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Retorno das Atividades no Ano de Oxalá
Estamos dando início às atividades do Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz no ano de 2016.

mais diálogo e menos guerras, que as pessoas possam 
pensar mais em seus semelhantes e que haja mais respeito 
entre as diferenças para termos um mundo mais justo.

Que a energia deste Orixá ligado diretamente à criação e 
evolução de nossa raça faça de 2016 um ano de mais solidariedade, fraternidade e paz.     

A primeira sessão de assistência foi no dia 30 de janeiro, dia mundial da solidariedade, que é a 
cooperação mútua entre as pessoas.

Ser solidário não significa apenas reconhecer a situação difícil de uma pessoa ou grupo, mas 
também o ato de ajudar e esta ajuda deve ser de forma espontânea sem esperar nenhum tipo 
de recompensa. 

Se no “ano de Oxalá” o ser humano conseguir ser mais solidário com o seu próximo e com o 
planeta, já teremos um ano realmente de 

O ano de 2016 estará sobre a influência do astro rei, o sol, que 
gera as energias necessárias para a nossa vida e é a fonte de 
nossa energia vital.

Na Umbanda este astro está relacionado ao Orixá Oxalá, o 
Orixá da sabedoria, do crescimento espiritual, o Orixá da paz.

Esperamos um ano mais equilibrado, pacífico, onde tenhamos 

crescimento espiritual e isto independe de credos ou 
raças.

A Umbanda vem ao longo dos anos nos mostrando que o Nós é sempre mais poderoso que o 
Eu, e que para termos um país e um planeta mais justo é necessário pensar nos outros e vê-
los como irmãos.

Saindo de nossa zona de conforto e dando nossa participação no todo, teremos realmente 
aprendido o significado de amar o próximo.

Vamos fazer a diferença em 2016, vamos nos comprometer em nos tornarmos pessoas 
melhores e honrarmos o nosso Pai Maior.

Salve 2016! Que os Orixás nos abençoem em nossa jornada!



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:

                                
Fevereiro:  13/02  - Gira Pretos Velhos e  Exus; 
                    27/02  - Gira Crianças e Caboclos;

Março:   12/03  -  Gira Pretos Velhos e  Exus; 
               26/03  -  Gira Crianças e Caboclos;

                
 

Fevereiro: 16/02 - Terça feira ; 
                                  
Março:   01/03 - Terça feira ; 
               15/03 - Terça feira ; 
              29/03 - Terça feira ; 
                                    

 

Fevereiro:  18/02- Quinta feira ; 
                
Março:  03/03- Quinta feira; 
            17/03- Quinta feira; 

Calendário Atendimento com Reiki:

            31/03- Quinta feira; 

As giras de passes que são realizadas às terças feiras, 
quinzenalmente, às 20h30min retornam no dia 16 de fevereiro .

Este trabalho dirigido pelo Sr. Caboclo Pedra Preta visa 
harmonizar as pessoas a nível energético, procurando manter 
o campo vibratório do ser mais equilibrado evitando assim 
muitas doenças. Neste trabalho são realizados além dos 
passes, tratamentos de cromoterapia, quando há indicação. 

O atendimento com Reiki é realizado quinzenalmente às 
quintas- feiras às 19h30min retorna no dia 18 de fevereiro.

Sempre após as Giras de Passes, pois estes trabalhos se 
completa, para que as pessoas tenham mais saúde e equilíbrio. 

Lembramos sempre que todos os atendimentos realizados no Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz são gratuitos.

Trabalhos Para a Saúde 

Carnaval  
Conforme falamos em edições anteriores deste informativo, muitos Centros não 

realizam suas atividades durante o período da quaresma que é uma tradição católica. 

Acreditamos que devido ao sincretismo estar muito presente dentro da Umbanda 
principalmente quando os primeiros terreiros foram abertos.

Em nossa casa não fechamos os trabalhos durante a quaresma, evitamos realizar 
trabalhos espirituais durante o período de carnaval, pois achamos que a vibração de 
nosso país principalmente está muito pesada.

Infelizmente muitas pessoas entendem esta festa como o momento em que é permitido se perder os 
valores, principalmente na área sexual; parece que em suas mentes caem todos os valores morais e 
sociais, ocorrendo um grande aumento de vários tipos de violências.
Não somos contra as pessoas se divertirem no carnaval, mas aconselhamos a não inverterem seus 
valores, pois é muito perigoso.
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