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Ser Umbandista
Alguns frequentadores de nossa Casa nos questionam 

que  apesar do crescimento e da procura pelas pessoas dos 
terreiros de Umbanda, este aumento praticamente não reflete 
no levantamento do último Censo.

Nós acreditamos que vários fatores podem influenciar 
nos números da pesquisa realizada. 

Primeiro porque muitas pessoas que frequentam os 
terreiros não são umbandistas, mas procuram o auxílio dos 
terreiros, mesmo que estas visitas sejam periódicas, 

permanecendo em suas religiões de origem, o que é uma opção delas.

Outra questão e esta sim nos deixa muito tristes, é que muitos umbandistas, alguns 
inclusive membros de correntes, têm vergonha de assumir sua religião de forma pública. 
Essas pessoas quando são perguntadas sobre seu credo falam de forma muito 
encabulada que são “espiritas”, ao invés de terem orgulho de falarem que são 
umbandistas. 

Na última pesquisa oficial (2010) a Umbanda representava 0,2% com 407.331 
adeptos declarados. Em nossa cidade (Brasília), tivemos um pequeno crescimento no 
número de pessoas que se autodeclararam como adeptas da religião passando de 3.071 
em 2000 para 3.331 em 2010.

 Sabemos que estas pesquisas não refletem o universo real que vemos em 
nosso dia a dia, mas com certeza é um dado importante e devemos trabalhar sempre 
com seriedade e honestidade para termos cada vez mais orgulho de nossa Umbanda 
querida que não explora a Fé e muito menos a dor das pessoas para aumentar o seu 
rebanho.

Mudanças no Calendário
O Centro de Umbanda Caminhos de Luz retornou suas atividades 

públicas a partir de fevereiro.

Na gira para os médiuns  realizada no dia 03 (trabalho fechado), o 
Guia dirigente da casa Sr Caboclo Sete Flechas, orientou que até o mês 
de abril o calendário da casa sofreria alterações.

Passando a ser realizado um menor numero de trabalhos públicos 
por mês (conforme calendário). Os horários permanecem os mesmos.

                                      Qualquer nova alteração será comunicada.



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: 07/02-  Crianças e Caboclos 
                                
Março:  0703  -  Pretos Velhos e Exus
                

 

Fevereiro:   24/02 - Terça feira ; 
                  
Março:  10/03 - Terça feira ; 
                  
                                 
          

Fevereiro:   26/02 - Quinta feira ; 
                  
Março: 12/03 - Quinta feira; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Ogum em seu cavalo branco

Ele vem, ele vem chegando

No terreiro de umbanda

Ele é Ogum, Ogum que vence demanda

O ano de 2015 tem a maior influência energética de Marte, o quarto planeta a partir do 
sol, Este astro está ligado à vibração do Orixá Ogum.

O planeta vermelho é conhecido como o planeta guerreiro, seu próprio nome 
corresponde ao deus romano da guerra.   

       Ogum é o Orixá guerreiro que, com seus exércitos de almas, faz com que as leis sejam 
cumpridas, que os caminhos se abram para quem merece, vence as demandas e protege seus 
filhos.

Ogum está muito ligado a conquistas nas mais diversas áreas, lembrando que Ogum é 
movimento, determinação.

Tudo aquilo que queremos conquistar de forma honesta e buscamos com determinação, 
com certeza poderemos pedir a ajuda de Ogum neste ano de sua regência.

        A energia deste poderoso Orixá deve ser utilizada principalmente para vencermos 
nossas batalhas interiores, vencendo nosso comodismo, preconceitos, medos e superarmos 
nossas limitações.

        Esperamos que a energia de Ogum nos dê um ano intenso e de muitas transformações 
positivas , pois será um ano em  que teremos que ter muita força e ação para enfrentarmos os 
desafios, realizarmos as transformações necessárias para tornarmos esta casa planetária mais 
justa.

Saravá Ogum Saravá o Planeta Vermelho
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