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Sarava os Caboclos de Umbanda.
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“O centro de Umbanda Caminhos 
de Luz  tem como seu Mentor 
Espiritual o Sr Caboclo Sete 
Flechas, entidade da vibratória de 
Oxossi.

Desde o surgimento do grupo 
que mais tarde fundaria esta casa, 
o Sr Caboclo Sete Flechas é a 
entidade que orienta todas as 
ações  esp i r i tua is  que são 

desempenhadas por este grupo. Esta Entidade é responsável pela 
orientação de toda a corrente mediúnica nos diferentes trabalhos 
realizados no Centro, giras de assistência, giras de passes, trabalhos 
de psicografias e giras de aperfeiçoamento mediúnico.

A maioria dos Centros de Umbanda tem como seus mentores 
Caboclos, o período do surgimento da Umbanda em 1908 foi marcado 
por um Caboclo chamado Sr Caboclo das Sete Encruzilhadas que 
através de seu médium Zelio Fernandino de Moraes implantou na 
cidade de Niterói no Rio de Janeiro a primeira religião Brasileira.

O centro de Umbanda Caminhos de Luz realizará 
no dia 26 de outubro uma gira de 
assistência especial com os Caboclos 
de Umbanda, onde as pessoas terão 
oportunidade de conversarem com 
estas Entidades tão importantes dentro 
do movimento Umbandista.

“Pensamentos são forças mágicas que 
transformam o mundo”.

        Caboclo Sete Matas

Gira de Caboclos na Mata

Firmeza de Caboclos



Os Senhores do Conhecimento.

  Campanha 2007: alimentos não 
perecíveis. Contribua com a doação 
de um quilo de alimento

®Sexta  dia  29 de outubo  Gira de 
Cabocos.
®Sexta  dia  29 de Novembro  Gira 
de Pretos Velhos.

®Maiores informações:
9985-7041 (Marco)
8118-3363 (Cristiano)

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

       Outubro:   12/10 - Pretos Velhos e Exus;    
                26/10 - Gira de Caboclos;     
                

  Novembro: 09/11 - Pretos Velhos e Exus;
                     23/11 - Gira de Pretos Velhos 

    
Calendário de Giras de Passes:

 Outubro:     02/10 - Terça feira ; 
                   16/10 - Terça feira ;
                    30/10 - Terça feira ; 

 Novembro: 13/11 - Terça feira ;  
                   27/11 - Terça feira ; 

No dia 23 de novembro realizaremos gira de 
assistência oferecida aos Pretos Velhos, uma das 
Entidades mais procuradas pelas pessoas nos Terreiros 
de Umbanda. 

Estas Entidades que se manifestam através da 
roupagem de um Preto Velho são verdadeiros mestres, 
senhores do conhecimento, da humildade, da 
tolerância, da simplicidade e do amor.

Conversar com estas Entidades é um momento 
maravilhoso, pois são conhecedores de tudo que 

envolve a psicologia humana, tendo sempre uma orientação que auxilia a pessoa 
não somente o problema momentâneo que aflige, mais 
transmitem ensinamentos que servirão em toda 
jornada evolutiva do Ser.

 “Quando forem doar algo a um irmão, cuidem de 
embrulhá-lo com todo o amor que existe em seus corações, 
enfeitá-lo com toda alegria, e respingá-lo de sorrisos para 
que possa ser um presente completo”.

Vovó Cambinda

Momento de Reflexão 
No horizonte, onde a terra toca o céu, os sonhos se realizam.
Guiem os seus pés para frente, caminhe com a certeza de que teus ideais se 

concretizarão.
Deixem para trás medos e ansiedades para que a certeza de que a vida e o bem 

maior prevaleçam sempre.

Vovó Maria Preta
                                                           Bsb, 08/09/07  médium Cristiano

Médium com Vovó Maria Conga

Médium com Velho Fabrício
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