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Gira dos Guardiões de Umbanda
No dia 21 de junho, realizaremos a gira especial dos Srs. Exus, os senhores da magia, do movimento, dos 

entrecruzamentos vibratórios. Exu é o Orixá de ligação entre os homens e o divino, o que o coloca mais próximo dos homens. É 
o guardião dos caminhos, soldado dos pretos-velhos, caboclos e crianças, o executor da Justiça Kármica, guardião dos 
templos, das casas, das cidades e das pessoas.

Estas são apenas algumas atribuições de Exu, que infelizmente ainda é tão mal compreendido e aceito pelas pessoas.
Sentimos muito quando vemos notícias de verdadeiras barbaridades feitas pelos homens serem atribuídas a Exu; esta 

ignorância  gera uma visão distorcida desta Entidade que desempenha funções tão importantes e porque não dizer 
fundamentais para a existência e manutenção de nossa casa planetária e para a nossa evolução.

Infelizmente, muitas casas de “Umbanda” cultuam esta imagem de Exu para mantê-lo como algo a ser temido, como 
se fosse a personificação do mal.

Lembramos que esta visão distorcida afeta tanto os Exus de polaridade masculina como o Exu Pomba-Gira, que por 
falta de conhecimento, muitos pensam que esta poderosa guardiã é uma prostituta astral. 

Como uma entidade que tem tantas responsabilidades, que carrega a responsabilidade de serem os executores da lei 
do Karma, e que dentro dos terreiros desfazem trabalhos e feitiços de magia negra, retirando espíritos obsessores e os 
encaminhando para os planos afins, que nos auxiliam em tudo o que puderem, sempre respeitando o merecimento de cada 
um, pode ser um ser tão mau?

É importante que se conheça o trabalho realizado pelos Exus da Corrente Astral de Umbanda, para que seja retirada 
esta imagem ruim a Ele associada.

Gostaríamos de terminar esta matéria com duas mensagens de Exus recebidas no Grupo Palavras de Luz que 
são de grande valia, pois podemos começar a conhecer um pouco mais estas Entidades 

Chego na paz de Oxalá!

Há muito não somos tão amados assim, para muitos só temos o desprezo e a cobrança daquilo que não fizemos direito. Nem 
estudo sobre nós se ouvia falar. Graças às pessoas sérias que elevam a Umbanda para todos aqueles que desejam conhecê-la, a visão 
sobre nós está sendo mudada.

É com o nosso senso de “girar” o mundo para que tudo ocorra como Zambi deseja, que nós agradecemos as luzes e preces 
recebidas de todos aqueles que nos vêem com amor.

Fazemos a justiça, tiramos doenças de acordo com as ordens de Zambi. Somos mensageiros sim, para a dor, para a alegria e 
para o amor. E é assim que queremos continuar a ser.

Agradecemos a todos o carinho e o respeito que nos foi dado.
Desejamos assim que Zambi na sua Luz Maior possa atender a todos no seu limite e os cubra com sua imensa paz e amor.  

Que Oxalá os abençoe,
                                                 Exu Tiriri

               Saravá Tupan,

Senhor de todo o universo.
Chego para fazer um questionamento a todos, umbandistas ou não.
Vocês já se perguntaram se são merecedores dos pedidos que levam até os terreiros de Umbanda, principalmente para nós os 

guardiões das energias, os senhores dos caminhos? 
Todos os dias recebemos pedidos de auxílio nas mais diversas áreas e damos importância a todos eles desde o mais mesquinho ao 

mais nobre, não julgamos  nenhum pois esta tarefa não nos cabe. Procuramos atender a todos dentro dos parâmetros da lei que rege o 
Carma.

Mas achamos que o ser humano deveria aprender a refletir antes de nos pedir algo.
Refletir sobre a importância do que está sendo pedido para si e para os outros, sobre o seu merecimento, sua capacidade de 

realização com o seu próprio esforço, sobre as formas de pedir.
É da natureza humana pedir, mas será que a sua natureza é somente humana?
Nós sempre auxiliaremos vocês, mesmo que não acreditem em nossa existência. Mas queremos ver o despertar da essência de 

cada um, o crescimento de cada espírito. Para isto, nós é que temos que pedir que permitam a vocês mesmos evoluírem e amadurecerem 
espiritualmente, pois isto só poderemos assistir e jamais realizar por vocês.

Saravá a todos
Saravá Umbanda
Saravá meu Pai.

        Exu da Meia Noite



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  Gira de Passes no dia 22 
de julho

Não teremos  Reiki no dia 24 de julho

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

Junho:     07/06 - Crianças e Caboclos 
                 21/06 -  Gira Especial dos Exus
                   
Julho:      05/07 - Crianças e Caboclos 
                 19/07 -  Pretos Velhos e Exus

 

Junho :   10/06 - Terça feira ; 
               24/06 - Terça feira ; 
                 
Julho :    08/07 - Terça feira ; 
               
          

Junho :   12/06 - Quinta feira ; 
               26/06 - Quinta feira ; 

Julho :   10/07 - Quinta feira ;                 

Calendário Atendimento com Reiki:

Ainda são poucas as pessoas que usufruem do atendimento de Reiki disponibilizado de forma gratuita no 
Centro de Umbanda Caminhos de Luz. Este trabalho ocorre quinzenalmente às quintas feiras das 19h30 às 20h30.

Acreditamos que muitos não tenham o conhecimento dos benefícios que são alcançados através desta terapia 
complementar que atua auxiliando os tratamentos convencionais e não os substituindo.

 Reiki é uma energia curativa descoberta no Japão há mais de um século por Mikao Usui e que traz benefícios às 
pessoas no campo físicos, emocional e mental, auxiliando no tratamento de diversas doenças.

“A Reportagem da Revista Época com Ricardo Monezi, biólogo pesquisador da UNIFESP, fala que os benefícios 
do REIKI continuam  sendo estudados pela a comunidade científica (UNIFESP e USP).

Segundo Monezi, o Reiki age positivamente na redução do nível de estresse, uma das possíveis causas do 
surgimento, agravamento e até comprometimento do tratamento de doenças crônicas como o diabetes.
 Durante cinco anos, Monezi conduziu uma pesquisa com camundongos para saber se o Reiki interferiria 
positivamente no tratamento contra o câncer. Ele montou três grupos de camundongos. O primeiro não recebeu 
tratamento; o segundo recebeu tratamento falso  a imposição de mãos foi feita com a colocação de luvas presas a duas 
hastes de madeira; e o terceiro foi tratado com Reiki.
 Monezi analisou o comportamento dos linfócitos  que são os responsáveis pela defesa imunológica do 
organismo  frente a um tumor e concluiu que os ratos submetidos ao Reiki mostraram aumento da capacidade de 
enfrentar a doença. O mesmo padrão foi observado com tumores mais agressivos. Os animais foram submetidos ao 
Reiki durante quatro dias, em sessões de 15 minutos.
 Segundo “o biólogo, esses resultados afastam a hipótese de que o sucesso do tratamento seja resultado de 
sugestão psicológica.”

Nosso Grupo de Reiki esta completando três anos de criação atendendo com muito amor a todos os que 
o procuram.

 Parabéns a todos os Reikianos que de forma voluntária se colocam a disposição para auxiliar o próximo.

Parabéns Aos Reikianos

Em agosto estaremos iniciando mais um grupo de estudo de Umbanda. Este curso visa de forma 
simples transmitir os conceitos sobre a religião debatendo com os participantes as várias visões existentes e a 
riqueza que existe em sua pluralidade.

Estes grupos de estudo tiveram início no ano de 1992. Foram montados por determinação do Sr 
Caboclo Sete Flechas para divulgar e explicar às pessoas um pouco da história e da Umbanda praticada em 
nossa casa. 

Nestes 22 anos de realização dos grupos de estudo tivemos oportunidade de interagir e trocar 
experiências com muitas pessoas. 

O que enriquece este trabalho é que ele passa por constantes atualizações, pois assim como tudo no 
universo, a Umbanda também se encontra em plena evolução.

Iniciaremos as inscrições em Junho, os interessados deverão procurar a médium Zulene nas giras de 
assistência e deixar seu nome e contatos, lembramos que trabalhamos com um número limitado de vagas.

Curso de Umbanda Nova Turma
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