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O poder de um Vírus microscópico.
Também é possível acompanhar correntes de orações
que estão sendo feitas a cada instante: o Centro
Nos últimos dias tem-se ouvido falar muito sobre o
Espírita divulga uma mensagem recebida através da
CoVid-19, ou como é mais conhecido, o Coronavírus.
psicografia ou psicofonia; os Evangélicos
Seu poder é aniquilador: age nas pessoas
imunodeprimidas com muita ferocidade, muitas vezes Neopentecostais oram a Deus pedindo o livramento; os
Católicos direcionam as suas preces pedindo a
levando a óbito o indivíduo infectado.
intervenção dos Santos junto a Deus para que a cura
Nações inteiras vêm sofrendo as consequências da
seja alcançada; os Umbandistas reforçam a Egrégora
contaminação massiva. Isso tudo é muito triste.
Energética da Casa Umbandista através das orientações
que são passadas pelos Espíritos manifestantes ; e
Porém deve-se observar que as medidas de precaução
buscando encontrar suporte diante da situação caótica
para o não contágio são bastante simples: higiene
pessoal é fundamental neste momento! Lavar as mãos a que está se descortinando no cotidiano das Nações, o
mundo todo se volta a Deus, à Força Criadora que
todo instante e não frequentar ambientes superlotados
comanda o Universo, cada um através das suas
são umas das orientações que mais evitam a
convicções religiosas, cada um através das suas
contaminação.
crenças. Finalmente o Ser Humano está ligando-se a
Diante de todas as dificuldades que pessoas estão
Deus novamente.
enfrentando, é possível observar algo positivo em tudo
Há quem diga esta situação ser um “castigo” de Deus…
isso: ficar em casa é a grande orientação veiculada
eu prefiro dizer que Deus está nos oportunizando a
nesse instante, visando o resguardo do contágio.
reencontrarmos o caminho deixado para trás a muito
Estando em casa, os pais encontram mais tempo para
tempo: o caminho do amor, da colaboração, da
estarem próximos aos seus filhos; os esposos convivem fraternidade, da família, das amizades verdadeiras. O
situações diárias que já lhes eram esquecidas ou caídas verdadeiro Caminho de Deus!
no desuso. Os mais jovens disponibilizam-se em
Convido você a fazer uma reflexão interna: pergunte-se
colaborar com os mais idosos, poupando-lhes uma ida
se você tem sido um bom filho aos seus pais, se você
ao banco ou ao supermercado. Famílias inteiras estão
unidas e próximas dentro do ambiente familiar, dentro tem sido um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão,
um bom esposo, uma boa esposa, um bom amigo, um
dos seus lares.
bom Ser de Deus! Se a resposta for SIM, perfeito! Você
Todas essas medidas de precaução são para evitar o
está no caminho certo. Caso a resposta seja um TALVEZ
avanço do contágio do Vírus. Como sempre diz o Pai
ou até mesmo um NÃO, agora é a hora de retomar o
João de Aruanda, Espírito que sou muito feliz em
caminho dos verdadeiros valores, e com isso, ser feliz!
conhecer, “o mato tem que morrer de sede”, ou seja,
se não for dada a possibilidade de novos contágios, o
Axé!!
vírus acabará se extinguindo, ou enfraquecendo.
Pai Douglas Barrios Jr.

ATIVIDADES SUSPENSAS NO MOMENTO!!!

Médiuns do Mês Cantina e Flores
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

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

Leitura Recomendada
Alegria e Triunfo
Autor: Lourenço Prado
Editora: Pensamento
Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$4,00.
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca.
Eis um livro que apresenta verdadeiras receitas contra a angústia, o medo, a
incerteza, a falta de confiança própria e outros obstáculos que, somados, resultam no
atraso de vida. Nele não encontrará o leitor nenhum ritual cabalístico ou fórmula
misteriosa, de difícil enunciação, mas simplesmente os meios de despertar em seu
íntimo as poderosas forças do Eu Superior ou seu Cristo Interno.
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6 Hábitos que ajudarão você a atrair mais dinheiro e conquistar
sua independência financeira.
O dinheiro pode ser encontrado em todo lugar, e há prosperidade disponível para todos nós. Na grande
maioria das vezes, somos nós que criamos as dificuldades para alcançar a realidade financeira que
desejamos.
Treinamos nossos pensamentos e comportamentos para trabalharem contra nós, mesmo sem perceber, e
com isso nos distanciamos cada vez mais da vida que queremos.
No entanto, sempre podemos fazer mudanças e nos alinhar com a prosperidade que nos aguarda. Nosso
sucesso financeiro depende mais de nós mesmos do que de qualquer outra pessoa.
Na lista abaixo, mostramos seis hábitos que o ajudarão a atrair prosperidade em todas as áreas de sua vida.
Adote-os e testemunhe grandes mudanças em sua realidade!
1. Entender que o dinheiro é abundante.
No mundo não há falta de dinheiro, muito pelo contrário, há dinheiro de sobra para todo mundo, e quando
você entender isso, seu caminho para a prosperidade será muito mais simples. Pare de acreditar que
dinheiro é algo raro e entenda que você é totalmente capaz de consegui-lo, assim como muitos. Esse é um
ótimo começo.
2. Torne-se uma pessoa respeitada e apreciada, então será mais valorizado financeiramente.
Quando você compra algo, paga pelo seu valor, por aquilo que tem de único e especial. Isso também vale
para os profissionais que, quanto mais apreciados forem, maior será o valor investido em seu trabalho.
Torne-se um grande profissional, respeitado e atualizado, e assim as pessoas não se importarão em investir
mais em você, porque saberão que terão retorno.
3. Acredite que você merece abundância financeira.
Se você não se considera uma pessoa digna de viver em abundância, dificilmente conquistará prosperidade
financeira. Para conseguir mais do que tem, primeiro, você deve acreditar no próprio merecimento. Quanto
mais acreditamos em nós mesmos, mais demonstramos ao Universo que estamos preparados para viver
melhor.
4. Saiba que vale a pena buscar dinheiro; não se culpe por sua ambição.
Muitas pessoas pensam que a busca por mais dinheiro as torna imorais ou materialistas, isso nem sempre é
verdade. Desde que não comprometa os seus valores e a sua essência, isso não faz de você pior do que
ninguém. Todos merecemos viver melhor, com condição de investir em nossos sonhos e oferecer o melhor
àqueles que amamos.
5. Você deve tomar uma decisão consciente de ganhar dinheiro, não apenas sonhar com isso.
Ninguém conquistará a riqueza por você, essa é uma responsabilidade sua, é você quem deve agir de acordo
com o que deseja alcançar e tomar todas as medidas necessárias para construir a vida ideal para si. Se
apenas sonhar e idealizar, sempre dependendo de outros, viverá uma constante decepção, pois nada nos é
entregue de graça.
6. Seja paciente e persistente.
Ganhar dinheiro não é algo que acontece do dia para a noite, pelo contrário, é um processo demorado, que
requer paciência e perseverança. Dúvidas, cansaço e vontade de desistir podem aparecer, mas é aí que você
deve ser ainda mais persistente e acreditar no próprio merecimento. A prosperidade vem para aqueles que
persistem, mas também sabem esperar.
Essas são algumas dicas que o ajudarão a ser bem-sucedido financeiramente. Não se esqueça: a mudança
sempre começa em você!
COLUNISTA: LUIZA FLETCHER (Redatora do site O Segredo)
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É tempo de mais consciência e maturidade interior
Não estamos em tempo de intrigas, de farpas, de quem é a culpa, estamos em tempo de crescer,
amadurecer, fazer por nós e pelos outros algo realmente instrutivo e saudável à mente e ao coração.
Às vezes, a gente precisa voltar para nossa casa, precisa aprender a espairecer o coração. Precisa se ajeitar
no desarrumado ou colocar as coisas em dia.
Às vezes, a gente só quer saber de cuidar mais dos sonhos que estão guardados, das pessoas que se
conectam com nosso espírito, só quer se sentar em algum lugar longe de tudo que faz mal e cansa a vida.
Algumas pessoas fingem que você é ruim, para não sentirem culpa pelo que lhe fizeram
Não estamos em tempo de intrigas, de farpas, de quem é a culpa, estamos em tempo de crescer,
amadurecer, fazer por nós e pelos outros algo realmente instrutivo e saudável à mente e ao coração.
Às vezes, a gente precisa voltar para nossa casa, precisa aprender a espairecer o coração. Precisa se ajeitar
no desarrumado ou colocar as coisas em dia.
Às vezes, a gente só quer saber de cuidar mais dos sonhos que estão guardados, das pessoas que se
conectam com nosso espírito, só quer se sentar em algum lugar longe de tudo que faz mal e cansa a vida.
Algumas pessoas fingem que você é ruim, para não sentirem culpa pelo que lhe fizeram
Todo mundo erra, porém poucos sabem pedir perdão.
Autocontrole, inteligência emocional e uma dose de maturidade, por favor!
Às vezes, é preciso fazer uma reforma íntima para se achar, para saber quem a gente é e onde deve estar
neste momento de transformação e canalização física e mental. Longe, perto, dentro. Perto dos próprios
ideais e de menos sofrimento.
Às vezes, a gente empilha coisas, empurra com a barriga; faz, muitas vezes, cara de paisagem, cara de
quem não quer entrar em conflito com ninguém. E aí a gente vai aprendendo onde ficam as coisas mais
próximas, onde deve de verdade nos isolar e passar adiante coisas que aprende de bom.
Às vezes, Deus chega e nos mostra que nem sempre é aquilo que vemos, que acreditamos, muitas vezes,
por sermos pessoas do bem. Muitas vezes, deletamos e não esquecemos, pensamos e não nos atendemos,
culpamos a nós mesmos e nos remoemos pelo que os outros não viram em nós.
Nem todo mundo enxerga com a alma, nem todo mundo tem a sensação de que foi coisa de outro tempo,
nem todo mundo tem empatia, isto é, não consegue se colocar no lugar do próximo, ou viver relações
interpessoais.
A energia que canalizamos é o que nos trará o equilíbrio ou o desequilíbrio.
Às vezes, é preciso barrar a própria euforia para ir mais devagar, é preciso menos expectativa para não sair
ferido, é preciso ter consciência de onde os pés andam, onde abraços podem tocar, onde palavras de
incentivo podem fazer a vida de alguém melhor.
Às vezes, a gente sai e esquece de si mesmo, a gente se veste para ser útil a alguém, ajuda a sanar dores,
espalha afetos, silencia quando alguém sente o mundo desabar.

Neste caminho entre o certo e o errado, entre a sensação de que se fez o que pôde, resta-nos a sensação
de que não dá para ficar contando quantas vezes desabamos ou quantas vezes, diante da nossa própria fé,
levantamos. Ainda há muito a se fazer.
Às vezes, a gente ignora, para de depositar fichas em coisas falidas e compreende que tem de ser a melhor
companhia em certas situações. Haverá dias em que a gente terá de conviver consigo, de aprender a
respirar mais devagar, de enfrentar certos monstros que o assombram; a gente terá que se habitar com
respeito e tolerância.
Para isso, é preciso calma, entendimento, sensação de proteção e amparo por algo maior que nos protege
além desta camada terrena.
Não estamos em tempo de intrigas, de farpas, de quem é a culpa, estamos em tempo de crescer, de
amadurecer, de fazer por nós e pelos outros algo realmente instrutivo e saudável à mente e ao coração.
Às vezes, é Deus mostrando que é hora de pausa e recolhimento. É tempo de mais consciência e
maturidade interior.
Escritora: Sil Guidorizzi (Site O Segredo)
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Mensagem De Luz!!!
VIVENDO A VIDA COM MAIS HUMOR
Em um desses seminários que algumas empresas promovem com seu pessoal, com várias atividades de
reflexão e dinâmica de grupo para sensibilizar as pessoas e desenvolver a comunicabilidade, três
funcionários foram sorteados para falar sobre um tema extremamente sério: o que cada um gostaria
de ouvir quando estivesse em seu próprio velório.
O gerente de recursos humanos foi o primeiro sorteado. O segundo, um assessor de marketing. Ambos bem
falantes, preparados, sem dúvida fariam uma boa participação. O terceiro, um assistente do setor de
vendas, conhecido por seu bom humor mas sem nenhuma preocupação filosófica. Parecia deslocado
naquela mesa, ao lado dos colegas mais graduados.
O primeiro fez um belo discurso sobre suas lembranças de infância, os ensinamentos que recebeu ao longo
de sua vida, a importância de se ter na empresa um espaço para continuar desenvolvendo esse aprendizado.
“Gostaria que lembrassem o meu passado, e também a minha contribuição para manter vivos os princípios
éticos que recebi de meus pais e professores”, disse ele, sob os aplausos de todos.
O segundo engrenou no mesmo tom: “Gostaria, antes disso, de conseguir realizar minhas metas, tanto na
empresa quanto em projetos sociais, para que no meu velório as minhas realizações possam servir de
exemplo às gerações vindouras.
Espero que, ao fim de minha vida, as pessoas tenham motivos para comentar minhas obras filantrópicas
e também o meu espírito empreendedor à frente dos negócios, de modo que meus esforços deixem bons
exemplos e bons frutos”.
Aplausos emocionados. Na plateia, algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. E começou um certo clima
de expectativa sobre o próximo a falar, já que ele tinha escutado seus colegas com um sorriso maroto nos
lábios, mesmo no momento em que todos se mostravam comovidos.
Ele se levantou, desfez o sorriso e anunciou com a voz frágil: ‘’No meu velório, quero ouvir o seguinte...’’
Foi para a frente da mesa, em silêncio, mas revelando de novo aquele sorriso. De repente, começou a
gritar, apontando para a mesa:
“Olha! Olha! Ele está se mexendo!!! O defunto está vivo!!!”
O segredo do humor é ver as coisas por um outro ângulo.
Situações que parecem sérias e difíceis tornam – se às vezes simples de se lidar, quando vista de modo bem
humorado.
As pessoas com senso de humor tendem a ser muito mais criativas, menos rígidas, mais flexíveis, e mais
dispostas a considerar e incorporar novas ideias e métodos.
O humor é um atributo dos líderes nestes tempos de rápidas mudanças e valorização do trabalho em equipe.
“Não deixe passar nenhum momento sem aproveita–lo. A onda que passou na sua frente não voltará de onde
veio, é preciso aproveitar sem achar que já é tarde”
Enviado por Mãe Ana

Aniversariantes do mês de Julho
03/07 – Ana Carolina B. (Desenv.)

21/07 – Nicolas Dias

08/07 – Alberto Correa

22/07 – Wagner Genzini

08/07 – Marcelo Santiago

25/07 – Renato (Desenv.)

09/07 – Mônica Trevisan

26/07 – Lurdes Pedroso (Mãe da Andrea)

11/07 – Cleber (Marido da Claudia)

27/07 – Leo Batista (Assist.)

13/07 – Viviana Vigatti

31/07 – Vivian (Desenv)

- Para Refleti...
“Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho .”
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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

Ogân Tico

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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