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Estamos quase chegando ao meio do ano. Este 
informativo já é o das atividades dos meses 05 e 06. Será 
que não seria um ótimo momento para avaliarmos este 
primeiro período do ano de 2013, e vermos se estamos 
crescendo, mudando  e principalmente evoluindo?

Procure ver como você se comportou diante das 
dificuldades e contrariedades que teve que enfrentar neste 
período. Teve mais paciência, foi mais humilde, soube pedir 
desculpas quando necessário, aprendeu a ouvir mais?                   

Se a maioria das respostas desta pequena avaliação 
demonstrou um crescimento, realize uma segunda avaliação.  Pergunte se 
estas mudanças foram de coração e se esta nova forma de encarar as 
dificuldades que estão presentes em nosso caminho para nos auxiliar em nosso 
amadurecimento  o deixa mais feliz.

 Este questionamento final é importante, toda mudança interior  só deve  
ser realizada se a pessoa estiver pronta para dar este passo. Esta nunca deve 
ser feita porque a sua religião assim exige, o que seria falso, pois estaria 
guardando  suas  raivas, mágoas e rancores e criando uma figura falsa de uma 
pessoa tolerante, humilde e tranqüila.

Na Umbanda aprendemos que o nosso campo mental é responsável por 
várias coisas que vão desde nossa saúde física até ser a matriz para a nossa 
evolução tanto no mundo físico como no espiritual.

Então não adianta tentarmos mentir, pois só estaremos nos prejudicando e 
seremos cobrados por isso. É como esconder o remédio embaixo da língua por 
ser amargo e falar que tomamos. Só estaremos prejudicando a nós mesmos.  

Não devemos dar passos que não estamos prontos para dar e  muito 
menos cobrar isso de outra pessoa, mas devemos lembrar que ganhamos esta 
oportunidade de evoluirmos através da matéria e não podemos nos acomodar e 
nem desviar o objetivo principal de nossa existência que é o do crescimento do 
Ser .

Por isso uma sugestão é: não perca tempo e não tenha medo de mudar.
A Umbanda, assim como toda religião que é praticada de forma séria, 

estará sempre auxiliando no que for permitido para que o Ser Espiritual cumpra a 
sua missão com o maior êxito possível.

Invista em você, vale sempre a pena, o retorno é certo. 

Vamos Avaliar?



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.

Não teremos atendimento com Reiki no 
dia 13 de junho

Dia 22 de junho Gira Especial dos Exus

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Calendário de Giras de Passes:

      
Maio:      11/05 -Crianças e Caboclos
               25/05 -  Pretos Velhos e Exus

Junho:    08/06 - Crianças e Caboclos
                22/06 -  Gira Especial dos Exus;

 

Maio:   14/05 - Terça feira ; 
            28/05 - Terça feira ; 
       
Junho:  11/06 - Terça feira ; 
             25/06 - Terça feira ;

                 

Maio:   02/05 - Quinta feira ; 
           16/05 - Quinta Feira;
           30/05 - Quinta Feira;
                

 Junho: 27/06 - Quinta feira ; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Salve o povo da Umbanda
Sem Exu não se faz nada...

Como todos os anos, no mês de junho estaremos realizando a segunda gira especial de 
2013, a gira de assistência dos Exus.  

É um trabalho muito especial,  temos muito carinho em prepará-lo para que as pessoas 
possam interagir  com a energia de Exu e conversar com as Entidades que desempenham 
trabalhos tão importantes para a nossa evolução no mundo da matéria. 

A concepção errônea de que Exu é uma entidade ligada ao mal, que vendia seus favores a 
quem o presenteasse sem se preocupar se era justo ou não, está mudando tanto dentro dos 
terreiros quanto na comunidade que os freqüenta.    

Esta mudança de percepção dos trabalhos realizados por Exu nos alegra muito, pois  
nós,médiuns de terreiro que tanto aprendemos com estas Entidades , ficamos muito tristes 
quando alguma pessoa vem até os Exus pedir algum tipo maldade.

Sabemos que a Umbanda está em constante evolução e que logo toda esta visão distorcida 
dos Guardiões e do trabalho por Eles realizado desaparecerá, tornando-se coisa do passado.

No sábado, dia 22 ,estaremos realizando este trabalho em homenagem aos Exus, 
agradecendo por toda proteção, orientação e ensinamentos que deles recebemos.

Parabéns  ao Grupo de Reiki.
Esse ano o atendimento de Reiki esta completando dois anos de 

atividades. Durante este período foram realizados cerca de seiscentos 
atendimentos por este grupo composto por médiuns da casa e 
voluntários que foram selecionados pelo Guia dirigente da Casa.         

O atendimento com Reiki vem crescendo não só em nossa casa 
mas também em hospitais, clinicas terapêuticas e em diversas 
instituições.  
        Nós do grupo de Reiki do Centro de Umbanda Caminhos de 
Luz agradecemos a oportunidade dada pelo Sr Caboclo Sete Flechas 

,Guia dirigente da casa, de trabalharmos ajudando aqueles que procuram o Reiki para 
complementar qualquer tratamento que estejam realizando ou para buscarem harmonia física e 
mental, através da maravilhosa energia do Reiki.
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