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 É com muita alegria que retomamos as atividades do Centro de Umbanda Caminhos de Luz, 
após este período de descanso da corrente mediúnica, onde aproveitamos para repor nossas 
energias, através de contatos com a mãe natureza e visitarmos locais que nos transmitem 
ensinamentos. 

Tivemos a oportunidade de visitar a casa em que morou o 
médium Francisco Candido Xavier, na Cidade de Uberaba, em 
Minas Gerais, onde hoje funciona um museu em sua homenagem.

Esta visita nos mostrou o quanto ainda temos que nos 
desapegar das coisas materiais e procurarmos cada vez mais a 
nossa evolução interior.

Francisco Candido Xavier psicografou 406 livros e não 
ganhou nenhum dinheiro com estas 
obras. Todos os rendimentos dos livros 
eram revertidos a instituições de 
caridade.

Não estamos dizendo com isto 
que devemos abrir mão de nossos bens, pois não é errado possuir algo 
que conquistamos com o nosso esforço e trabalho, mas devemos ter 
bem claro em nossa mente o quanto realmente nós precisamos para 
sermos felizes, para que não se tornem o objetivo único de nossas 
vidas, fazendo com que esqueçamos dos verdadeiros valores que 
temos que conquistar nesta nossa rápida passagem por este mundo.

Temos que nos manter atentos para nunca deixar que o ter se torne mais importante que o ser.   
Na Umbanda trabalhamos com entidades que simbolizam, através da forma de 

apresentação,  o desprendimento e a humildade, que são os Caboclos e os Pretos Velhos. Estes 
valores são indispensáveis para o nosso crescimento, pois são tesouros que levaremos quando 
retornarmos ao mundo espiritual.

Tomemos como objetivo para este ano de 2005 o desprendimento material e o 
enriquecimento espiritual.

“Dinheiro é sempre necessário para sustentar o pão e a luz.
Mas é preciso evitar os excessos para não misturá-lo com 

Jesus.” 
                                                 Chico Xavier

“Na Terra o dinheiro é uma alavanca que a Divina 
Providência nos coloca nas mãos; manejando-a, tanto se pode marginalizar o coração 

nas trevas quanto edificar o luminoso caminho para a vida maior.
Dinheiro, em suma, vem de Deus, mas é forçoso que a aplicação dele vem de nós.”

                                                Emmanuel
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O grupo de psicografia Palavras de Luz 
retomará suas atividades no mês de março, com a 
certeza de nos brindar com belíssimas mensagens 
as quais servem de motivação para prosseguirmos 
nossa jornada sempre com o objetivo de servir ao 
próximo.

As psicografias de mentores espirituais estão 
sendo selecionadas para que, se o Astral nos 
permitir, possam ser publicadas em uma simples 
obra, possibilitando que milhares de pessoas 
possam ter acesso a estas mensagens. 

Continuaremos a colocar psicografias de 
irmãos desencarnados nos quadros de nossa casa 
para que todos que a freqüentam tenham a 
oportunidade de ler, e quem sabe encontrar o seu 
destinatário.

Que mestre Jesus continue sempre a nos 
abençoar para que possamos estar sempre 
aprendendo uns com os outros.

Um feliz 2005 a todos .

P a l a v r a s d e Chego na Paz de Oxalá,

Dizendo que quando sentirem que as 
portas estão se fechando, lembrem-se que 
nunca ficarão totalmente no escuro. Observe 
em volta, tentem achar uma fresta pra que 
vejam um pouco do sol, da luz que surge no 
caminho.

Não conseguem! Então filho abra seu 
coração e com certeza a luz surgirá, mostrando 
o caminho a seguir. 

Fé, vocês nunca estão sozinhos.
Que Oxalá abençoe a todos como sempre o 

fez.

Caboclo Sete Flechas
 médium Zulene

Uma ótima notícia!

O Centro Cabana da Humildade, dirigido pelo médium 
Túlio Alves Ferreira, retomou suas atividades em um novo 
local desde o dia 20 de janeiro. É muito gratificante vermos 
uma casa de altíssima qualidade reabrir para o público.

Em breve faremos uma matéria especial sobre esta 
casa.

Pequenos lembretes
As giras de passes reiniciarão na terça feira, dia 01 de março, às 20:30h, sempre 

quinzenalmente.

Estas giras se destinam somente aos trabalhos de passes, não havendo consultas. 

As aulas do grupo de estudo de Umbanda nível dois retornam na segunda feira dia 07 de 
março às 20:00h

Será mantida este ano a campanha permanente de alimentos não perecíveis, aqueles que 
puderem contribuir podem trazer a sua contribuição em qualquer dia de atividade da casa. 

Escreva-nos enviando temas que gostaria que fossem abordados por este informativo: 
caminhosdeluz@terra.com.br

Quadro de Avisos

Calendário de Giras Assistenciais:

       Fevereiro:  11/02 - Crianças e Caboclos; 
                 25/02 - Pais Velhos e Guardiões;
                 

Março:        11/03 - Crianças e Caboclos; 
 25/03 - Pais Velhos e Guardiões;

Calendário de Giras passes:

Março:  01/03 - Terça-feira;
15/03 - Terça-feira;
29/03 - Terça-feira;

Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
316-3393 (Cristiano)
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