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2018 Ano Com a Regência de Nosso Pai Xangô

Como lembramos todos os anos, a regência pertencer a 
um Orixá não significa que os outros não estarão presentes 
durante este ciclo.

Por ser um ano sob a influência do Senhor da justiça, da 
balança cármica , senhor dos “tribunais” planetários, 
podemos esperar um ano onde a aplicação das leis 
regulativas criadas para a nossa evolução (Lei do retorno, Lei 
da causa e efeito) esteja muito presente em nossa casa 
planetária, sendo um ano de colhermos o que plantamos em 
nossas vidas.

Xangô é um Orixá justo e imparcial, por isso não 
devemos achar que os critérios da justiça aplicada por Xangô 
são parecidos com os da justiça dos homens. 

Ele lhe dará o que você plantou, nada a mais ou a 
menos, ele não nos pune, ele aplica as leis de Deus. 

Que possamos ter um ano mais justo, com menos 
conflitos gerados por intolerância e ganância.

Um ano com menos desigualdade social, que as 
pessoas vejam o outro como um irmão e lembrem que 
somos responsáveis uns pelos outros,

Que os dirigentes das nações acordem para as suas 
responsabilidades junto ao seu povo e com o nosso 
planeta. 

Que aprendamos a ser justos, só desejando ao outro 
aquilo que gostaríamos de receber.

Quadro de Avisos

As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 
20:00h.

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  

Calendário de Giras de Assistência:

  Giras de Passes:     

                                
Fevereiro: 03/02  - Gira de Crianças e Caboclos ; 

                  17/02 - Gira de Pretos Velhos e Exus ;

Fevereiro: 20/02 - Terça feira   22/02 - Quinta feira          

Atendimento com Reiki:
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