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Aniversário dos Trabalhos de Reiki
 No dia 12 de maio de 2011 teve inicio o atendimento com Reiki em nossa 

casa.
Vamos recordar parte da matéria publicada em nosso informativo naquele 

ano:
Mas, o que é o Reiki?
É Energia Vital Universal. É uma força existente na natureza que nos 

permite armazenar energia e nos sentir bem, fortes e equilibrados. É uma 
energia sagrada, curativa, que passa através das mãos do doador para o 
receptor. Esta energia vital está em tudo que vive em quantidade ilimitada. Quem 

dá Reiki não está passando a própria energia, mas sim, servindo de canal.

“A energia do Reiki é principalmente construída, manipulada do universo. Ela Viaja nas asas do amor 
e da solidariedade e esse amor é incondicional.

Para trabalhar com o Reiki tem que ter simplicidade, humildade e pureza de coração.
O Reiki é um divisor de energias para a humanidade.”

Vovó Cambinda
Bsb 07 de setembro de 2010

O atendimento com o Reiki já faz parte do calendário de atividades da casa e acontece 
quinzenalmente às quintas feiras, das 19:30 às 20:30, quando as portas serão fechadas.

Lembramos que o “Reiki é uma terapia baseada na canalização da 
energia universal através da imposição de mãos com o objetivo de restabelecer 
o equilíbrio energético vital de quem a recebe e, assim, restaurar o estado de 
equilíbrio natural (seja ele emocional, físico ou espiritual), podendo eliminar 
doenças e promover saúde.”

O Reiki é reconhecido como terapia alternativa complementar pela 
OMS.
O Centro de Umbanda Caminhos de Luz agradece aos os reikianos que 
atuam e atuaram nesta casa durante estes seis anos sempre de forma 
gratuita, para ajudar que as pessoas.

Quadro de Avisos

As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 20:00h.

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

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Calendário de Giras de Assistência:

   Giras de Passes:     

                                
Maio:          13/05  - Gira Pretos Velhos e  Exus;
                    27/05  - Gira Crianças e Caboclos;
  

Maio:  16/05 - Terça feira ;        18/05 - Quinta feira
           30/05 - Terça feira ;        01/06 - Quinta feira 
;

Atendimento com Reiki:
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