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No sábado, dia 23 de outubro, será 
realizada nesta casa a gira de assistência 
dedicada aos Caboclos de Umbanda, 
estas entidades que com uma postura 
forte, de voz vibrante,  trazem as forças da 
natureza para dentro dos terreiros.

O Centro de Umbanda Caminhos de 
luz se orgulha de ter como seu Dirigente 
Espiritual um Caboclo da vibração de 
Oxossi que trabalha com o nome de 
Caboclo Sete Flechas.

Estas Entidades atuam com muita 
propriedade na área da saúde através de 
passes e da utilização de ervas para 

banhos e chás. Quando nos referimos à saúde não a limitamos somente a área 
física, pois a Entidade vê o ser humano como um todo e o desequilíbrio pode ser no 
campo mental ou espiritual.    

São entidades simples e de muita luz, que através de sua forma firme de 
trabalhar nos transmitem coragem, força e desprendimento para vencermos 
nossas batalhas diárias internas e externas, sempre de forma justa, e nos lembram 
até ao nos cumprimentarem, o que é feito com o ato de tocar os ombros, de que 
somos todos iguais. 

Estas entidades utilizam a forma de apresentação 
de Caboclos, mas não necessariamente 
foram índios em uma das suas 
encarnações, elas atuam com esta 
forma que é uma das três ordenadas 
pela corrente astral de Umbanda 
simbolizando a simplicidade, o 
desprendimento, além da plenitude da 
força.

C o n v i d a m o s  a  t o d o s  a  
participarem deste trabalho oferecido 
com muito amor a estas entidades que 
têm um papel fundamental na Umbanda.

Os Caboclos de Umbanda 



  As giras de passes são as terças feiras com 
inicio as 20:30h  A porta será aberta as 19:30h.

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

   Gira especial dos Caboclos dia 23 de 
outubro as 19h a porta será aberta as 18h

   Gira especial dos Pretos Velhos dia 06 de 
novembro as 19h a porta será aberta as 18h

   

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

®

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Outubro: 09/10 -Pretos Velhos e Exus;
                     23/10 - Gira dos Caboclos; 

                   
Novembro: 06/11 -Gira dos Pretos Velhos             
                    20/11 - Criançase Caboclos ; 
                
        Calendário de Giras de Passes:

Outubro:  12/10 - Terça feira ;  
                 26/10 - Terça feira; 
                 
Novembro:  09/11 - Terça feira;  
                    23/11 - Terça feira; 

 

                  

         No mês de novembro realizamos uma gira de 
assistência dedicada aos Pretos Velhos, a estas 
entidades que atuam na vibratória de Yorimá, que tanto 
nos transmitem paz e ensinamentos valorosos.

No dia 06, essas Entidades, que escolheram esta forma 
de se apresentarem para nos lembrar que temos que ter 
paciência e humildade em nossa jornada, estarão 
atendendo em nossa pequena casa com muito amor a 
todos que puderem vir, com suas palavras de fé e 
esperança, realizando suas poderosas rezas para ajudar 
nosso corpo e nossa alma.

Os Pretos Velhos, assim como todas as Entidades que atuam nas correntes astrais de 
Umbanda, confortam a todos sem nenhum tipo de descriminação ou julgamento; com sua voz 
pausada nos orientam e nos ensinam como pais, mostrando que de nada adianta fazer 
maldades, sermos egoístas ou termos sentimentos de vingança, pois isto impede que o amor 
entre em nossos corações.

Estes Magos de tão grande maturidade espiritual e sabedoria vêm nos orientar e ajudar 
a alcançarmos a evolução através do amor e simplicidade.

Saravá os Pretos Velhos

A Umbanda deixa de ter a presença física de sua grande filha Zilméia de Moraes 
que desencarnou no dia 16 de setembro de 2010, aos 95 anos, filha de Zélio de Moraes, médium 
responsável pela implantação da Umbanda através do Sr Caboclo das Sete Encruzilhadas 

Quando Zélio estava com 55 anos de atividade mediúnica passou para suas filhas Zélia 
(desencarnou em 26.04.2000) e Zilméia  a direção da Tenda Nossa Senhora da 
Piedade e mais tarde, com o desencarne do pai, elas assumiram também a  Cabana 
de Pai Antonio

Mãe Zilméia,, como era chamada, deu prosseguimento ao trabalho de seu pai 
durante toda sua encarnação, dedicando sua vida à pratica da caridade, sempre com 
muita simpatia e simplicidade.

Mãe Zilméia, médium do Caboclo Branca Lua e da Preta-Velha Vó Tiana, que 
tantas pessoas ajudou e orientou, com certeza continuará trabalhando em prol da 
nossa Umbanda.

 

Homenagem 
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