
 

A  C O R O A  M E D I Ú N I C A :  E N T E N D E N D O  O  
D E S E N V O L V I M E N T O  D O  M É D I U M  

Olá pessoal, gostaria de colocar alguns pontos sobre o 
desenvolvimento e a mediunidade do médium. Aonde 
não é simplesmente colocar a roupa branca, ir no 
terreiro e pronto. Muitas pessoas confundem 
desenvolvimento mediúnico com incorporação pura e 
simples. Entendam, que não há como simplesmente ir e 
chacoalhar o corpo no terreiro, isso não é 
engrandecedor e qualquer um pode fazer, ou melhor, 
pode achar que está fazendo isso. 

A melhor parte de um desenvolvimento mediúnico de 
cada pessoa, está nos estudos. Cada lição estudada tem 
que ser aplicada em prática no seu dia a dia, aonde será 
direcionado nos trabalhos espirituais, pois cada pessoa 
ou médium é um ser independente com suas ideias e 
natureza própria, aonde possamos esquecer os nossos 
receios, pois cada um precisa de uma lição diferente do 
outro, nem sempre o que serve para mim irá servir para 
você!! 

Vamos deixar a espiritualidade conduzir os nossos 
propósitos dentro de uma gira de desenvolvimento, não 
vamos achar o que está certo ou que está errado e sim 
vamos nos doar e respeitar a espiritualidade, pois eles 
sabem o que é preciso para que tenhamos um bom 
desenvolvimento e um direcionamento espiritual. A 
espiritualidade nos trouxe até o lugar onde 
frequentamos, eles nos mostram o caminho a seguir e 
não nós acharmos o que é bom para nós em um terreiro, 
ou mesmo em uma gira. 

Vamos lembrar que o médium tem muito mais a dever 
do que quem não possui uma mediunidade ativa. Os 
trabalhos são de reconhecimento e preparação antes 
daquele momento, feito o nosso preceito antes de uma 
gira, iniciamos um trabalho diário para a nossa reforma 
íntima, que eu acho que é um dos pontos principais. 
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Centro de Umbanda Caminhos da 
Verdade e Prosperidade 

Caboclo Ventania 
Dirigente Espiritual do Templo Mãe Katia 

Setembro 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à nossa coroa, um dia será sim 
determinada, não se preocupe com isso. Esse 
orixá é quem toma conta da nossa cabeça e ele 
irá permitir outros guias a se manifestarem e a 
estar conosco. O que realmente importa é a 
qualidade do seu desenvolvimento com calma, 
sabedoria, respeito a eles e acompanhamento 
através dos estudos. 

Nunca estamos sozinhos, espíritos amigos nos 
conduzem da melhor forma. Confie! 
  
Douglas Barrios Jr                                             

(Presidente desse terreiro). 

 

 

 

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 

 



  

 

 

 

 

  

01/09 – Rosalia (Desenvolvimento)  
                             
06/09 – Izilda Fonseca (Cantina)                                     

06/09 – Cris Basso                                    

08/09 – Fabricia (Desenvolvimento) 

19/09 – Marcelo Michelan (Assistência) 

20/09 – Lourdes Hernandes (Assistência)  
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Leitura Recomendada 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Encontros com a Verdade 

Autor: Elisa Masselli 
Editora: Mensagem de Luz - Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor 
de R$14,99. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
 
O Livro conta a história de Marina, vivendo no plano espiritual, dedicada em suas atividades e 
habituada com sua situação, porém sem entender porque desencarnou tão jovem, no auge de 
sua felicidade conjugal, deixando dois filhos pequenos. Convidada a fazer parte de uma 
equipe de socorristas espirituais teria a chance de voltar a Terra e rever sua família, mas por 
outro lado, teria que enfrentar sua medos. Amparada por amigos verdadeiros encontrou a 
força necessária para acompanhar a equipe e voltar à Terra. Participou de missões especiais 
de ajuda a irmãos encarnados, onde sua presença foi muito importante para que o destino 
seguisse seu caminho. Na volta a sua antiga casa, pôde rever sua família e entender o porquê 
de ter tido que deixá-los tão cedo. O livro, é um convite a cada um de nós lembrar que Deus 
está ao nosso lado e que Ele deseja sempre a nossa felicidade, a enxergar soluções em 
situações que nós mesmos criamos, para também estarmos preparados em ter nossos 

Encontros com a Verdade. 

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 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 Setembro - 2019 

http://www.estantevirtual.com.br/
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*Os Quatro dons das Pessoas Altamente Sensíveis* 
 

Por que eu vejo as coisas de forma diferente dos demais? Por que sofro mais que as outras pessoas? Por que 
encontro alívio na minha própria solidão? Por que sinto e vejo coisas que os outros não percebem? Quando 
se está em minoria, o primeiro sentimento é sentir-se em desvantagem e com medo. 
Fazer parte dos 20% da população que se reconhece como altamente sensível não é uma desvantagem e 
nem o rotula como “diferente”. É bem possível que, ao longo da sua vida e principalmente durante a sua 
infância, você tenha tido consciência desta distância emocional, e muitas vezes tenha lidado com a 
sensação de viver em uma bolha de alienação e solidão. 
A alta sensibilidade é um dom, uma ferramenta que lhe permite aprofundar e ter empatia com todas as 
coisas e pessoas. Poucas pessoas têm essa capacidade de aprendizagem de vida. Foi Elaine N. Aron que, no 
início dos anos noventa ao investigar as personalidades introvertidas, explicou em detalhes as 
características que refletiam uma realidade social: as pessoas altamente sensíveis são pensativas, 
empáticas e emocionalmente reativas. 
Se este é o seu caso, se você se identificou com as características que a Dra. Aron publicou em seu livro “A 
pessoa altamente sensível”, é importante saber que essa sensibilidade não é uma razão para se sentir 
estranho ou diferente. Pelo contrário, você deve se sentir feliz por ter recebido esses quatro dons. 
Os dons das pessoas altamente sensíveis 
1- O dom do conhecimento interior 
Desde a infância, a criança altamente sensível perceberá aspectos do seu dia a dia que lhe trarão uma 
mistura se sentimentos: angústia, contradição e muita curiosidade. Seus olhos captarão aspectos que os 
adultos nem percebem. 
Aquele olhar de frustração de seus professores, a expressão preocupada da sua mãe… Ser capaz de 
perceber as coisas que outras crianças não veem lhes ensinará desde cedo que, às vezes, a vida é difícil e 
contraditória. É uma criança precoce que percebe o mundo sem a maturidade suficiente para entender as 
emoções. 
O conhecimento das emoções é uma arma poderosa. Nos faz entender melhor as pessoas, mas também nos 
torna mais vulneráveis à dor e ao comportamento dos demais. 
A sensibilidade é uma luz resplandecente, mas sempre ouviremos comentários do tipo: “você leva tudo 
muito a sério”, ou então “você é muito sensível.” 
Você é o que é.  Um presente exige grande responsabilidade, o seu conhecimento sobre as emoções exige 
cuidados e proteção. 
2- O dom de desfrutar da solidão 
As PAS encontram prazer em seus momentos de solidão. São pessoas criativas que gostam de música, 
leitura, hobbies…. Isso não significa que não gostem da companhia dos outros, mas sim que também se 
sentem felizes sozinhas. 
Elas não têm medo da solidão. É nesses momentos que conseguem se conectar com eles mesmos, com os 
seus pensamentos, livres de apegos e olhares curiosos. 
3- O dom de viver com o coração 
As pessoas altamente sensíveis vivem através do coração. Vivem intensamente o amor, a amizade e sentem 
muito prazer com os pequenos gestos do cotidiano. 
Elas são frequentemente associadas ao sofrimento pela sua tendência a desenvolver depressão, tristeza e 
vulnerabilidade frente ao comportamento das pessoas. No entanto, vivem o amor com muita intensidade. 
Não estamos falando somente dos relacionamentos afetivos, mas da amizade, dos carinhos do dia a dia, da 
beleza de uma pintura, de uma paisagem ou uma música especial. Tudo é vivenciado com muita 
intensidade pela pessoa altamente sensível. 
4- O dom do crescimento interior 
A alta sensibilidade não pode ser curada. A pessoa já nasce com essa característica e esse dom se 
manifesta desde criança. Suas perguntas, sua intuição, o seu desconforto com luzes ou cheiros fortes e a 
sua vulnerabilidade emocional já demonstram a sua sensibilidade exagerada. 
Não é fácil viver com esse dom. No entanto, se você reconhecer que é altamente sensível, deve aprender a 
administrar essa sensibilidade. Não deixe que as emoções negativas o desestabilizem e o façam sofrer. 
Perceba que os outros têm um ritmo diferente do seu. Muitas vezes eles não vivem as emoções tão 
intensamente quanto você. Isso não significa que o amem menos; é somente uma forma diferente de 
vivenciar as emoções. Tente entendê-los e respeitá-los. 
Conheça a si mesmo e as suas habilidades; encontre o seu equilíbrio e promova o seu crescimento pessoal. 
Você é único e vive a partir do coração. Fique em paz, viva em segurança e seja muito feliz. 
A maior caridade que podemos fazer pela Doutrina Espírita é a sua divulgação. 
 
Enviado por Mãe Ana 
 

 

Mensagem de Luz!!! 



 

  

Xangô 30/09                                                                                                                 
  
Esse é o orixá da Justiça. Ele rege tanto a justiça divina quanto a justiça dos homens, de forma imparcial, 
sem escolher lados. É o orixá da sabedoria, da justiça, da política. Seu poder é representado pela balança, 
simbolizando o equilíbrio do julgamento. Ele é quem luta para manter o universo divino balanceado e 
consistente. A representação de Xangô muitas vezes é feita com um machado. É um machado de dois 
gumes, que representa a força da justiça que corta para os dois lados, representando a neutralidade do 
equilíbrio. Quem invoca a justiça de Xangô deve ter em mente que também será julgado, e se estiver 
devendo à justiça divina, também terá que pagar. 
Quando se pede a intervenção de Xangô pela justiça é preciso estar atento que antes de nos ajudar, ele irá 
analisar a nossa conduta. Ele verifica se temos sido justos em nossa vida com os nossos semelhantes. A 
balança deste orixá busca o equilíbrio, e tudo o que não está de acordo com a Justiça Divina é contado. Ele 
nos provém da justiça que buscamos de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Nos auxiliando 
para tomar as decisões que precisamos com o bom senso.                                                                        
Por isso, acredite na justiça divina, não na que você tem em mente. Seja leal com as pessoas, 
misericordioso, amoroso e generoso. Tenha coragem, garra e dinamismo. Isso é o que esse orixá tem para 
nos ensinar.    

- Dia de Comemoração:30 de setembro;                                               
- Sincretismo: São João Batista, São Pedro e São Jerônimo;                                                         
- Dia da semana: Quarta-feira;                                                                                                        
- Cor: Marrom em nossa casa;                                                                                                                             
- Suas pedras: Meteorito, pirita, jaspe;                                                      
- Algumas Ervas: Erva de São João. Erva tostão, louro, caruru, alevante, comigo                             
ninguém pode, folhas de mangueira, folhas de marmeleira, folhas de seringueira,                                   
folhas de café, folhas de figueira, aperta ruão;                                                   
- Flores: Lírio, cravos brancos e vermelhos;                                                                         
- Saudação: Kaô Kabecilê, meu pai!                                                                                  
- Frutas: Marmelo, caqui, fruta-do-conde, melancia, morango, manga (coração de                                          
boi) e mamão. 
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Cosme e Damião 27/09  
 

Estas entidades representam a alegria, a sinceridade, a inocência, e tudo o que é puro. E com tamanha 
sabedoria, que entre brincadeiras soltam as ‘’verdades’’ que muitas vezes precisamos ouvir. Nem todas as 
crianças, são crianças. Alguns, são espíritos que trabalham nessa linha e se apresentam como tal, pois 
crianças cativam. Assim, quando se magoam, diluem rápido e logo perdoam, e tudo fica bem. Esses 
espíritos quando se manifestam trazem nessa essência divina na forma de uma criança, a capacidade de 
estar trabalhando as magoas, as dificuldades e os bloqueios interiores. E dentro desse trabalho eles diluem 
essas magoas e ajudam com que as pessoas possam se renovar, se transformar e se modificar. Trazer a 
alegria de viver e não esquecer, que todos temos nossa criança interna que vê a beleza na simplicidade, 
que se encanta com facilidade e está sempre com um sorriso estampado no rosto. 
Eles tem um papel fundamental, como qualquer outra linha tem, de mostrar o caminho, uma nova opção, 
mas sempre devemos lembrar: Quem faz a mudança nas nossas vidas, somos nós através de boas atitudes, 
de bom senso, com alegria, amor e fé. 

- Dia de Comemoração:27 de setembro;                                               
- Sincretismo: Cosme e Damião;                                                                               
- Dia da semana: Domingo;                                                                                                        
- Cores: Rosa e Azul Claro;                                                                                                                             
- Suas pedras: Quartzo Rosa;                                                      
- Algumas Ervas: Manjericão, anis, alecrim, jasmim, rosa, chá, trevo, verbena,                                          
folhas de groselha, folhas de amoreira, capim limão, folhas de morango;                                                                    

- Flores: Crisântemos, margaridas, rosa manquinha;                                      
- Saudação: Salve as Crianças!, Salve a Ibejada!, Salve Cosme e Damião!                          
- Frutas: Goiaba, groselha, jabuticaba, amora, pitanga, morango; 

Orixás do Mês 

 

http://www.wemystic.com.br/artigos/veja-esse-truque-de-mandala-de-ervas-para-trazer-equilibrio-para-a-sua-casa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

- 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!!! 

 

 

 

- Marmitex 2019 

Gostaríamos de agradecer aos nossos líderes (Lourdes Cavalcante e Guilherme Dias) pelo empenho e todos os 
trabalhadores que contribuíram com as doações, montagem e entrega das 109 marmitex, feita no dia 25/08 
(domingo) embaixo de um Viaduto, aos nossos irmãos (ãs) que moram na rua e merecem respeito, amor e carinho. 
Muito Obrigada a: Juliana, Marcelo (Namorado da Juliana), Beto, Miriam e Wanderley, Rosana, Viviana, Cirleide, 
Gisele, Tamires, Sônia (irmã da Rosana), Stephan (Tico), Douglas (Esposo Heloisa), Heloisa, Jéssica, Ed Claudio, 
Nicolas, Gabriel, Cavalcante e as crianças Enzo, Vinícius e Guilherme.                                                                                                                                                                            
Que nosso Pai Oxalá os abençoem!! E que esse dia tenha sido tão especial para vocês, como foram para eles, pois a 
caridade é amor a Deus e ao próximo!!! 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 - 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 Refletir...  

“De vez em quando é bom parar de buscar a felicidade e apenas ser feliz.”   
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Ações  
 

 

 

COMUNICADO 

A partir de setembro teremos cursos de culinária, onde o Chefe de Cozinha José Junior estará demonstrando 

o modo de fazer diversos pratos. No dia 14 de setembro ás 14h teremos nossa primeira aula com a culinária 

italiana, sendo um prato salgado e uma sobremesa. O Chefe José Junior estará demonstrando como fazer e 

ensinará os segredos. No final da aula estaremos degustando as delicias que foram feitas!!! 

Uma ação que pode ser beneficiada ao aprendizado de fazer e vender, tornando virar uma renda extra. 

Valor R$ 25,00 (O valor será revertido para manutenção da casa) 

VENHA, PARTICIPE, COLABORE! 

Mãe Katia Sophia 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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