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Laroyê Exu
Exu era o grande e único defensor dos negros, o socorro imediato em seus 
momentos de angústia e dor. E quem eram os causadores dessa dor? Os 
brancos! Quem então Exu estaria combatendo? Assim sendo associaram-no à 
imagem do diabo cristão. Infelizmente essa associação ainda persiste pelos dias 
de hoje.   
Exu até hoje é um dos grandes pontos de conflito na UMBANDA com relação a 
outras religiões por falta de entendimento. Muitos acreditam que os Exus são 
maus, ruins, perversos.
Ele, na verdade, é o guardião dos caminhos, emissário entre os homens e os 
Orixás, lutador contra o mal. Exu não faz mal a ninguém. O critério que rege Exu é 

a justiça, e esta é às vezes severa para algumas pessoas, mas nem por isto deixa de ser justa.
Exu gosta de rir, brincar com as pessoas, ser franco e direto, não faz rodeios nem mente.
Em seus trabalhos, Exu corta demandas, desfaz trabalhos e feitiços. 
Assim é Exu. Às Vezes temido, às vezes amado, mas sempre alegre, honesto e combatente da 
maldade no mundo.
Na Umbanda popular, Exu é sincretizado com Santo Antônio e é comemorado no dia 13 de junho. 
O santo guerreiro do exército português. Também considerado o santo mensageiro. Diversas 
orações tradicionais de Santo Antônio dizem : “Ele nos guia no bom caminho”.
Exu é o mensageiro entre os homens e os Orixás. Exu é o senhor dos caminhos, do destino e das 
encruzilhadas. Sem Exu nada se pode fazer. 
Nos Templos Umbandistas, Exu Guardião é a entidade espiritual encarregada da guarda 
vibratória e da proteção espiritual da casa, dos Médiuns e de todas as pessoas que ali vão 
procurar ajuda.
Nos terreiros de Umbanda a Casa de Exu, que muitos chamam de 
Tronqueira, serve para a firmeza e segurança do Centro, dos 
médiuns e do público visitante.
O Centro de Umbanda Caminhos de Luz realizará no sábado dia 10 
de junho as 19h00, a gira em homenagem a Exu. Venha participar 
deste momento mágico.

Exu é Mojubá 

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:     

                                
Junho:        10/06  - Gira Especial dos Exus;
                    24/06  - Gira Crianças e Caboclos;
  

Junho: 27/06 - Terça feira ;       01/06 - Quinta feira
                                                29/06 - Quinta feira ;

NÃO TEREMOS  PASSES NO DIA 13 DE JUNHO

Atendimento com Reiki:

NÃO TEREMOS  REIKI NO DIA 15 DE JUNHO
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