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Sabemos que cada vez parece mais difícil de 
sentirmos a pureza nas pessoas, cada dia nos 
deparamos nos noticiários com as mais diversas formas 
de violências que ocorrem em nosso mundo. 
Mas temos que impedir que percamos a pureza que 
ainda nos resta, temos que resgatar este sentimento que 
nos aproxima do Pai procurando mantê-lo vivo em 
nossos corações, nos lembrando das palavras de Cristo 
Jesus. Bem-aventurados os que têm puro o coração, 
porquanto verão a Deus. (S. Mateus, cap. V, v. 8.). 

Esta pureza encontramos em nossas crianças, em 
suas palavras, sorrisos, gestos e muitas vezes não 

reparamos e refletimos em que momento de nossa atual existência 
começamos a nos distanciar desta essência divina chamada pureza. 

O Astral Superior quando determinou a forma de apresentação dos 
Espíritos que trabalhariam na corrente astral de Umbanda nos enviou através 
da linha de Yori os espíritos que trabalhariam utilizando a roupagem fluídica de 
Crianças, para que pudessem nos auxiliar a encontrar novamente este 
sentimento de pureza em nossa essência.

O Centro de Umbanda Caminhos 
de Luz realizará no sábado dia 26  de 
setembro as 17  horas a gira especial 
para as entidades da linha de Yori, as 
“Crianças”. Neste dia realizamos um 
trabalho  de assistência diferente, pois 
atendemos ,além dos adultos, um 
público muito especial, as crianças, 
que com sua alegria ajudam a tornar 
esta gira um verdadeiro reino dos 
puros.
Venham e tragam seus filhos para 
participarmos juntos destes 
momentos de tanta alegria.

A Gira das Crianças 



  

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

Nos visite na Internet
Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Campanha 2009: alimentos não perecíveis. 
Contribua com a doação de um quilo de alimento.

 

  Maiores informações:
9985-7041 (Marco)
8118-3363 (Cristiano)

®

   Gira especial das Crianças Sábado dia 26 de 
setembro às 17:00horas - a porta sera aberta 
às 16:00h

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

    Agosto:  01/08 - Crianças e Caboclos; 
              15/08 - Pretos Velhos e Exus;  
              29/08 - Crianças e Caboclos; 

Setembro:  12/09 - Pretos Velhos e Exus;
                    
               

Calendário de Giras de Passes:
                

Agosto:   04/08 - Terça feira ;  
                18/08 - Terça feira ;   

Setembro:   01/09 - Terça feira ;    
                     15/09 - Terça feira ; 
                     29/09 - Terça feira ; 

26/09 - Gira das Crianças

Palavra de Luz
Receita da Vida

Coloque uma porção de boa vontade,
Uma porção de determinação,

Uma porção de sabedoria,
Uma porção de alegria

Encubra tudo com muita fé,
E por ultimo acrescente grãos de amor a gosto.

E estará pronto o bolo da vida.
Não se esqueça de repartir, pois, isto é fundamental

para que ele não endureça. Quanto mais for repartido com os 
outros, mais saboroso se tornará!

Que a vida de vocês seja repleta de bênçãos e que
todos possam saborear as coisas maravilhosas que Deus nos deu

para que possamos desenvolver nossas próprias receitas.
Sarava a todos!

                                            Doum 

Bsb, 06/09/08  médium Marco

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz começou no 
ano de 2007 a elaborar um modo para divulgar na Internet 
alguns artigos do informativo do centro o caminho e o 
calendário de atividades.

A médium Danielle tomou a iniciativa e montou um 
blog que foi publicado em 23 de dezembro de 2007 com a 
historia do centro de Umbanda Caminhos de Luz, hoje já 
temos mais de quatro mil acesos ao blog e com mais de 
vinte artigos publicados. 

Esperamos em breve transformá-lo em um site onde 
alem dos artigos as pessoas possam ter galeria de fotos , 
pontos, psicografias, etc. visite o nosso Blog - 

 e de sua http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com/

Centro de Umbanda Caminhos de Luz  na Internet

O grupo de Psicografia Palavras de Luz 
continua com suas atividades, nos brindando 
com belas mensagens das Entidades que 
atuam na corrente astral de Umbanda.
Este grupo que teve sua criação no ano de 2000 
e realiza uma reunião por mês, com a 
coordenação espiritual do Sr Caboclo Sete 
Flechas e com a organização dos Médiuns 
Zulene e Cristiano. 

Através do trabalho realizado por este 
grupo recebemos belas mensagens dos 
Mentores da Corrente Astral de Umbanda, e 
como estamos chegando na data da gira das 
“Crianças” escolhemos uma receita que nos foi 
transmitida por uma Entidade da Linha de Yori, 
para compartilharmos.
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