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No dia 14 de fevereiro foi 
realizado o primeiro trabalho do ano 
de 2006 para o Corpo Mediúnico da 
Casa. Neste trabalho são feitas todas 
as firmezas do Centro e dos 
Médiuns para a reabertura das Giras 
públicas, além das orientações 
transmitidas pelo Guia Dirigente Sr 
Caboclo Sete Flechas.

Este trabalho se divide em 
duas  e tapas .  A pr imeira  é  
coordenada pelo Sr Caboclo Sete Flechas que realiza as firmezas do Conga 
(Altar) e faz as invocações aos Orixás, as rezas, a invocação dos 
Elementares, etc. para depois os Médiuns realizarem suas firmezas. A 
segunda parte é dirigida pelo Sr Exu Guardião da casa junto ao ponto de força 
ou seja o assentamento de defesa do terreiro; neste trabalho os médiuns 
também realizam suas firmezas individuais.

Este trabalho é necessário por vários aspectos, pois dentro dos Templos 
de Umbanda são movimentadas, transformadas, destruídas, etc, as mais 
diferentes formas de energias além da quantidade de espíritos que são 
trazidos para serem auxiliados. Por isto é necessário que haja sempre uma 
preparação antes de cada trabalho que é realizado em um Templo de 
Umbanda.

Outro aspecto que podemos abordar é a necessidade de que haja um 
espaço para que o Corpo Mediúnico entre em contato com o Sagrado, para se 
harmonizar antes das Giras Públicas. Esta é uma das razões de sempre 
realizarmos um trabalho para a Corrente Mediúnica dias antes do trabalho 
aberto ao público, pois temos que estar bem para podermos auxiliar os que 
nos procurarem não só no terreiro mas em nosso dia a dia, pois seria muito 
prático só nos preocuparmos com o próximo nos momentos em que estamos 
em um templo.



Sejam Todos Bem Vindos.

>

> Campanha: alimento não 
perecíveis. Contribua com a doação 
de um kilo de alimento

> Escreva-nos enviando temas que 
gostaria que fossem abordados neste 
informativo:

>

> Maiores informações: 
> 3234-5761 (Marco/Zulene)                                   

3316-3393 (Cristiano)

 

caminhosdeluz@terra.com.br

Estamos iniciando as giras de assistência do ano de 2006. Esperamos todos 
com muito amor em nossos corações para podermos juntos receber as orientações 
dos mentores de Umbanda que tanto têm a nos ensinar, pois, cada contato é único 
e devemos aproveitar ao máximo esta bênção de podermos ter acesso a 
conhecimentos que nos são transmitidos pelos mentores.

Devemos iniciar este novo ano com muito otimismo, procurando aumentar 
nossa fé e nossa força de vontade para vencermos as dificuldades que 
aparecerem em nosso caminho para nos testarem. Devemos lembrar sempre que 
Deus é amor, é um Pai que quer que seus filhos sejam felizes e Ele nunca fará nada 
para que soframos.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz estará sempre pronto a ajudar no 
que for possível para que todos tenham um ano de felicidade e crescimento interior. 
Sempre sem cobrar nada, pois não se pode cobrar para se ajudar um semelhante.

Sejam todos bem-vindos e vamos caminhar juntos em busca de nossa 
evolução.

As Giras de Passes.
Os trabalhos de passes serão iniciados 

no dia 07 de março (terça-feira) às 20:30h.
Este trabalho foi iniciado em 2004 e vem 

sendo realizado quinzenalmente, visando 
harmonizar as pessoas a nível energético, 
procurando manter o campo vibratório do ser 
mais equilibrado evitando assim muitas 
doenças. Neste trabalho são realizados além 
dos passes, tratamentos de cromoterapia, 
quando há indicação das Entidades.

Quadro de Avisos.
Calendário de Giras Assistenciais:

        Fevereiro: 17/02 - Crianças e Caboclos; 
                           

                 03/03 - Pretos Velhos e 
Exus; 
Março:     17/03 - Crianças e Caboclos;

             31/03 - Pretos Velhos e Exus; 
    

Calendário de Giras de Passes:

  Março:      07/03 - Terça feira ;
             21/03 -Terça feira ;; 
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