
O Centro de Umbanda Caminhos de Luz, criado em 1988, sob orientação 
espiritual do Caboclo Sete Flechas, tem como objetivo criar uma casa onde pudessem 
ser realizados não só trabalhos espirituais, mas também estudos da doutrina da
 Umbanda e obras assistenciais. 

Inicialmente, a viga-mestra do Centro de Umbanda Caminhos de Luz eram 
somente os trabalhos espirituais realizados quinzenalmente que, através de consultas 
individuais, promoviam um contato direto entre o público e as Entidades Espirituais. 
Nestes trabalhos, as pessoas poderiam receber orientações acerca de seus mais 
diversos problemas, sejam de cunho físico, espiritual ou material (pois até hoje os
 Guardiões  são procurados para orientarem este tipo de problemas).

Posteriormente, com o amadurecimento da corrente mediúnica, o Guia dirigente 
implantou novas metas e trabalhos para a casa, tais como a criação de grupos de 
estudos da Doutrina e promoção de palestras em universidades, giras de psicografia e 
obras assistenciais.
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Proposta do Centro

Lar das Crianças Luiz Hermani
Riacho Fundo

Casa da Mãe Preta do Brasil
Núcleo Bandeirante

Trabalhos Assistenciais
Um dos pilares do Centro de Umbanda Caminhos 

de Luz são os trabalhos assistenciais. Durante o ano são 
realizadas diversas campanhas de arrecadação, onde 
podemos coletar leite em pó, cobertores, alimentos não 
perecíveis, roupas e brinquedos que posteriormente são 
distribuídos em locais que realmente necessitam do 
material arrecadado.

Além da distribuição de mantimentos, 
também são realizados periodicamente 
trabalhos assistenciais diretamente em 
creches, casas de idosos e hospitais.

Na última campanha realizada em 2000, 
pudemos arrecadar roupas, brinquedos e 
cestas básicas que foram distribuídos em duas 
instituições e a moradores de rua.



Psicografia
A Umbanda vem diversificando cada vez mais os tipos de trabalhos mediúnicos, fato 

possibilitado por meio do estudo crescente da doutrina e da educação mediúnica dos integrantes da 
corrente.

A psicografia ao se firmar dentro da doutrina, tem gerado uma literatura que possibilita uma 
maior divulgação e entendimento da Umbanda.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz realiza este trabalho mensalmente, sendo 
coordenado pelos médiuns Zulene e Cristiano. Os textos produzidos transmitem mensagens de 
caráter iniciático e moral. Estas são catalogadas e armazenadas no arquivo do Centro.

Por que agravas tuas penas nesse mundo?
Por que tornas tuas cargas mais pesadas?
Que respostas procuras
Nessa  busca de desvalidas sensações?

Segue teu íntimo
Pois ele é divino
Acende essa chama
Que resiste à pior tempestade.

Um Amigo
                         
BsB 09/07/99 - médium Esther

Que  a paz de Oxalá os abençoe .
Tudo que acontece é para que se cresça. Os sustos são para que 

acordem e olhem em volta um pouco mais.
Se estão felizes é porque o merecimento alcançaram, nada se 

perde, para tudo há mudanças, transformações.
Se peguem em orações de fé.
Não se preocupem com decisões tomadas. Elas farão cada um 

crescer de maneiras diferentes.
Alegrias são eternas, ensinam todos a prestarem mais atenção 

nos momentos felizes, alegres.
Lembrem-se esta é a função da Umbanda, ensinar que todos 

momentos difíceis são bem vindos pois eles os  farão crescer e 
aumentarão a fé. Sorriam mais.

Que Oxalá os abençoe.
Caboclo Sete Flechas

BsB, 06/08/99  médium Zulene

Grupos de Estudos, 
Palestras e Cursos

O Centro de Umbanda 
Caminho de Luz promove grupos 
de estudos, divididos em cinco 
módulos de quatro meses e aulas 
quinzenais, com o objetivo de 
permitir a médiuns e simpatizantes 
da doutrina um conhecimento mais 
amplo de seus fundamentos.

Também são realizadas 
palestras e debates junto a 
u n i v e r s i d a d e s  p r o c u r a n d o  
esclarecer, divulgar e desmistificar 
os princípios da Umbanda.

Os cursos e vivências de 
c romoterap ia ,  re f lexo log ia ,  
xamanismo, paranormalidade, 
dentre outros, e workshops de 
saúde são realizados com o 
objetivo de promover crescimento 
in ter ior ,  equi l íbr io  e  auto-
conhecimento do ser. 

Quadro de Avisos

> Grupo de Estudos de Umbanda - Nível 1: início em 
agosto/2001;

> Campanha do trimestre: doe um cobertor novo ou 
usado em bom estado para serem distribuídos;

> Terapias Complementares: atendimento de 
cromoterapia, reflexologia e relaxamento;

> Calendário de Giras Assistenciais:
Fevereiro: 16/02 - Pais Velhos e Guardiões;
Março: 02/03 - Crianças e Caboclos;

16/03 - Pais Velhos e Guardiões;
30/03 - Crianças e Caboclos;

> Maiores informações: 443-4117 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)
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