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O Orixá Exu é o senhor da felicidade, o mensageiro divino, o senhor da 
magia, o senhor do corpo, o senhor dos caminhos, o senhor do movimento e 
tantos outros domínios.
        Na Umbanda trabalhamos com Entidades que atuam nesta vibração 
e manipulam estas energias em nosso benefício, sempre seguindo a lei do 
carma de cada um, pois também são responsáveis pela fiscalização do 
mesmo.
Quando falamos de carma estamos nos referindo á nossa missão 
planetária, aquela que foi traçada para a nossa evolução durante esta 
existência, ou seja, o nosso mapa encarnatório.
         Talvez esta função por ele executada é que torne Exu tão pouco 

compreendido por todos, pois por ele ter uma visão mais completa do ser, ele sabe o que é 
importante para a evolução daquele espírito, que nem sempre é o que gostaríamos de receber 
em nossa vida.

Nós só conseguimos enxergar a nossa atual existência e suas necessidades, mas Exu 
vê uma encarnação como se fosse apenas um dia para o espírito, que é um ser eterno.   

Estas Entidades que atuam na vibratória de Exu 
desempenham as mais diversas funções em nosso planeta, estão 
presentes em todos os processos de encarnes e desencarnes, 
realizam a segurança de todas as casas religiosas independente do 
credo, são executores das leis regulativas como causa e efeito, 
atuam no combate à baixa magia e 
tantas outras funções.

Nossa casa realiza todo ano 
uma gira especial em agradecimento 

a estas entidades tão importantes para nós. Este ano será no dia 
15 de junho às 17h, esperamos contar com a presença de todos 
para recebermos de Exu o axé necessário para superarmos 
nossas dificuldades e realizarmos nossa missão planetária com 
muita força e saúde.

Laroiê Exu

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:
                                
Junho         01/06 -  Gira de Crianças e Caboclos ;
                    15/06 -  Gira Especial dos  Exus; 
                    29/06 -  Gira de Crianças e Caboclos ;

Julho         13/07 -  Gira de Pretos Velhos e Exus ;
                   27/07 -  Gira de Crianças e Caboclos

                 Giras de Passes:                       Atendimento com Reiki:

Junho       04/06 Terça Feira                              06/06 Quinta Feira  
                  18/06 Terça Feira                          Não teremos Reiki dia 20/06

Julho        02/07 Terça Feira                                04/07 Quinta Feira  
                     Não teremos Passes dia 16/07 Não teremos Reiki dia 18/07
                 30/07 Terça Feira  

Exus na Umbanda.

http://www.centrocaminhosdeluz.com/
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