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O Dia 06 de junho Gira de agradecimento a 
Todo ano no mês de junho realizamos uma gira especial com 
os Guardiões de Umbanda.

Estas Entidades que tanto fazem por nós e que atuam mais 
próximas de nosso campo vibratório, nos protegendo, abrindo 
os nossos caminhos e principalmente nos orientando para 

trilharmos nossa jornada da melhor forma possível.   

Em nosso mundo o trabalho realizado pelos Exus é indispensável para que haja 
equilíbrio, pois além de atuarem como executores da Lei de Ação e Reação, 
atuam combatendo as demandas, desfazendo trabalhos de  magia negra, 
limpando os ambientes, retirando os obsessores e os encaminhando aos planos 
afins.

Muitas pessoas procuram os Exus nos terreiros de Umbanda para pedir auxílio, 
orientação e proteção nos mais diversos campos da vida e Exu sempre atende 
quando tem permissão para isto. 

Infelizmente algumas pessoas insistem em associar o Exu a um ser trevoso que 
atende aos pedidos de maldade, confundido-o com os kiumbas que são espíritos 
doentes que 

      Ogum, Exú pede licença,
        Para seu povo chegar.
              Saravá Exú

Que vem trazendo força,
Para este gongá. 

sentem prazer fazendo o mau, pois ainda estão presos a 
sentimentos de  vingança e ódio.

No sábado dia 06 de junho às 19h vamos agradecer a estas entidades por tudo 
que fazem por nós e pedir para nos darem proteção neste mundo tão violento, 
que abram os nossos caminhos nos afastando as dificuldades, doenças e vícios.



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

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos

Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

                                
Junho:  06/06  -  Gira especial dos  Exus
             20/06-  Crianças e Caboclos

Julho:  04/07  -  Gira Pretos Velhos e  Exus
                

 

Junho:   09/06 - Terça feira ; 
              23/06 - Terça feira ; 
                  
Julho:  07/07 - Terça feira ; 
                                    

 

Junho:   11/06 - Quinta feira ; 
             25/06 - Quinta feira; 

Julho: 09/07 - Quinta feira; 
          

Calendário Atendimento com Reiki:

A Umbanda é uma religião pouco compreendida e as Entidades que trabalham como Exu Pomba 
Gira, talvez seja um dos pontos vistos de forma mais 

prostitutas, ou mulheres ligadas aos 
prazeres das coisas carnais e que seus trabalhos são voltados somente para a área do amor, sexo 
e desejo, sendo especialistas em trabalhos de amarração.

Esta visão nos entristece muito, pois Exu Pomba Gira é uma Guardiã de Umbanda que 
desempenha funções seríssimas em nosso universo. Não estamos dizendo com isto que se este 
espirito teve ou não uma vida terrena como prostituta a desqualificaria de na sua evolução vir atuar 
nas falanges de Exu Pomba Gira.

Uma entidade que desempenha funções tão sérias não pode ser vista como uma entidade leviana.

Por isto quando em um Centro de Umbanda você tiver o prazer de parar diante de uma Pomba Gira 
saiba que estará falando com um ser altamente evoluído e responsável que não trabalha para o 
mal.

errônea pela maioria.

Muitos têm a visão que de que suas falanges são espíritos de 

A Guardiã Pomba Gira única polaridade feminina dos Exus, realiza trabalhos de cura, desmancha 
trabalhos de magia negra e dá orientação nas mais diversas áreas.

E se tratando da área sexual são indispensáveis no combate aos Kiumbas, vampiros que 
transformam suas vitimas em verdadeiros escravos do sexo. Elas quebram trabalhos feitos de 
magia sexual como os famosos trabalhos de amarração. 

          Umbanda sua rainha chegou
         Umbanda, mais uma estrela brilhou

         Oi salve, salve a Pomba Gira
          Que vem lá da encruza 
      Para alegrar a nossa gira     

     Oi salve o seu ponteiro de aço
   Salve a sua tesoura  

    Que corta todo embaraço

Exu Pomba Gira Mensageira de Umbanda
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