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A Umbanda sem sombra de dúvida vem evoluindo a largos passos. Hoje 
contamos no meio umbandista com pesquisadores sérios, grandes 
escritores, casas iniciáticas que promovem grupos de estudo da doutrina, já 
temos até uma faculdade de Teologia Umbandista.

Tudo isto é fundamental para a evolução da Umbanda. Esta religião, por 
não ser codificada, não fica engessada a conceitos arcaicos e está sempre 
aberta às mudanças, que cada vez ocorrem com mais velocidade em nossa 
casa planetária.

Nós temos o privilégio de fazer parte desta Religião que tem seus 
fundamentos em conhecimentos milenares, e que ao mesmo tempo está 
sempre atualizada nas mais diversas áreas como ciência, filosofia, cultura, 
etc.

Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos “profissionais” da 
religião e tornar os terreiros em salas de atendimento. Temos que ter cuidado 
com os títulos, com a soberba, com a vaidade, doenças que podem corroer os 
alicerces dos terreiros.

Junto com toda esta avalanche de conhecimento temos de lembrar e 
transmitir que a viga mestra da Umbanda continua sendo o amor 
incondicional ao próximo, que ela é uma religião que não tem nenhum tipo de 
preconceito, que trata todos que a procuram com amor e igualdade.

É importante sempre lembrarmos em nossas casas que um dos motivos 
da implantação da Umbanda foi que o ser humano tinha quebrado até o 
grande nivelador universal que é a 
morte, pois até nos espíritos se 
colocavam títulos e discriminavam 
entidades por sua aparência 
fluídica. A Umbanda veio com os 
seus Caboclos e Pretos Velhos 
lembrar que somos todos iguais e 
temos que amar ouvir e servir a 
todos que pudermos.    

   Saravá o amor.
          Saravá Umbanda

Umbanda = Amor



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.

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

A Gira Especial dos Pretos Velhos  no dia 24 
de Novembro 

Não teremos gira publica no dia  10 de 
novembro 

Não teremos Reiki no dia 15 de novembro
 

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Calendário de Giras de Passes:

Novembro:  03/11 -Crianças e Caboclos
                     24/11 - Gira Especial dos Pretos Velhos;
                   
Dezembro:  08/12 -  Caboclos e Exus
                          Gira de Encerramento

 

Novembro: 13/11 - Terça feira ;        
                 27/11 - Terça feira ; 

Dezembro: 11/12 - Terça feira ;        
                 

Novembro: 01/11 - Quinta feira ; 
                  28/11 - Quinta feira ;  
    
Dezembro: 13/12 - Quinta feira 

Calendário Atendimento com Reiki:

“Meu Preto Velho Ilumine o Caminho por onde Passo”

O Preto Velho
Já vem de Aruanda
A benção meu Pai

Saravá a sua Banda

Quantas vezes escutamos este e outros pontos pedindo que estas entidades 
maravilhosas que atuam na Umbanda com a roupagem fluídica de Pretos Velhos nos 
abençoem, nos ensinem e caminhem junto a nós. 

Estas são com certeza as entidades que mais despertam carinho entre os consulentes 
e a própria corrente mediúnica de Umbanda. Costumamos brincar falando que quando um 
Preto Velho nos dá uma bronca saímos até sorrindo de felicidade devido à mestria e doçura 
com que ele se dirige às pessoas. 

Estas entidades são verdadeiros sábios e magos espirituais, profundos conhecedores 
da alma humana. São espíritos que não possuem mais nenhum apego a coisas materiais, 
pois já despertaram para a importância do ser e a ilusão do ter.

O Preto Velho
Senta no toco

Faz o sinal da cruz
Pede proteção a Zambi
Para os Filhos de Jesus

No dia 24 de novembro às 19h estaremos realizando uma Gira especial de Pretos 
Velhos, em agradecimento a todas estas entidades da vibração de Yorimá que se 
apresentam como Vovôs, Vovós, Tios, Tias, Pais, etc, que trabalham sentadas em seus tocos 
rezando por nós para que descubramos a nossa importância nos planos de Deus e que 
realizemos a nossa missão  com humildade em nossos corações.

Obrigado a todas estas entidades maravilhosas por tudo que fazem por nós. 
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