
 

Origem da Umbanda 
 
De onde vem? Brotou do chão, nasceu, caiu? Reviveu, 

ressuscitou?                                                                    

  De onde vem a Umbanda afinal? Qual é a origem da 

Umbanda? Umbanda veio de Deus, do astral, dos anjos, 

dos espíritos, das entidades. Umbanda é uma 

religião?                                                                           

 Sempre, quando você falar de religião será possível 

buscar a história. Fatos históricos de uma família que até 

hoje mantém os trabalhos espirituais ativos. Do primeiro 

Templo de Umbanda: Tenda Espírita Nossa Senhora da 

Piedade, que existe até hoje.                                                    

Tudo isso tem início em 1908. Pouquíssimos anos depois 

da Abolição da Escravatura, em uma recém constituída 

República. O país até então era oficialmente  Católico, 

apenas depois do Brasil República que você pode ter 

alguma manifestação que não seja Católico. E ali, 

pontualmente, em 1908, esse rapaz de então 17 anos, 

Zélio Ferdinando de Moraes começou a sentir dores pelo 

corpo, falava de uma maneira esquisita, acordava no meio 

da noite falando de um jeito esquisito, se comportando 

de uma maneira que a família não entendia. A família deu 

um termo técnico para isso: Zélio de Moraes tinha 

“ataques”. E o que fazer com esse menino? Que tinha 

ataques e passava mal. O que ele tem? Será que está 

doente?                                                                    

Então Zélio foi levado ao seu tio Dr Epaminondas, que não 

por acaso tomava conta de um hospício, cuidava de 

loucos. Após receber o jovem rapaz, de avaliar, de 

estudar, observar, devolveu Zélio para a família e disse 

que ele não estava doente, ele não tinha nada que a 

medicina possa explicar. Então, se ele não está doente 

ele deve estar endemoniado. O próprio Zélio é quem 

conta que então foi levado para um padre para ser 

exorcizado. E ali foi uma, duas, três vezes. Mas, os padres 

também disseram que não tinha nada para exorcizar, e 

que ele não estava endemoniado.                                                               

Sua mãe então o levou a uma benzedeira. A benzedeira 

incorporava um espírito. Já tinha incorporações de 

espíritos, certo? A benzedeira incorporou uma entidade 

chamada Tio Antônio, e este disse a esse rapaz que ele 

tinha uma missão. Mais ou menos isso, olhou, benzeu e 

disse que ele tinha uma missão, sem explicar qual era. E 

ele continuou tendo problemas, ataques e passando mal. 
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No dia 15 de Novembro de 1908, data da 

Proclamação da República, ele foi levado para um 

Centro Espírita, onde um amigo da família 

frequentava o espiritismo de Kardec. Ainda com dor 

e dificuldades, o jovem que ninguém sabia mais o 

que fazer com ele. Um dia antes, Zélio acordou no 

meio da noite: “Amanhã estarei 

curado”.                                                                          

A família do Zélio era Católica, não era espírita. 

Porque se fosse espírita ele não teria sido levado 

para padre, para médico, depois para benzedeira. 

Então, esse foi o último recurso, levar ele para o 

Espiritismo. Pensa comigo. Quando chega lá, Zélio de 

Moraes não conhece ninguém, não conhece aquilo. 

Então alguém com 17 anos de idade já é visto como 

um moleque, imagina naquela época como era.                                                                        

Zélio chega, e deve ter se sentido muito mal naquele 

ambiente, com certeza ele não se sentiu bem. Zélio 

teve um insight, uma iluminação, teve um momento 

que ele saiu dele mesmo e precisava externar o que 

estava acontecendo. E não aguentando aquele 

ambiente sufocante, tem necessidade de sair para 

fora do salão, onde irá começar a sessão espírita. 

Busca uma flor e volta com o texto: “Aqui falta uma 

flor”. Onde ele coloca essa flor? Em cima da mesa. 

No espiritismo acontece diante de uma mesa, 

provavelmente tem uma água para fluidificar. Zélio 

deve ter colocado essa flor dentro da água. Zélio se 

sentiu mal e se ele foi buscar uma flor dizendo que 

faltava diante daqueles velhos senhores, 

provavelmente ele tenha criado um mal estar. O 

ambiente é inóspito. A sessão espírita começa e os 

médiuns começam a receber espíritos. De negros que 

haviam sido escravizados no Brasil. Eles estavam 

incorporando ali. E alguém está mandando eles 

embora.                                                                  

É nesse clima que Zélio de Moraes incorpora um 

espírito também, e esse espírito que incorpora em 

Zélio questiona: “Porque é que expulsam esses 

humildes? Olha a construção da frase na boca de um 

adolescente naquele ambiente. Então, ele, o espírito 

que está incorporado no Zélio, e com certeza Zélio 

também concorda, que estão convidando a se retirar 

pessoas humildes. Por que mandam embora esses 

humildes? Por que eles não são filósofos, professores, 

europeus, não tem classe, são espíritos de negros, 

espíritos que eram escravos, ignorantes. Mas aquele 

que incorpora no Zélio, vê grande valor e qualidades 

neles, do ponto de vista da humildade. Olha que 

loucura de situação.                                                

Há um médium clarividente na sessão. Sempre tem 

um clarividente né? Ali também tinha. Então, o 

clarividente questiona:  
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“Quem é você?’’.                                                                      

“Me chame Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque 

não haverá caminhos fechados para mim.’’             

Meu Deus, isso não é nome. Você percebe? Não é um 

nome de batismo. E o clarividente está olhando e diz: 

“Por que você está dizendo que é um Caboclo, se eu 

estou lhe vendo com vestes clericais?”, ou seja, vendo 

ele vestido como um sacerdote católico.     

O Caboclo responde: “O que você vê são 

reminiscências de uma outra vida. Porque eu fui Frei 

Gabriel de Malagrida. Queimado na Santa Inquisição, 

por haver previsto o terremoto de Lisboa”. É muita 

informação.               

Está chegando agora? Começou a estudar Umbanda 

agora? Você veio do Catolicismo, do Espiritismo? Você 

que está na Umbanda a bastante tempo, já fez uma 

reflexão profunda sobre isso?           

Então, quando um espírito incorpora você não sabe 

quem ele é, você precisa perguntar para saber. Ah, 

mas um clarividente viu que ele estava vestido como 

um sacerdote católico, mas ele falou: eu sou espírito, 

tive várias encarnações. Você está vendo a forma que 

tive em uma das encarnações, mas e daí. Eu sou um 

espírito. Em outra encarnação eu posso ter sido 

Egípcio, em outra Africano, Europeu e em uma das 

minhas encarnações eu fui índio. Você não está vendo 

minha forma de índio, mas fui índio. Sou espírito, e 

venho como quiser.                

Ele então, escolheu se manifestar como Caboclo diante 

dos negros que estavam sendo expulsos. Muda tudo na 

Umbanda. Porque ele poderia ter escolhido vir como 

filósofo, professor, doutor, como Gabriel Malagrida, 

que era tudo isso junto. Mas ele escolheu ser índio, 

Caboclo. Ele escolheu ele também ser o menor dos 

espíritos, que assim que o Caboclo das Sete 

Encruzilhadas se referia a si mesmo: como o menor dos 

espíritos.                   

E ele diz: “Amanhã na casa de aparelho, desse 

médium, desse jovem rapaz, vai haver uma mesa posta 

e nós vamos iniciar uma nova religião. E lá todo mundo 

pode vir. Com quem sabe mais nós vamos aprender, 

com quem sabe menos nós vamos ensinar. Mas não 

vamos bloquear ninguém, todo mundo vai ter a sua 

chance de se manifestar”.        

O chefe da sessão, seu José de Souza questiona: “E já 

não tem muita religião? Você não acha que será mais 

uma religião? Para que mais uma?”, e o Caboclo diz: 

“Já não basta fazer diferença entre as pessoas aqui na 

Terra, vocês querem levar essa diferença para a além 

da vida, para além da Terra, para além da morte? 

Então é uma boa razão para uma nova religião”. Você 

ter essa liberdade. Liberdade, pense nisso.    

Então, ele anuncia: “Cada cume, cada montanha, cada 

canto, essa religião irá anunciar a chegada de uma 

nova religião”. E no dia seguinte, na família de Zélio 

Ferdinando de Moraes conta-se que tinha muita gente. 

Que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deu a hora em 

que ia chegar e ele chegou. Naquela data é dito que  

 

  

ele fez várias previsões sobre a Primeira Guerra 

Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, de várias 

coisas. No meu ponto de vista não é o mais 

importante.          

Durante a vida de Zélio de Moraes e o Caboclo das 

Sete Encruzilhadas há fatos e há feitos milagrosos, 

mas não é o ponto aqui. O ponto é, que no dia 

seguinte ele incorpora e dá as normas da nova 

religião. Diz como será a sessão, o ritual. E naquele 

dia também o Caboclo das Sete Encruzilhadas 

desincorpora e incorpora o Preto Velho que 

trabalharia para o resto da vida junto a Zélio,, até 

seu desencarne em 1975.               

O Pai Antônio estabelece o uso do cachimbo, das 

guias. Traz o Culto aos Orixás para a Umbanda. Todo 

mundo quer saber como chega o culto aos Orixás na 

Umbanda, chega pelo Pai Antônio. E logo em seguida 

o Caboclo das Sete Encruzilhadas também adota o 

uso de guias, a relação com os Orixás e com os Santos 

Católicos. Na casa da família já havia um altar 

católico, porque nessa época todas as casas de 

católicos tinham algum altar em casa.          

Não é a incorporação do Caboclo das Sete 

Encruzilhadas que marca a iniciação de uma nova 

religião. Não é porque ele falou que ia trazer uma 

nova religião, que tem uma nova religião. Há uma 

nova religião porque ele, o Caboclo, além de falar e 

se manifestar, ele construiu e idealizou como é o 

Templo e o ritual.           

Segunda reflexão: você pode ir a uma roça de 

Candomblé e encontrar um Caboclo incorporado. 

Sim. Você pode ir a um trabalho de Catimbó e lá você 

vai encontrar um Caboclo incorporado. Isso é 

Catimbó, Caboclo pode vir mas continua sendo 

Catimbó.          

Alguém diz: “Antes do Zélio alguém já incorporava 

Caboclo. Ótimo. Mas não era em um Terreiro de 

Umbanda. Provavelmente em uma Macumba Carioca. 

Macumba era o nome que realmente se dava a um 

ritual afro brasileiro que acontecia lá no Rio de 

Janeiro, com uma influência maior da cultura Banto. 

O nome Macumba é o nome de um tambor. Tem na 

internet um reco reco, uma outra coisa, mas 

Macumba é um tambor, e uma dança. O despacho, 

entrega na encruzilhada ficou conhecida como 

macumba. Umbanda não é Macumba, virou título de 

livro. Ótimo, eu recomendo, muito boa a leitura. 

Está lá, isso é história, são fatos, a família está lá 

para quem quiser ver, para quem quiser conversar e 

conhecer. Umbanda é religião e tem fundamento. 

Umbanda é religião e só pratica exclusivamente o 

bem. Umbanda é religião, portanto tem história... 

Axé! 

Pai Douglas Barrios 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

    

 

 

 

 

O Livro dos Médiuns  

Autor: Allan Kardec 
Editora: Feesp 
  
Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R7,70. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
 
Estruturado e escrito por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, “O livro dos 
Médiuns” é uma das principais obras básicas que fundamentam o Espiritismo. Publicado 
em 1861, “O livro dos Médiuns” reúne valiosas explicações sobre manifestações e 

comunicações com o mundo dos espíritos.  

 

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 – Marcelo M./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 – Viviana/Wagner  

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

 

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

Aulas de Atabaque 

      

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   
 

 

 

 

 

 

 

Médiuns do Mês Cantina e Flores 

 

ATENÇÃO!!! 

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

de 2021. 

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 – Viviana/Wagner  

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

 

http://www.estantevirtual.com.br/
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Vencerás 
 

Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza – te no bem a fazer. Esquece as 
sugestões do medo destrutivo.  
Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja pôr entre lágrimas. 
Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. 
Não te impressiones à dificuldade. Convence – te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. 
Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Não dê ouvidos para o 
mal. Perdão às ofensas.  
Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou 
te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe.  
Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e                                                    
procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda                                                            
buscando aprender. Não se voltes contra ninguém. Não dramatizes                                                              
provocações ou problemas. 
Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima.                                                       
Resguarda – te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou.  
 
Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar.                                                                    
Age auxiliando. Serve sem apego...e assim VENCERÁS!!!  

 
Enviado por Mãe Ana   
 

 

 Mensagem de Luz!!! 

Quanto antes você decidir cuidar de si e carregar somente o peso que lhe compete, mais cedo começará a viver 
com melhor qualidade e realização.                                                                                                                   
Era uma vez um homem (mas também poderia ser uma mulher, e talvez até já tenha sido você) que carregava o 
mundo nas costas. Ter o mundo em suas costas significa tentar resolver todos os problemas de muitas pessoas e 
se culpar por todas as coisas que não saem exatamente como planejadas. Certamente, a vida sob essa 
perspectiva é muito pesada.                                                                                                                              
Na verdade, a história do homem não importa neste momento, mas a sua história importa muito a todo instante. 
Assim vale pensar que existem pessoas que acreditam que se seguirem o caminho do seu coração, ou seja, aquilo 
que realmente desejam fazer, irão prejudicar a vida de outra pessoa a tal ponto que esta não conseguirá se 
reestabelecer. 
Algumas pessoas deixam seus sonhos de lado por seus pais, namorados ou namoradas e também por seus filhos. 
Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e pela vida que escolhemos viver e, à exceção de pais e 
mães, enquanto seus filhos são crianças e adolescentes, nós não somos responsáveis pelas escolhas dos outro 

Sendo assim, o outro é responsável pela vida dele, e você não irá conseguir viver plenamente, se buscar 
agradar a todos e viver conforme as expectativas que os outros têm para você! 

Entenda algo muito importante: a partir do momento em que você se torna adulto, você é responsável por você 
e por escolher cada caminho que deseja seguir. Durante esse caminho, algumas pessoas irão com você e outras 
deixarão de ser sua companhia. Umas permanecem mais tempo; outras, menos, mas o mais importante é você 
perceber que você sempre estará com você.                                                                                                  
Meio óbvio? Mas o óbvio precisa ser dito, pois nem sempre damos ao óbvio a atenção que ele deve receber. 
Sendo assim, cuide-se! 
Como? Aprenda. Cada um de nós tem o seu tempo de aprendizagem para cada coisa que vive. Se está difícil 
saber fazer algo sozinho, procure ajuda. Todos nós precisamos de ajuda em diferentes aspectos ao longo da 
nossa vida, e está tudo bem ser assim.                                                                                                         
Quanto antes você decidir cuidar de si e carregar somente o peso que lhe compete, mais cedo começará a viver 
com muito melhor qualidade e realização. Além disso, é muito importante você saber que, quando escolhe 
carregar o outro em suas costas, está fazendo o papel de muleta para ele, e dificilmente alguém que o tem 
como muleta muda, pois a situação se torna zona de conforto para ele.                                                         
Quer mudança na sua vida e nas relações que estabelece? Então comece por onde você pode, que é mudando 
você mesmo. Cuidar de você é o que lhe dá poder!                                                                                     
Lembre-se que aprender é parte de nossa vida e que uma das mais importantes aprendizagens é saber dizer 
“sim” para você. Assim aprendemos a nos amar e a valorizar tudo aquilo de incrível que temos e que, às vezes, 
não conseguimos ver. 

Não carregue o mundo nas costas!!! 

Cuide apenas do peso que lhe compete!!! 

    

 

https://osegredo.com.br/antes-de-carregar-todo-o-peso-do-mundo-veja-o-que-realmente-faz-sentido-o-restante-jogue-fora-nao-leve-para-a-vida/amp/
https://osegredo.com.br/voce-nao-e-responsavel-pelo-que-dizem-de-voce-mas-e-responsavel-pelo-modo-como-lida-com-isso/amp/
https://osegredo.com.br/cuidar-de-voce-deveria-ser-prioridade/amp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 
- Para Refleti... 

“A união é o princípio; continuar unidos é o progresso; trabalhar unidos é o sucesso.” (Henry Ford)   

                                                                                                                       

  

      02/03 – Abgail                                           14/03 – Priscila (Desenv.)                                                           

      06/03 – Mãe Katia Sophia                           18/03 – Luiz Carlos (Desenv.)                                           

      06/03 – Juliana Rodrigues                           21/03 – Mãe Katia Barrios                                            

      08/03 – Clara Smid (Desenv.)                      30/03 – Claudia Peres       

      11/03 - Gisele                                            31/03 – Mãe Iracilda 

      14/03 - Tamires                                                                                                                                                                 
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Aniversariantes do mês de Março 

Quaresma significa: Período de quarenta dias, subsequentes à quarta-feira de cinzas, em que os católicos e 

algumas comunidades Cristãs se dedicam em preparação para Páscoa. É um dogma Cristão Católico, onde sua 

representatividade tem total absorção nos ritos propagados por Católicos, Cristãos Ortodoxos que seguem essas 

diretrizes. Na umbanda o período de Quaresma representa um período de respeito, respeitamos todo marco e 

história, porém não existe para nós uma diferenciação em liturgia, ou na dinâmica dos nossos trabalhos. Para nós 

Umbandistas, existe um reconhecimento na egrégora que reside em todo esse momento. Reconhecemos o 

recolhimento em orações, assim como a soma da energia densa que prioriza esse tempo. É um tempo de recesso 

para muitos, porém em nossa casa optamos por abrir as nossas portas e continuar os atendimentos através de 

nossos trabalhos, pois entendemos que fazemos parte de um grande pronto socorro espiritual e nossa missão é 

acolher e receber a todos. Não cobrimos as nossas imagens sacras dentro de nosso conga, pois não vestimos os 

nossos corações de luto. Muitas são as casas que seguindo tradições católicas, nesse período, optam por não 

abrirem, e as demais por cobrirem suas imagens com panos de cor roxa, que simboliza dor e penitência. Isso 

acontece pois a Umbanda bebe de muitas fontes e o sincretismo é parte do nosso fundamento. Existe sobretudo, 

um exercício de exame de consciência que não difere para nós um período especifico para acontecer. 

Exteriorizar o sagrado em ser Umbanda todos os dias, exige de nós o melhor que podemos ser. A pratica da 

caridade, de fé e amor ao próximo, se faz sublime em atitudes de se retirar de ocasiões que possam lhe causar 

ou machucar o seu próximo, se retirar diante dos malfazejos e benefícios de erros, se retirar da tentação de 

apontar, julgar ou condenar o outro. Tudo isso faz parte da nossa busca e do nosso propósito. Não vivemos as 

penitencias e jejuns desse período de quaresma, porém todos os dias                                                       

travamos dentro de nós as mesmas lutas desse tempo. Ser Umbanda,                                                               

não marca no tempo um período de recolhimento em busca de                                                          

aperfeiçoamento, porém nos dá oportunidades com doses homeopáticas                                                             

de renascimento. 

Enviado por Jéssica Cavalcante  

 

Quaresma na Umbanda 

  

                      

 

Acredite, a vida é muito mais leve quando você aprende a soltar o outro e começa a cuidar de você. 

Se fizer sentido para você, lembre-se daquilo que é dito por comissários de bordo nos aviões: “Se algum problema 
acontecer, máscaras de ar cairão. Coloque primeiro a máscara em você e depois ajude a pessoa ao seu lado”.                                                                                                                                        
Você sempre precisará estar bem com você, em primeiro lugar, para poder ser uma pessoa melhor para o outro. 
Por isso, cuide-se! Você não precisa carregar um peso extra, que tira sua energia a vida toda. Você pode escolher 
diferente! Desejo que esse texto faça sentido para você. Forte abraço.                                                                                               

Colunista Daniela Peroneo - Life Coach, Psicodramatista, Psicopedagoga, Professora, escritora e mãe.  
 

HTTPS://OSEGREDO.COM.BR/NAO-CARREGUE-O-MUNDO-NAS-COSTAS-CUIDE-APENAS-DO-PESO-QUE-LHE-

COMPETE/AMP/ 

https://osegredo.com.br/nao-carregue-o-mundo-nas-costas-cuide-apenas-do-peso-que-lhe-compete/amp/
https://osegredo.com.br/nao-carregue-o-mundo-nas-costas-cuide-apenas-do-peso-que-lhe-compete/amp/


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas na Casinha 

 

Horário Atividades Contato 

Todas as quintas – feiras 
19h00 às 20h30 

 
Curso de Atabaque Pai Douglas Barrios 

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) 

 

 

 

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

 

Avisos 
 

 

 

http://www.cabocloventania.com.br/

