diariamente. 
Todos os fluidos são absorvidos pelas energias constantes da água contida nas quartinhas.                                                              
Uma quartinha é algo pessoal e não deve ser manipulado por mais ninguém além do seu dono e só deve 
conter suas vibrações. Deve se cuidar da quartinha com se cuida da própria alma. É como se fosse sua 
essência e tivesse um pouquinho da essência da sua alma. 

 

 

 

 

 
Atendimento na 1ª e 3ª semana do mês/ Rua do Orfanato,1273 – Vila Prudente, São Paulo                                                 

 

Página 4 

 

                               
 
 
 
 

Oxum 12/10  

Orixá do Trono irradiador do Amor Divino, puro, real, maduro, solidificado, sensível e incondicional, como 
também da Concepção da Vida em todos os sentidos. Como ‘’Mãe da Concepção’’ ela estimula a união 
matrimonial, os valores familiares e a concórdia da família universal. Como Trono Mineral ela favorece a 
conquista da riqueza espiritual e a abundância material. Seu elemento é o mineral, e ela, a rainha das 
águas doces, dos rios e cachoeiras, da candura, da meiguice, da mansidão, da beleza, da prosperidade. A 
água doce é a melhor rede de distribuição de energia mineral e está presente em todos os seres e também 
em todos os vegetais. Nossos organismos são compostos por 60% de água, assim todos nós somos regidos 
pela força de Mamãe Oxum. Por esse motivo, nós a saudamos no início dos trabalhos no nosso Terreiro, 
depois da oração do Pai Nosso e Ave Maria. E por isso Oxum também está presente na linha do 
Conhecimento, pois sua energia cria a ‘’atração’’ entre as células vegetais carregadas de elementos 
minerais. Já em nível mental, a atração pelo conhecimento é uma irradiação carregada de essências 
minerais ou de sentimentos típicos de Oxum, a concepção em si mesma. Portanto, como as águas dos rios, 
a força de Oxum vai a todos os cantos da Terra. Ela dá de beber as folhas de Ossaim, aos animais e plantas 
de Oxóssi, esfria o aço de Ogum, lava as feridas de Obaluayê, compõe a luz do arco-íris de Oxumarê. Oxum 
está em tudo, pois, se amamos algo ou alguém é porque ela está dentro de nós. No culto aos orixás ela 
guarda toda a visão espiritual do jogo de Búzios, sendo ela a guardiã dos olhos e da intuição. 

- Dia de Comemoração: 12 de outubro, alguns terreiros comemoram em 2 de                                   
fevereiro e 8 de dezembro.;                                                       
- Sincretismo: É sincretizada com diversas ‘’Senhoras’’, na Bahia ela é tida                                                  
como Nossa Senhora das Candeias ou Nossa Senhora dos Prazeres. Em outras                                        
regiões do Brasil é sincretizada com Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do                                          
Carmo e Nossa Senhora d Conceição;                                                                               
- Dia da semana: Sábado;                                                                                                        
- Cores: Trabalhamos com a cor roxa;                                                                                                                   
- Algumas Ervas: Cidreira, Melissa, Erva Santa Maria, Ipê amarelo, Mãe Boa,                                      
Calêndula, Malva, Chuva de Ouro, trevo três corações;                                                                    
- Flores: Rosas amarelas, Rosas Cor de Rosa, Lírios em geral.                                      
- Saudação: Ai iê Mamãe Oxum (Salve Senhora da Bondade e da Benevolência)                         
- Algumas frutas: pêssego amarelo, maçã verde, melão gaucho amarelo, damasco, nêspera, ponkan, 
mamão, laranja, maracujá doce, banana ouro, pêra ; 

Orixás do Mês 

 

Energização das Quartinhas 19/10 

                                  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

- Lar Betânia  

Todos os anos, fazemos as doações de sacolinhas de Natal para as crianças acolhidas pelo Lar Betânia O.F.M. de 
Assistência Social " Betânia". Como de costume, recebemos a listagem das crianças e cada um escolhe, uma ou 
mais, para apadrinhar. Nessa sacolinha, colocamos uma roupa, um par de sapato, roupas íntimas, um brinquedo 
e um cartãozinho. Estamos com a campanha de doação de brinquedos aberta, e viemos comunicar que todos os 
brinquedos arrecadados, serão doados para o Lar Betânia, junto com as sacolinhas no mês de dezembro. 
Em breve, teremos mais detalhes!!! 
Fiquem atentos!!! 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 - 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. 

 

- Para Refleti... 

‘’Os tempos estão ruins. Muito bem, você está aí para fazê-los melhorar.”   
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Quando alguém te diz: “QUE DEUS TE ABENÇOE” não está só desejando o melhor para você, mas também 
atuando a seu favor. 
 
Pois quando bendizes a alguém, também estás atraindo a proteção de Deus para você. 
O efeito de abençoar é multiplicador, já que é dado por Deus a seus filhos. 
A bênção invoca o apoio permanente de Deus para o bem-estar da pessoa, fala de agradecimento, confere 
prosperidades e felicidade em toda pessoa que a recebe da nossa parte. 
A bênção começa com as relações de pais e filhos. 
Os filhos que recebem a bênção da parte dos seus pais têm um bom começo espiritual e emocional na vida. 
Recebem um firme propósito de amor e aceitação. 
Este princípio também se aplica na íntima relação de casais. 
As amizades se aprofundam e se fortalecem, trazendo companheirismo, saúde e esperança a todos que 
nunca receberam sequer uma palavra abençoada. 
O poder da vida e da morte está na Palavra. 
Ao abençoares não só está outorgando a vida àquele que a recebe, mas também aquele que também a dá. 
Por isso, hoje eu peço que Deus te abençoe, porque ao bendizê-lo de todo coração, estou bendizendo a 
mim mesmo. 
Distribua bênçãos por onde vás, não só palavras, mas, ações. 
Elas retornarão a ti quando menos esperares. 
 Deus te abençoe. 
Assim encerramos mais uma semana abençoada. 
 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas na Casinha 

 

Horário Atividades Contato 

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

Curso de Atabaque Douglas Barrios Jr. 

09h30 ao 12h30 
(2º Domingo do mês, 

podendo sofrer 
alterações) 

Gira de Desenvolvimento  Pai Juninho e Mãe 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. 

- 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 15h30 às 17h00!!! 

 

  

 

  

*Diagramação: Viviana Vigatti 
 

*Colaboração: Viviana Vigatti e Karina Auricchio 

 
*Impressão: Aparecida Rosa (Cida) 
 
*Supervisão Geral: Mãe Katia e Douglas Barrios 

 

 

 

 
 

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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