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 Há muito tempo vivemos em um mundo desigual, onde não há respeito pelas diferenças, 
sejam elas religiosas, políticas, raciais, sociais, sexuais etc. Infelizmente nosso país ainda faz parte 
deste universo e o pior, algumas instituições religiosas fomentam esta falta de respeito, que ao 
nosso ver é fundamental para se viver em sociedade.    
	 A Umbanda desde sua “criação” em 1908 sempre se mostrou como uma religião igualitária, 
todos são tratados de forma respeitosa independente da maneira de pensar ou agir, pois a 
umbanda não julga ninguém.

Inclusive vários trechos falados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas mostram esta visão 
de igualdade na Umbanda.

No dia 15 de novembro na Federação Espírita de Niterói o Caboclo disse:
“Por que repeliam a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por 
causa de suas origens sociais e da cor?”
“Deus, em sua Infinita Bondade, estabeleceu na morte, o grande nivelador universal; rico ou pobre, poderoso ou 
humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes, estabeleceram 
diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do 
espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes 
mensagens do além?”

No dia 16 de novembro na Primeira sessão o Caboclo se pronunciou:
“Todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem 
mais e ensinaremos àqueles que souberem menos e a nenhum viraremos as costas e nem 
diremos não, pois esta é à vontade do Pai”.

Temos que lembrar sempre que somos todos irmãos filhos do mesmo Deus. Devemos 
respeitar as diferenças e não julgar as pessoas por serem ou pensarem diferentes, pois não 
temos competência para isto.
É importante nos policiarmos, transmitirmos estes valores e cobrarmos este respeito. 

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.

Gira Especial das Crianças dia 21/09/19

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 at iv idades ,  art igos, fotos e muito mais.

www.centrocaminhosdeluz.com

Calendário de Giras de Assistência 2019:
                                
Agosto         10/08 -  Gira de Pretos Velhos e Exus ;
                      24/08 -  Gira de Crianças e Caboclos ;

Setembro    07/09 -  Gira de Pretos Velhos e Exus 
                     21/09 -  Gira Especial das  Crianças; 
                    
                 Giras de Passes:                 Atendimento com Reiki:

Agosto      13/08 Terça Feira                             15/08 Quinta Feira  
                   27/08 Terça Feira                             29/08 Quinta Feira 

Setembro   10/09 Terça Feira                             12/09 Quinta Feira  
                    24/09 Terça Feira                             30/09 Terça Feira  

Somos Todos Iguais .

Gira da Alegria 
Em momentos tão difíceis que estamos atravessando, é importante mantermos viva a 

alegria em nossos corações.  
No mês de setembro os terreiros de Umbanda se preparam para agradecer às 

Entidades responsáveis por nos lembrar o quanto é importante resgatarmos a nossa pureza 
para termos alegria em nossas vidas.

Esta Gira especial com as Entidades que se manifestam como crianças, é com 
certeza um dos momentos mais mágicos no calendário das casas umbandistas, pois é uma 
sessão onde as pessoas vão para interagir com estas “Crianças” de forma simples e 
descontraída e também é o momento  em que os pais levam seus filhos para vivenciarem a 
Umbanda. 

Em nossa casa realizaremos está gira especial no dia 21 de setembro as 17horas 
venha e traga seus filhos e netos para fazerem parte desta magia, mas lembre-se de trazer a sua criança interior.

http://www.centrocaminhosdeluz.com/
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