
O Caminho
Informativo do Centro de Umbanda Caminhos de Luz- Ano XV- Número 88  Outubro e Novembro 2015

506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

Gira de Passes Espirituais
Às terças- feiras, quinzenalmente, 

são realizadas as Giras de Passes . Este 
trabalho teve início no ano de 2004, ficando 
sob a responsabilidade do Sr Caboclo 
Pedra Preta. 

Nesta Gira, não ocorrem consultas de 
orientação como nas giras de assistência 
aos sábados, é um trabalho voltado para 
tratamento de saúde realizado pelos 
Caboclos.  

Desde sua implantação nos terreiros 
de Umbanda, esse trabalho é muito 
importante, pois muitos doentes eram 
levados até o médium Zelio, para que suas Entidades os curassem.   

Na maioria das casas, o passe espiritual na Umbanda é realizado pela 
Entidade manifestada em seu médium e tem várias finalidades, entre elas o 
equilíbrio do campo físico, mental e espiritual, áreas fundamentais para se ter 
saúde, além de realizar uma limpeza no campo vibratório das pessoas retirando as 
“larvas” astrais que normalmente se alimentam de nosso campo mental quando 
estamos desequilibrados, pois não possuem vida própria.

São retiradas também as energias deletérias que recebemos através de 
invejas e outros sentimentos baixos que infelizmente ainda existem no mundo.   

O trabalho de passe nos transmite realmente energias benéficas, trazendo 
um alívio e até mesmo a cura de alguns sofrimentos. 

 Em nossa casa lembramos sempre nas aberturas dos trabalhos, que o 
tratamento feito nas giras de passes não substitui nenhum outro tratamento, seja 
ele alopático, natural ou alternativo que a pessoa esteja fazendo.

Estes podem caminhar de forma paralela 
ou até complementar. É importante que as 
pessoas saibam que a cura e principalmente a 
prevenção de doenças dependem de 
mudanças em seu campo mental, pois o 
campo mental é a porta de entrada para quase 
todos os males que nos afligem. 

A cabeça comanda o corpo.

 Estaremos sempre muito felizes em servir 
de veículos para que as Entidades possam 
auxiliar a todos que procuram a nossa casa as 
terças em busca de equilíbrio.



As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 19:30h.

As giras de assistência são aos sábados com 
inicio às 19:00h  A porta será aberta às 18:00h

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

Atenção 

Não teremos Gira de Passes no dia 13 de 
outubro

Não teremos Reiki no dia 15 de outubro

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

                                
Outubro:  10/10  - Gira Pretos Velhos e  Exus; 
                  24/10  - Gira Crianças e Caboclos;
             
Novembro: 07/11  -  Gira Pretos Velhos e  Exus; 
                    21/11  -  Gira Crianças e Caboclos;

                
 

Outubro:  27/10 - Terça feira ; 
                                  
Novembro:  10/11 - Terça feira ; 
                     24/11 - Terça feira ; 
                                    

 

Outubro:  29/10- Quinta feira ; 
                
Novembro:  12/11- Quinta feira; 
                   26/11- Quinta feira; 

Calendário Atendimento com Reiki:

O Reiki teve sua origem com o Dr. Mikao Usui no 
final do século XIX. A palavra Reiki  significa "energia vital” 
(KI), direcionada e mantida pela sabedoria universal 
(REI).

O Reiki tem muitas similaridades com a Umbanda, 
pois ele vê o ser humano como um todo (espírito mente e 
corpo). Tem uma grande atuação através dos centros de 
forças (os chacras) para harmonizar as pessoas, não 
discrimina raça, credo, cultura ou sexo para prestar ajuda, 

lembrando que o Reiki não é uma religião.

O Reiki visa restabelecer o fluxo natural da energia no organismo de quem recebe e é 
compatível com qualquer outra terapia ou tratamento que esteja sendo feita, pois não causa 
efeitos colaterais nas pessoas que o recebem. Ele é aplicado para tratar as causas do 
desequilíbrio e não os sintomas. 

Muitos grupos voluntários que atuam em hospitais, contam com grupos de reikianos 
que aplicam o Reiki nos pacientes internados para auxiliar em sua cura.

Em nossa casa este trabalho é realizado em sua maioria por voluntários, 
selecionados pelo Caboclo Pedra Preta.

O atendimento com Reiki é realizado quinzenalmente às quintas- feiras às 19h30min.

Como este trabalho sempre ocorre nas semanas que temos as 
Giras de Passes, eles acabam se completando através da canalização 
desta energia que vem ajudar, para que as pessoas tenham cada vez 
mais saúde e equilíbrio. 

O Reiki ajuda a relaxar, ameniza o stress, fortalece o corpo e a 
mente, ajudando na auto-estima e autoconfiança, fortalecendo a 
pessoa independente de estar doente ou não.

 Lembramos que todos os trabalhos realizados no Centro de 
Umbanda Caminhos de Luz são gratuitos, é só trazer a vontade de 
melhorar.

Reiki, uma Energia Curadora 
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