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TUDO É PASSAGEIRO
Uma gira de Umbanda é bonita de se ver.
Todos dançam e cantam, assim os seus males espantam!
Um trabalho pode ser sério, mas ter muita alegria. Mas
muitos não entendem como se faz para manter a
harmonia.
Só se consegue com o amor, e isso independe de
religião. Amor de quem vem dar, amor de quem vem
receber. Mesmo que isso, ainda para muitos, significa
sofrer.
Meus irmãos, tudo é passageiro. Quando vocês encaram
o sofrimento como oportunidade de aprendizado,
consegue enxergar que único é o motorista, Deus.
A disciplina é feita da sinceridade e mesmo quando tudo
parece estar errado, o compromisso não é abandonado.
Isto é ser sincero! Na verdade, isto é ser sincero consigo
mesmo, com a própria consciência. Não sejam
prepotentes pensando que o não cumprimento das
responsabilidades assumidas antes da reencarnação e
que brotam do Interior, é traição para com o Pai.
Quem trai, trai a si mesmo! O Criador é inatingível e
intangível!
Portanto, olhem lá para fora, e observem a natureza.
Ela dança e canta com muita alegria, espantando o mal
que o homem na Terra planta. Há harmonia até mesmo
nas tempestades, basta contemplar as Potestades...
Não há nada errado no mundo! Na realidade,
equivocados estão a maioria dos habitantes do
mundo. Saibam que aquele passageiro que se
acomodou em outro lugar porque permitiu se enganar?
Pois é, mas ele tem toda a viagem para poder se
consertar!
Quando a tempestade invadir o seu coração, dê graças
aos céus e reflita com a Mãe de todas as Leis, a Lei da
Evolução.
Tudo é passageiro, único é o motorista, Deus!
Axé!! Pai Douglas Barrios

Médiuns do Mês Cantina e Flores
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 – 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

01/02 Caboclo (Santuário dos Orixás)

09/fev

Quintas - Feiras

15/mar

Quintas - Feiras

15/02 Baianos
07/03 Boiadeiro
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

14/jun

Quintas - Feiras

12/jul

Quintas - Feiras

16/05 Pretos Velhos
06/06 Ciganos
20/06 Esquerda
04/07 Caboclo
(Lavagem da Cabeça dos Ogãns)
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.

Leitura Recomendada
Reforma Íntima Sem Martírio
Autor: Wanderley Oliveira e Ermance Dufaux
Editora: Dufaux
Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$20,00.
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca.
Neste clássico de Ermance Dufaux, psicografado por Wanderley Oliveira, aprendemos
que o autoamor é a base da transformação pessoal. Somente nos amando venceremos
as nossas imperfeições, escapando das garras da culpa e do perfeccionismo. Somente
nos amando permitiremos a alegria com as pequenas vitórias de cada dia,
acostumando-nos a valorizar nossos esforços na aquisição do otimismo e da motivação
para prosseguir. Somente nos amando encontraremos estímulos para caminhar um
tanto mais.
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Mensagem de Luz!!!
PÁSCOA
Páscoa é renascimento…
É passagem…
É mudança e transformação…
É ser novo um mesmo ser que recomeça pela própria libertação.
Fica para trás uma vida cheia de poeira e começa agora um novo caminhar cheio de luz, de
fortalecimento, esperanças renovadas.
E um arco-íris rasga o céu e parece balbuciar que Jesus ressurgiu para nos provar que o amor incondicional
existe, assim como a vida eterna.
Páscoa é libertação, é amor e renovação da fé, em Nosso Senhor.
Ele, sua vida nos deu demonstrando seu imenso amor.
Sim por nós Ele morreu, mas na glória ressuscitou.
A mensagem que a Páscoa traz é de amor, alegria e esperança, de que no mundo possa haver paz.
Abramos o coração, Páscoa é tempo de partilhar, tempo de doar, de fraternidade e comunhão. É tempo de
amar e ao próximo estender a mão.
Aleluia! Aleluia! Cristo ressuscitou!
E entre nós Ele ficou !
Queria poder lhe dizer também…
Que a cada amanhecer, renasça em você, cada vez mais, a fé, a esperança e o amor.
Desejo que todos os ovinhos de Páscoa, os abraços e felicitações que você venha a receber nesta data, dos
seus amigos, familiares, e de todos aqueles que o amam, se revertam em muita saúde, paz e prosperidade.
Gostaria de lembrar que a fraternidade é e sempre será um dos mais nobres sentimentos que cultivamos
dentro de nossos corações.
Páscoa…
É ser capaz de mudar.
É partilhar a vida na esperança.
É lutar para vencer toda sorte de sofrimento.
É ajudar mais gente a ser gente.
É viver em constante libertação.
É crer na vida que vence a morte.
É dizer sim ao amor e à vida.
É investir na fraternidade.
É lutar por um mundo melhor.
É vivenciar a solidariedade.
É renascimento, é recomeço.
É uma nova chance para melhorarmos as coisas que não gostamos em nós. Para sermos mais felizes por
conhecermos a nós mesmos mais um pouquinho.
É vermos que hoje…
Somos melhores do que fomos ontem.
O prazer de viver.
É tempo de Páscoa…
Tempo de vida nova…
Hoje você sabe mais do que ontem.
Amanhã saberá mais do que sabe hoje.
Sem dúvida. Cada dia que vivemos nessa imensa escola da vida nos dá um maior saber e de experiência.
Aprendemos com o que fazemos a fazer melhor…
Aprendemos com nossos próprios erros a errar menos…
Aprendemos com o nosso semelhante a imitá-lo ou a evitar o que ele fez.
Tudo na vida, a vida toda, nos ensina a sermos melhores, dia após dia…
São as lições da vida. Paz para a humanidade.

Enviado por Mãe Ana
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Mês do Orixá – Ogum 23/04
Várias regiões do país comemoram o dia do Orixá Ogum
que é patrono do ferro, do desbravamento, da guerra e
dos caminhos. Sincretizado com São Jorge, Ogum é
cultuado nas religiões de matriz africana e na Umbanda.
No dia 23/04 comemoramos o senhor da abertura de
caminhos.
A Umbanda e suas entidades humildes e prestativas,
são sinônimos de conforto, carinho; é aquele cantinho
dos avós Pretos Velhos, praticamente nos mimando com
seu amor mesclado de sábios ensinamentos escondidos
nas estrelinhas.

Muitas vezes em nossa vida, o que precisamos é de um
pulso forte, um chaqualhão bem dado. Um Pai que vê além da onde enxergamos. Que não tenha papas
na língua e nos mostre a verdade sobre nós mesmos.
Se vamos gostar ou não aquilo que ele falar o importante é que vamos ouvir, pois estas palavras virão
misturadas a verdades que até então eram só nossas, ou achávamos que eram.
Este Pai enérgico e indispensável é Ogum.
Os Caboclos de Ogum, ou como queiram chamar este espírito supremo em postura, que outrora foi um
guerreiro, um soldado antigo ou um general, e hoje é uma fortaleza a nos guiar pelo melhor caminho,
caminho este por ele mesmo aberto.
A gira de Ogum abre os caminhos para a prosperidade, o trabalho, o bom relacionamento familiar e
amoroso. A gira de Ogum é para pedir que se faça acontecer as mudanças necessárias em sua vida, aquelas
mudanças que muitas vezes nem nós mesmos estamos prontos para que aconteçam.
E o melhor é que eles premeditam, basta saber ouvir.
As entidades mensageiras do Orixá do ferro são apreciadas da cerveja e da carne, não gostam de cachaça
ou outra bebida de teor alcóolico elevado. Também se utilizam do charuto para as suas mirongas e
defumações.
Como diz um de seus pontos cantados: ‘’Ogum não devia beber, Ogum não devia fumar, mas a fumaça é a
nuvem que passa e a cerveja a espuma do mar...’’

Prece do Caminho
Eu caminho o caminho que me traçou o Senhor dos meus caminhos.
Se eu caminho pelo seu caminho, então estou no meu caminho.
O meu caminho é o caminho dos que caminham em busca do Caminho sem se desviarem por outros caminhos.
No meu caminho eu tenho a trilha que me conduz ao Senhor do meu caminho .
Todos os caminhos conduzem o Senhor dos Caminhos, mas eu tenho o meu caminho e não busco outro caminho
para chegar ao senhor do meu caminho.
No meu caminho muitos buscam o Senhor dos Caminhos. E muitos encontram os seus caminhos guiando-se pelo
senhor dos caminhos.
Mas muitos se perdem pelos caminhos, ao quererem encontrar no meio deles o senhor dos caminhos.
O senhor dos caminhos é o próprio caminho por onde eu caminho.
Eu não busco o Senhor do meu caminho no seu final, pois ele se acha no lado direito do meu caminho.
O meu caminho tem dois caminhos: um caminho que sobe e outro que desce.
Mas às vezes, ao descer no meu caminho, estou subindo na minha caminhada e, noutras vezes, ao subir no meu
caminho, estou descendo na minha caminhada, pois o caminho pertence ao Senhor dos Caminhos e ninguém
passa pelos caminhos sem ser visto por Ele. Se cada um fizer o seu caminho sem olhar os outros caminhos e
nem desviar ninguém do seu caminho, então ele já é um caminho do qual se serve o Senhor dos Caminhos.
Muitos vão e muitos vêm. Muitos sobem e muitos descem.
Quem muito subiu no seu caminho, às vezes volta pelos diversos caminhos que possui o senhor dos caminhos
para que possa ver que existem muitos outros caminhos! Quem pouco subiu no seu caminho, às vezes volta ao
início e recomeça em outro caminho a sua caminhada rumo ao senhor dos caminhos, que a todos observa.
Se encontro muitos espinhos, deles não posso me desviar pois foi Ele quem os pôs no meu caminho só para que,
ao me ferir, eu saiba e aprenda que o meu caminho não é melhor do que qualquer outro, apenas é o meu
caminho!
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Se o meu caminho está ressecado, eu tenho que aguá-lo com minhas lágrimas, pois este é o meu caminho,
e ele não pode está seco.
Mas se o meu caminho se encharcar com o meu pranto, eu tenho de enxugá-lo, pois ele não pode ser
muito úmido senão irei me afundar no lodo que criará no meu caminho.
O meu caminho não é o melhor dos caminhos, mas é o meu caminho.
Se eu fizer uma boa caminhada, estarei fazendo um bom caminho por onde outros, ainda sem um
caminho, poderão iniciar suas caminhadas rumo ao Senhor dos Caminhos.
Eu olho para todos os caminhos e vejo somente caminhos.
Todos pertencem e nos conduzem ao Senhor dos Caminhos.
No meu caminho, eu tenho, no momento de sede, a fonte de água fresca; no momento de fome, o pão
sagrado; no momento de dor, o bálsamo que alivia; no momento de tristezas, tenho o sorriso amigo que
alegra minha alma; nos momentos de angústia, a paz que tranquiliza meu espírito; nos momentos de
aflições, a palavra que me consola; nos momentos de desespero, a calma que pacifica o meu coração; nos
momentos de alegria, a palavra de agradecimento a quem a propicia.
Pois este é o meu caminho e nele, de tudo há um pouco.
Mas no meu caminho não há lugar para outro que não seja a trilha única que conduz ao Senhor dos meus
caminhos.
Que cada um caminhe o seu caminho consciente de que todos os que caminham os muitos caminhos do
Senhor de todos os caminhos, por Ele foram abençoados ao iniciarem suas caminhadas.
Que eu não olhe com desprezo para os que estão parados no meio do caminho, pois eles podem estar
apenas descansando e reiniciarão suas caminhadas assim que conseguirem forças para isso.
Mas se, ao caminhar no meu caminho, eu tiver de diminuir um pouco a minha jornada só para ajudar
alguém que caminha com dificuldade, muito terei avançado.
Se eu repartir o meu pão com alguém que tem fome, não precisarei de muitos pães para aplacar a minha
fome, se eu repartir minha água com quem tem sede, terei saciado à minha própria sede.
Se no meu caminho eu ajudar alguém a encontrar o seu próprio caminho, então eu sou parte de um
caminho por onde muitos podem caminhar.
No meu caminho, eu caminho com o Senhor dos Caminhos que sempre guia àqueles que com ele querem
caminhar, pois assim diz o senhor dos meus caminhos: “Se tu caminhas os Meus caminhos, contigo eu
sempre caminharei nos vossos muitos caminhos, que são todos caminhos Meus”.
Amém!! E que o Senhor dos Caminhos esteja sempre com você!
Nota dos Editores sobre a Prece do Caminho
Se você chegou até o fim desta Prece do Caminho certamente notou que há muita repetição. E, na nossa
visão, o autor fez disso algo proposital, pois a intenção era enfatizar a importância das escolhas que cada
um de nós faz ao longo da vida.
A Prece do Caminho pode ser lida como uma reflexão, de tempos em tempos, ou ainda como uma oração.
Faça em silêncio e oriente sua mente para aquilo que deseja.
A Prece do Caminho pode ser encontrada no livro “A Longa Capa Negra”, Madras Editora, escrita por
Rubens Saraceni.

Aniversariantes do mês de Abril
02/04 – Dona Luzia

22/04 – Cavalcante

06/04 – Pai Nelsinho

22/04 – Thayná

11/04 – Augusto (Desenv.)
21/04 – Amanda Ap. (Desenv.)
- Para Refleti...
“O amor nasce no mundo das semelhanças e se consolida no universo das diferenças.” (Danielle Lourenço)
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Avisos
- 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!!!

Quadro de Atividades Realizadas na Casinha
Horário

Atividades

Contato

Todas as quintas – feiras
19h00 às 20h30

Curso de Atabaque

Pai Douglas

Gira de Desenvolvimento

Pai Juninho, Mãe Katia Sophia,
Pai Douglas e Mãe Iracilda

09h30 às 12h30
(2º Domingo do mês,
podendo sofrer
alterações)

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)

*Diagramação: Viviana Vigatti
*Colaboração: Viviana Vigatti
*Impressão: Aparecida Rosa (Cida)
*Supervisão Geral: Pai Douglas Barrios
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