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O sincretismo dos Orixás está presente 
desde o início da escravidão, pois foi o modo 
que o africano encontrou para cultuar os seus 
Orixás sem sofrer perseguição dos senhores. 

Este sincretismo está presente na 
maioria das casas de Umbanda. Desde 1908 
o sincretismo foi utilizado na implantação da 
Umbanda para maior  ace i tação e 
compreensão, tanto por parte dos 
Umbandistas como pelos freqüentadores dos 
terreiros, e permanece até os dias de hoje. 

Os Orixás foram relacionados a santos 
da Igreja Católica.  Este sincretismo pode 
variar de região para região, exemplo: na 
maioria dos estados Yemanjá é relacionada a 
Nossa Senhora da Gloria, comemorada no 

dia 15 de agosto; o mesmo Orixá na Bahia é relacionado a  Nossa Senhora da 
Conceição.  Isso também ocorre com Orixá Ogum que na grande maioria é 
relacionado a São Jorge e na Bahia está relacionado a santo Antonio.  

É difícil compreendermos o Orixá, pois se procurarmos uma definição com 
nossa visão limitada e concreta, dificilmente entenderemos que se trata de um 
Ser Espiritual que nunca encarnou e que atua de forma conjunta com outros 
seres da mesma envergadura, e que cada um é responsável por uma faixa 
vibratória que está relacionada com uma infinidade de coisas no cosmos e que 
debaixo de cada vibração se encontra uma gigantesca quantidade de espíritos 
encarnados e não encarnados que atuam em diversos níveis espirituais.  
Voltando à comemoração do dia 23 de abril como dia de “homenagem a 
Ogum”, se você quiser pode aproveitar a egrégora deste dia, quando a 
maioria dos terreiros está voltada para o Orixá Ogum. Procure se concentrar 
entre 03:00 e 06:00 que é o horário de maior atuação desta vibratória e peça 
que ele lhe ajude a vencer suas  batalhas interiores e exteriores, que lhe 
proteja contra os inimigos visíveis e invisíveis , para trilhar o seu caminho 
com fé.

Sr Ogum o Guerreiro Cosmico



  As giras de passes são as terças 
feiras com inicio às 20:30h  A porta 
será aberta às 19:30h.

As giras de assistência são aos 
sábado com inicio às 19:00h  A porta 
será aberta às 18:00h

.

Nos visite na Internet
Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

 

O atendimento com Reiki é as 
quintas feiras com inicio às 20:00h  
A porta será aberta às 19:30h.

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

®

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Abril: 09/04 - Crianças e Caboclos ; 
          23/04 - Pretos Velhos e Exus;

Maio: 07/05 - Crianças e Caboclos ;
          21/05 - Pretos Velhos e Exus;

      Calendário de Giras de Passes:

Abril:  12/04 - Terça feira ;        
           26/04 - Terça feira ;  
          

 Maio:  10/05 - Terça feira ; 
             24/05 - Terça feira ; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Maio:  12/05 - Quinta feira ; 
           26/05 - Quinta feira ;

 

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz abrirá mais 
uma atividade de assistência visando o equilíbrio e a saúde 
das pessoas, o trabalho de Reiki, que será realizado  a 
partir do dia 12 de maio as quintas-feiras de 15 em 15 dias.

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.    

Os reikianos foram selecionados pelo Sr Caboclo Pedra Preta e o trabalho será 
orientado pela médium Zulene que é Mestra em Reiki.

Este atendimento que visa à harmonia física e mental das pessoas será de 
forma gratuita como todos os trabalhos que são realizados no Centro Caminhos de 
Luz.

“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

Atendimento com Reiki
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