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A Grande Magia
506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

Muitas pessoas nos perguntam tanto se fazemos magia. A palavra magia facina as 
pessoas. Procuramos esclarecer que todas as pessoas fazem magias todos os dias de 
suas vidas, através de seus pensamentos, que são energias mentais direcionadas.

Se uma pessoa, em um determinado 
momento, deseja mal a uma outra pessoa, no ato 
deste desejo ela está emitindo uma energia 
mental “negativa” direcionada. Portanto, neste 
instante ela já está realizando uma magia má.

Durante os anos que estamos aprendendo 
dentro da Umbanda, presenciamos muitas 
magias serem realizadas pelos guias, sempre no 
intuito de ajudar alguém. Muitas entidades 
possuem um alto conhecimento de magia e vão 
nos ensinando à medida em que estamos 
prontos para assimilarmos este conhecimento e 
a responsabilidade que com ele vem, pois a 
magia não é boa nem má, depende da vontade 
de quem a realiza.

Quando uma pessoa realiza uma magia 
má direcionada a alguém, deve lembrar que há leis que regem o universo e que esta 
energia irá retornar mais cedo ou mais tarde ao seu ponto de origem, só que 
acrescentada da dor causada ao seu semelhante.

Mas a grande magia que vemos as entidades do astral tentarem realizar é a de que 
as pessoas realizem a magia interior onde o ser humano procura transmutar 
sentimentos ruins em bons sentimentos, como a ira em paciência, o receio em 
esperança, a soberbia em humildade, etc. para que possam encontrar  paz interior.

Em uma Gira no Centro Cabana da Humildade o Pai Velho, que trabalha através 
do médium dirigente, com o nome de Pai Francisco disse a uma pessoa que ao invés de 
acender uma vela ela acendesse a sua chama interior, pois esta nenhum vento a 
apagaria. 
 Se quisermos mudar o nosso planeta temos que mudar primeiro o nosso universo 
interior, e esta magia só depende de nos mesmos para ser realizada.



B A todas as pessoas que contribuíram com a campanha do cobertor, os quais 
foram entregues às instituições Nossa Casa e Só o Amor Constrói.

B Aos médiuns Marco Rocha e Cristiano Moreira que possibilitam a confecção 
para a distribuição gratuita desse pequeno informativo que visa transmitir sobre 
o trabalho deste centro e conceitos da nossa querida Umbanda. 

B A médium Rosana pela confecção das camisas personalizadas do centro para 
a utilização nas Giras.

B Aos irmãos André e Maura, que gentilmente cedem a sua chácara para a realização dos trabalhos de mata. 

Chego na paz de Oxalá.
Venho pedir a todos que não deixem de orar, de pedir amor e paz. Aqui é uma casa 

segura mais para que esse equilíbrio permaneça é preciso que estejam com a mente 
elevada para alto e em equilíbrio não permitimos que o nível abaixe, para que não sejam 
atingidos.

Na prece maior dita em todas as línguas e religiões, tem a frase “livrai-nos do mal” e 
antes “perdoai as nossas ofensas ou dividas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendidos”. É uma forma de perdão e as dividas como alguns colocaram são dividas 
passadas e os inimigos que foi trocados pelos ofendidos ficou ate melhor, pois não é melhor 
pensar que alguém nos ofendeu ate mesmo sem querer, do que imaginar termos inimigos?

Pois bem, depois desse pedido de perdão vem o pedido para “livrar do mal”, peçam do 
mal visível e invisível que assim seja assim será amem.

Lembre-se é hora de perdoar e amar, pois o tempo urge tão rápido quanto o rio corre 
ao mar. Com a diferença de que vocês não sabem se o rio está calmo ou não.

Que Oxalá os abençoe. 
E que nós os Exus possamos protegê-los.

      Exu Tranca  Rua
BsB, 06/10/01  médium Zulene

> Grupo de estudo de Umbanda
>

Início em agosto

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)
9972-8836 (Cristiano)

Quadro de Avisos
> Campanha do trimestre: alimentos não 

perecíveis.
> Calendário de Giras Assistenciais:

julho: 12/07 - Crianças e Caboclos;
26/07 - Pais Velhos e Guardiões;    

Agosto: 09/08 - Crianças e Caboclos;
23/08 - Pais Velhos e Guardiões;

Grupo de psicografia 
Palavras de Luz

O grupo Palavras de Luz continua 
trabalhando para que possamos receber 
mensagens dos Guias da  corrente Astral 
de Umbanda e de diversos Espíritos que 
encontram neste espaço a oportunidade 
de se comunicar com pessoas 
queridas,transmitindo palavras de 
conforto para os que ainda se encontram 
em suas jornadas terrenas  

As psicografias continuam sendo 
selecionadas para a montagem de um 
simples livro que possibilitará a todos 
terem acesso a estas ricas mensagens 
que tanto nos ensina.

Parabéns a todos os Médiuns do 
grupo Palavras de Luz , e principalmen-te 
aos Médiuns Zulene e Cristiano 
coordenadores deste trabalho.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz, seguindo 
orientação de seu Dirigente Espiritual, procura realizar 
periodicamente giras nos sítios sagrados da natureza, como 
matas, cachoeiras, etc. Este tipo de trabalho é muito 
importante para que os médiuns busquem equilíbrio físico e 
mental, através da interação com o reino dos elementares.

Todos os seres devem procurar interagir com a 
natureza, pois somos parte dela. Visitar estes sítios traz 
harmonia para o ser ao podermos meditar um pouco sobre a 
grandeza de Deus e o nosso papel em preservar a sua obra. 
Por isto lembremos sempre de respeitar a natureza quando 
realizar este tipo de trabalho, não deixando no local nada que 
agrida a natureza, como resto de velas, garrafas, panos etc. 
Se for por lazer, o respeito é o mesmo. Não devemos deixar 
nada que agrida o meio ambiente.

Devemos lembrar que esta casa chamada planeta Terra nos foi emprestada para que possamos 
evoluir, e preservá-la faz parte de nossa evolução. 

As giras de contato com a natureza

Chegada dos médiuns para a gira na mata
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