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Dia 23 de abril é realizada a homenagem ao Orixá Ogum, senhor das 
guerras, da tecnologia, da agricultura e tantas outras coisas 
	 Ogum é o Orixá regente de 2019, ano em que sua faixa vibratória terá 
uma maior atuação em nosso planeta que a dos demais Orixás  
	 Neste ano o dia 23 de abril, dia em que se comemora São Jorge, que 
na maioria dos estados é sincretizado com Ogum, cai numa terça feira, dia 
relacionado à vibração deste Orixá  

Apesar de não cultuarmos sincretismo vamos aproveitar a egrégora deste dia e pedir ao Orixá Ogum 
e a todos os seus emissários que nos abençoe, que nos dê força e sabedoria para vencermos nossas 
batalhas internas e externas. 
	 Que consigamos vencer os nossos conflitos, nossos medos, nossas limitações e nos tornarmos 
pessoas melhores.

Saravá Ogum o guerreiro de Umbanda

Quadro de Avisos

As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 20:00h.

As giras de assistência são aos sábados com 
inicio às   A porta será aberta às 17:00h 16:00h

O atendimento de Reiki é às quintas feiras com 
início às 19:30h  A porta será aberta às 19:30

Visite nosso novo site onde você encontrará  o 
calendário de atividades , artigos, fotos e muito mais.

www.centrocaminhosdeluz.com/

Calendário de Giras de Assistência 2019:
                                
Abril         06/04 - Gira Especial dos  Caboclos ;
                 20/04 -  Gira de Pretos Velhos e Exus; 

Maio          04/05 - Gira de Crianças e Caboclos ;
                 18/05-  Gira de Pretos Velhos e Exus; 
                  
                   Giras de Passes:               Atendimento com Reiki:

Abril             09/04 Terça Feira                     11/04 Quinta Feira  
                     23/04 Terça Feira                      25/04 Quinta Feira  

Maio             07/05 Terça Feira                      09/05 Quinta Feira  
                     21/05 Terça Feira                      23/05 Quinta Feira  

Ogunhê!

 Desde o ano de 2012 realizamos  a gira especial em agradecimento  ao trabalho realizado pelas 
entidades que atuam na Umbanda como Caboclos e Caboclas.
 Como sempre lembramos nas aberturas das giras, nossa casa é dirigida pelo Sr Caboclo Sete 
Flechas, entidade da vibratória de Oxóssi, que ao longo desses anos vem nos ensinando e 
direcionando as atividades desta casa. 
 No sábado, dia 06 de abril estaremos realizando esta gira especial com os Caboclos da 
Umbanda, onde as pessoas terão oportunidade de conversar e receber a orientação e ajuda destas 
Entidades tão importantes e presentes na Umbanda desde seu surgimento.   
 Estas Entidades, sejam elas da Vibração de Oxalá, Oxóssi, Ogum, Xangô, Iemanjá, etc. são 
mestres com grande domínio na área de saúde, que através de seus passes realizam verdadeiros 
milagres nesta área.
 Mas lembrando que são mestres em diversas áreas e trazem consigo 
um conhecimento milenar que utilizam em nosso benefício e de nosso 
planeta.
 Aguardamos vocês no dia 06 de abril, para realizarmos juntos este 
trabalho tão especial. 

Salve todos os Caboclos e Caboclas de Umbanda

Os Caboclos de Umbanda

http://www.centrocaminhosdeluz.com/
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