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Queridos filhos e amigos, 

Faremos uma homenagem aos nossos guias e Protetores espirituais no Santuário Ecológico do ABC no dia 01/02/2019 

(Sábado). Nosso encontro será na porta do terreiro na Rua do Orfanato 1273 -V. Prudente às 6:30h aguardaremos até às 

7:00h. Faça parte dessa corrente e sinta de perto a energia dos 4 elementos vibrando em você: terra, água, fogo e ar. Não 

esqueçam da organização e disciplina nesse dia. 

Roteiro dos trabalhos nesse dia, faremos todos juntos os procedimentos a seguir: 

1-Na portaria será pago a quantia de R$ 12,00 por pessoa com direito a estacionamento.  Obs: crianças até 12 anos não 

pagam. 

2-Acender uma vela branca para os pretos velhos e almas logo na entrada. Obs: aguardar O Pai firmar o local 

primeiro. 

3-Reino dos Exús: Faremos uma oferenda / permissão para entrar aos nossos exús e pomba-giras levando: 

7 moedas atuais: com a mão esquerda ir colocando nos degraus da escada e pedindo a devida licença. 

Acenderemos 2 velas vermelhas ou 1 preta e 1 vermelha). (Todas as pessoas farão os 2 itens acima para as devidas 

licenças no Vale. 

Quem quiser pode acrescentar o que achar necessário ou entregar somente o que pode para o agradecimento. (ex: 

1 vela vermelha e 1 vela preta / 1 Pinga / 1 Charuto / 1 Champanhe / etc.) 

4- Para quem tiver guias arrebentadas, roupas que não usam mais de Santo (terreiro) ou imagens quebradas: favor 

deixar no cruzeiro, localizado depois do reino dos exus. Peça licença para entrar no cruzeiro com muito respeito. 

5- Os descarregos para Omulú e Obaluaiê com pipocas, também serão realizados no cruzeiro. Levar pipocas estouradas 

da areia da praia ou estourar as pipocas sem óleo e sim com um bucadinho de água, 3 velas brancas e sua toalha do 

terreiro branca. A limpeza possui a finalidade de manter a cura mental, física e espiritual principalmente relacionado à 

doença. (OGÂNS NO LOCAL PARA FIRMEZA NO CANTO) 

6-Reservamos a Tenda de nº 02. Iniciaremos os trabalhos somente depois de todas as limpezas dos filhos NO 

CRUZEIRO. Sua paciência, concentração e firmeza deve ser seu ponto mais importante desse dia. Depois teremos a 

abertura com a coordenação do Pai Nelsinho aonde estará abrindo a gira com o seu Pena Branca. Não esqueçam de levar 

os apetrechos de seus caboclos, como guias e charutos. As oferendas para Oxossi se darão no final dos trabalhos, após o 

comando do nosso Pai para quem for fazer. 

Caso queiram fazer para outros orixás também, passaremos algumas orientações: 

Oxossi 

Prato de papelão prateado 

7 frutas de seu gosto,cortadas e descascadas. 

1 moranga previamente cozida (tire a tampa e reserve) 

Coloque seu nome e pedido dentro da moranga e cubra com a parte que você reservou. 

Regue com mel 

1 vela verde /1 cerveja preta 
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Caso queiram acrescentar algo é da vontade de cada um. 

Oxalá  Cosme e Damião 

1 prato de papelão prateado  1 prato de papelão prateado 

Canjica       doces a gosto 

Cumbuca de louça branca Regar com mel                                                 

Flores Branca                   1 guaraná / 1 copo de plástico                              

1 vela Branca                                                   1  vela Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Após as oferendas, voltar a Tenda e se dirigir a cachoeira para a lavagem dos filhos.  Por favor não esqueçam de suas 

toalhas brancas e guias para a benção. 

Após a cachoeira faremos o encerramento dos trabalhos. 

Espero que todos tenham um ótimo trabalho nesse dia. Com firmeza e consciência. 

Com carinho: Pai Nelsinho, Pai Douglas, Pai Juninho, Mãe Iracilda, Mãe Ana e Mãe Katia Sophia 

 

AXÉ PARA TODOS DA CASA DE CABOCLO VENTANIA 

 

 Inhansã     Xangô 

1 prato de papelão prateado      1 prato de papelão prateado 

Melão cortado Mandioca cozida 

Flores amarela Quiabo regado com azeite de Dendê 

Regar com mel 1 vela marron 

1 Vela amarela 1 cerveja preta 

Ogum Oxum 

Prato de papelão prateado Prato de papelão prateado 

Inhame ou cara previamente cozido Melão/canjica amarela cozida 

Abrir com a mão colocar seu nome e pedido Flor branca ou roxa 

1 cerveja branca/1 vela vermelha Vela roxa 

Regar com mel Regar com mel 


