
 

SER UMBANDISTA 
 
SER UMBANDISTA é amar a Deus acima de todas as 
coisas!  
SER UMBANDISTA é reconhecer que não há distinção 
entre Olorum, Zambi, Tupã, Iavé, Jeová, Adonai, Aláh e 
Elohin são todos expressões de um mesmo Deus!  
SER UMBANDISTA é amar a natureza e respeita-la, pois 
Deus esta lá!  
SER UMBANDISTA é reconhecer a força e a potência dos 
Orixás na Natureza!  
SER UMBANDISTA é amar a vida, a espiritualidade e a 
verdade! 
SER UMBANDISTA é reconhecer em si e equilibrar força, 
humildade e pureza!  
SER UMBANDISTA amar ao próximo como a si mesmo 
SER UMBANDISTA é reconhecer que não fazemos ao 
outro o que não queremos para nós!  
SER UMBANDISTA é amar o negro, branco, pardo, 
amarelo, vermelho e mulato!  
SER UMBANDISTA é reconhecer que o outro, o diferente, 
é você! SER UMBANDISTA é amar a caridade enquanto 
virtude!  
SER UMBANDISTA é reconhecer que a virtude nunca 
espera recompensa!  
SER UMBANDISTA é amar os que buscam alivio e cura 
para suas dores morais e físicas!  
SER UMBANDISTA é reconhecer em nós as mesmas 
dificuldades que vemos nos outros! 
SER UMBANDISTA é amar a liberdade sua e do próximo!  
SER UMBANDISTA é reconhecer que sua liberdade 
termina onde começa a do outro!  
SER UMBANDISTA é amar o mundo material, espiritual, 
mental e emocional.  
SER UMBANDISTA é reconhecer que não existe dogma e 
nem tabu para a espiritualidade!  
SER UMBANDISTA é amar a sua verdade!  
SER UMBANDISTA é reconhecer que a outra verdade, a 
verdade do outro, também é uma verdade!  
SER UMBANDISTA é ser feliz! 
 
Axé!! 

Pai Douglas Barrios  
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15/02 – Salgados e Flores - Mãe Ana/Andrea P.                                               
.           Doces e Flores – Abgail/Beto/Cleber Peres                                         

07/03 – Salgados e Flores – Claudia/Consuelo           
.           Doces e Flores – Cavalcante/Cirleide 

21/03 – Salgados e Flores – Denise/Pai Douglas           
.           Doces e Flores – Douglas F./Ed Amaro 

04/04  – Salgados e Flores – Fernando B./Felipe V.           
.            Doces e Flores – Felipe P./Gabriel G. 

18/04 – Salgados e Flores – Guilherme/Gisele           
.           Doces e Flores – Heloisa/Mãe Iracilda 

02/05 – Salgados e Flores – Pai Juninho/Juliana R.           
.           Doces e Flores – Juliana Q./Jéssica C. 

16/05 – Salgados e Flores – Mãe Katia Sophia/        
.                                         Lourdes C.                                                             
.           Doces e Flores – Luis Antônio/Miriam  

06/06 – Salgados e Flores – Marcelo S./Mary           
.           Doces e Flores – Mônica/Pai Nelsinho 

20/06 – Salgados e Flores – Oswaldo/Rosana G./    
.                                         Raquel                          
.           Doces e Flores – Roque/Rodrigo B./           
.                                    Tamires 

04/07 – Salgados e Flores – Rita/Tico/Sidinei          
.           Doces e Flores – Thais/Viviana/Wagner  

18/07 – Salgados e Flores – Abgail/Beto/                
.                                         Cleber Peres                 
.           Doces e Flores – Mãe Ana/Andrea P. 

 

Médiuns do Mês Cantina e Flores 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

O Evangelho Segundo o Espiritismo 

Autor: Allan Kardec 
Editora: Feesp 
  
Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$5,00. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
 
Baseado em instruções de Espíritos Superiores, sempre registradas nos finais dos 
Capítulos, Kardec explica as máximas morais de Jesus, convidando-nos a vivenciá-las 
no nosso dia-a-dia. Expondo com clareza e simplicidade à razão e ao coração, é o 
livro de cabeceira de milhares e milhares de criaturas. A sua Introdução define o 
objetivo desta obra: abordar exclusivamente o ensinamento moral do Evangelho, 
pois esse código divino "é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade 

esperada". 

Giras 1º e 3º Sábado do mês Gira de 
Desenvolvimento 

Aulas de 
Atabaque 

      

01/02 Caboclo (Santuário dos Orixás) 09/fev Quintas - Feiras  

15/02 Baianos   
 

07/03 Boiadeiro 15/mar Quintas - Feiras  

21/03 Esquerda   
 

04/04  Erês   Quintas - Feiras 

10/04 Sexta - Feira Santa            
(Fechada p/ Trabalhadores) 

12/04            
(Cancelada) 

  

18/04 Ogum     

02/05 Linha D'agua 10/mai Quintas - Feiras  

16/05 Pretos Velhos   
 

06/06 Ciganos 14/jun Quintas - Feiras 

20/06 Esquerda     

04/07 Caboclo                      
(Lavagem da Cabeça dos Ogãns) 

12/jul Quintas - Feiras  

18/07 Ogum   
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

ATENÇÃO!!! 

Está fechada a Turma da Gira de Desenvolvimento para o ano de 2020. Próxima turma, somente 

para o ano de 2021. 

http://www.estantevirtual.com.br/
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FORTALECENDO  NOSSOS  ALICERCES 
*IRMÃO DA  PAZ* 

 
Infelizmente nesta terra todos estão sujeitos a pequenos e grandes revezes. Quantas vezes estamos bem e 
num segundo um vendaval passa por nós derrubando tudo pela frente, balançando nossas estruturas e 
muitas vezes até afundando nossos alicerces.  
 
Realmente a vida terrena é para os encarnados uma caixinha de surpresas, ninguém é senhor do momento 
seguinte, ninguém pode controlar o futuro, ninguém.  
No entanto, podemos com certeza estruturar o nosso alicerce de modo seguro, a ponto que nada o afunde, 
por mais forte que seja o vendaval, podemos até nos curvar, balançar, mas afundar jamais.  
Para mantermos o nosso alicerce seguro devemos sempre agir de acordo com a lei Divina, Amar ao próximo 
como a ti mesmo.  
 
Aproveitemos todos os momentos de nossas vidas para plantar o amor, semear esta semente divina, não 
esqueçamos que nada nos custa um sorriso, uma mão estendida, uma palavra amiga.  
Quantas vezes ao invés de estender a mão, fazemos o contrário, apontamos para o nosso irmão procurando 
seus defeitos, para julgá-lo e termos uma boa desculpa para não ajudar.  
Outras vezes ajudamos, mas com ar de superioridade, como se fizéssemos um grande favor, o que faz o 
irmão se sentir humilhado e ao invés do amor, plantamos a revolta.  
 
O nosso alicerce deve começar a ser fortificado dentro de nosso próprio lar, é lá que temos como obrigação 
primeira de dar o bom exemplo, nada nos vale sermos bons na rua e dentro de nosso lar agirmos como 
déspotas, não parando para ouvir, negando oportunidades, negando atenção e carinho exatamente àqueles 
que mais amamos, julgando e sendo algoz daqueles que dependem de nosso amor, daqueles que o Pai 
permitiu que reencarnassem em nosso meio familiar, para que antigas rixas, fossem esquecidas e que os 
laços de amor prevalecessem. Outras tantas vezes temos em nosso meio familiar, alma iluminada, que 
reencarna em meio hostil para que através de seu amor, possa elevar este ou aquele espírito menos 
elevado, preso a sentimentos inferiores, como a cobiça, egoísmo, inveja e orgulho, e exatamente para 
estes abnegados do amor é que os irmãos menos evoluídos se revoltam, causando-lhes grande sofrimento.  
Ah! Meus irmãos são atitudes de desamor que fazem o alicerce de cada um enfraquecer, e com isso 
qualquer revés que possa lhe acontecer, o joga ao chão, e ele caí num abismo profundo de dor, onde a 
revolta tenta dominá-lo, são as trevas agindo naquele que teve as suas defesas abaladas, aproveitando-se 
para arrebatá-lo da Luz.  
 
Por isto, voltem os seus olhos para o interior de suas almas, façam um balanço, tentem corrigir aqueles 
pequenos defeitos, que aparentemente parecem nenhum mal fazer, mas que impedem que os irmãos 
semeiem o amor, não se esqueçam o dar para receber, muito receberão se a atitude de cada um for 
voltada para o bem, sempre agindo de forma a não prejudicar o seu próximo, seja o seu próximo quem for. 
As forças não irão faltar, seja qual for o momento, sempre haverá uma esperança, uma fresta sempre 
surgirá, e a luz por ela passará espantando as trevas, trazendo forças novas, vida nova. 

 
Enviado por Mãe Ana 
 

 

Mensagem de Luz!!! 
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 Aceitar nossa dualidade é reconhecer que somos constituídos de luz e de sombra. Não somos em totalidade 
maravilhosos, pensar assim é orgulho e tampouco somos em totalidade ruins, seria um derrotismo. 
Parafraseando Caetano Veloso, "a delícia de ser o que somos" é justamente o fato de sermos duais, luz e 
sombra, embora tentemos esconder a sombra criando uma persona sempre feliz, bem-sucedida ou coisa do 
tipo, só revela a fragilidade da superficialidade e o vazio que ocupa o íntimo. 
Talvez isso seja claro para você, porém ter o conhecimento sobre esta dualidade não basta! É fundamental 
aceitar para se relacionar. Quando aceitamos nossa dualidade nos abrimos para mudanças em nossas vidas e 
começamos a partir daí a se reconhecer, se identificar ou tomar ciência de si. Neste processo você começa a 
se ocupar mais de si e à medida que toma mais lucidez sobre suas falhas, limitações e dificuldades, começa 
também a despertar para o entendimento de que os outros também são assim, portanto as expectativas 
diminuem e a generosidade perante as falhas, limitações e dificuldades do outro começam a brotar em sua 
consciência que se harmoniza com o que você é em essência. 
 
Identificar nossa luz nos faz mais seguros e autoconfiantes. Aceitar nossa sombra nos impulsiona a busca 
constante por evolução. 
 

 

 

                                                               Não podemos inicia r o ano, sem homenagear esse orixá. 

                                                               No dia 20/01 a Umbanda comemora com festas e louvações um                                  

                                  dos orixás mais cultuado por seus adeptos e seguidores: OXÓSSI! 

Ele é o patrono da linha dos Caboclos e Caboclas da Umbanda                 

assim como é tido como o guardião divino dos mistérios vegetais, 

que vão desde as raízes até as sementes. 

Em seu culto tradicional no Candomblé Oxóssi tem toda uma   

fundamentação, que difere em alguns pontos com a que recebeu 

na Umbanda, mas isto não diminui sua divindade e sim a 

engrandece ainda mais porque o popularizou de tal forma que 

até quem não é seguidor de algum culto afro brasileiro o 

conhece. 

Em função do sincretismo desenvolvido durante o período da 

escravidão, onde seus cultuadores não podiam pronunciar seu 

nome em Yorubá senão seriam castigados, ocultaram-no por traz 

da imagem de São Sebastião e daí em diante esse santo cristão e 

católico tornou-se um dos mais cultuados no Brasil. 

Na umbanda, em seu inicio, logo Oxóssi destacou-se porque os caboclos que davam seus pontos cantados 

aludiam a ele como o Pai das Matas, o protetor dos fracos e oprimidos, o cortador de demandas, o 

propiciador de curas milagrosas com suas ervas sagradas e o encaminhador de espíritos sofredores. 

Tantos são os auxílios prestados pelos Caboclos(as) que essa linha de trabalhos espirituais destacou-se 

desde o inicio da Umbanda, já com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Espirito fundador da Umbanda, 

realizando trabalhos miraculosos que impressionavam quem os assistiam 

ou por eles eram beneficiados, chegando ao relato de uma ressuscitação. E foi o que fez Pai Zélio de Morais 

e a imensa legião de Caboclos que acompanhavam o Caboclo das Sete Encruzilhadas, não desanimando 

nunca, mesmo vendo que o crescimento descontrolado da Umbanda, que fugiu ao controle deles, trouxe 

para dento dela os oportunistas, os exploradores, os charlatães, os embusteiros, os falsificadores da 

verdade, os desvirtuadores e os deturpadores daquilo que eles praticavam e pregavam como UMBANDA. 

Mas a tudo OXOSSI tem visto e no tempo certo tem mostrado a cada um deles os seus erros e a causa de 

suas quedas espirituais, quedas essas devido não seguirem o que os altivos caboclos ensinam e praticam: a 

CARIDADE! 

SARAVÁ OXÓSSI, SARAVÁ TODOS OS CABOCLOS E CABOCLAS DA UMBANDA! 

Mês do Orixá – Oxóssi 20/01 

Aceite sua Dualidade 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 - Para Refleti... 

“Não tente ser melhor que o outro..Seja melhor para o outro...!!.” (Preto Velho)   

                                                                                                                       

  
  

      04/02 – Daniele Reinaldo                                 23/02 – Priscila (Desenv.)                                                           

      12/02 – Rosani (Desenv.)                                 25/02 – Rodrigo Belo                                            

      17/02 – Kellen Reis (Desenv.)                          27/02 – Wanderley Santiago  

      20/02 – Pai Douglas Barrios                                        
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Aniversariantes do mês de Fevereiro 

Um dos caminhos para ter coração leve é abrir mão do desejo de conservar as coisas, as pessoas, as 
situações indefinidamente.. 
 
Dois Monges caminhavam juntos na Índia antiga. Buda havia recomendado que fossem dois a dois para que 
não se desviassem do Caminho. 
Chegaram à margem de um rio caudaloso.Quando estavam adentrando o rio, uma jovem se aproximou 
correndo, esbaforida, pedindo que a ajudassem a atravessar. Tratava-se de uma emergência. Precisava ir 
imediatamente. Caso de vida ou morte. 
Um dos monges se recusou e atravessou o rio sozinho. O outro deu as mãos à jovem e a levou em 
segurança até a outra margem. Ali se despediram. 
Os dois monges continuam caminhando lado a lado. O que havia atravessado sozinho estava furioso. 
Passada mais de uma hora, o outro monge perguntou ao companheiro por que estava tão mal – humorado, 
e ele respondeu: ‘’Você deu as mãos àquela jovem. Nossos preceitos monásticos nos proíbem de tocar 
uma mulher. Você não está envergonhado?’’.O outro monge respondeu prontamente: ‘’Eu a ajudei e a 
deixei à margem do rio. Você a continua carregando até aqui.’’ Muitas vezes assim o fazemos. 
Carregamos conosco nossos apegos e aflições. Nossos amores e aversões. A carga fica pesada e não 
conseguimos soltar, abrir mão.’’ 
 
Desapegar – se é liberar – se. É, literalmente, soltar – se quando um laço que nos sufoca. 
 
‘’Transmito aos meus discípulos e discípulas: ‘’Abra as mãos. Matenha as mãos abertas e nelas caberá 
todo o universo. Um pequeno fio que segure, uma pedrinha, uma ideia, um conceito, e estará limitada. 
Abra as mãos e deixe que o universo as preencha com o tudo – nada’’. 
 
Monja Coen 
 

 
 

 

Abrir as Mãos 

  

                                               

Curso: Reiki Usui – Nível I / 28 e 29 de março de 2020 

Reiki: Técnica japonesa aplicada através da imposição das 

mãos, para harmonização e reposição energética.                                             

Promovendo o equilíbrio no campo espiritual, emocional, 

mental e físico. 

Juntos teremos: 

Calatonia, uma autoregulação psico – física que potencialmente 

leva a um relaxamento profundo e a estados mentais 

contemplativos e auto reflexivos. 

Investimento: R$180,00                                                                                   

Local: Nossa Casinha                                                                               

Informações: Heloisa (11) 99567-4698 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas na Casinha 

 

Horário Atividades Contato 

Todas as quintas – feiras 
19h00 às 20h30 

 
Curso de Atabaque Pai Douglas 

09h30 às 12h30 
(2º Domingo do mês, 

podendo sofrer 
alterações) 

Gira de Desenvolvimento  
Pai Juninho, Mãe Katia Sophia, 

Pai Douglas e Mãe Iracilda 
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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 10 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  
 
*Impressão: Aparecida Rosa (Cida) 
 
*Supervisão Geral: Pai Douglas Barrios 

 

 

 

Amigo Visitante, nossa casa oferece uma 
Biblioteca Gratuita, Confira!!! 

 
Visite nosso Bazar, tem sempre uma 

novidade!!! 
 
A cada gira é sorteado um presente através 

da rifa. Valor: R$1,00 
(ajuda na manutenção da casa) 
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Avisos 
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