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Todas as entidades que atuam na Umbanda, 
independente da roupagem fluídica que utilizem, nos trazem  
as mensagens necessárias para o nosso crescimento, nos 
transmitem a força dos Orixás e nos auxiliam no que for 
permitido para que não falhemos em nossa jornada.

Dentre as três formas utilizadas pelas entidades de 
Umbanda a das “Crianças” é uma das menos compreendidas 
ou mal interpretadas, pois ligamos esta forma de apresentação 
às nossas crianças encarnadas.  Alguns dizem que são 
espíritos que desencarnaram ainda crianças, distorcendo o 
verdadeiro simbolismo que as Crianças vêm transmitir, que é 
a pureza, além de simbolizarem a fase da infância, o início da 
vida.

Na verdade estas poderosas entidades que atuam na 
vibratória de Yori se mostrando como crianças são espíritos de muito conhecimento, 
sabedoria, senhores da magia, mestres na manipulação das forças da natureza e, de maneira 
alegre e descontraída, atuam nos terreiros para nos ensinar e ajudar, mesmo que ainda não 
sejam compreendidas pelos frequentadores e  muitas vezes pelos próprios médiuns.

Em nossa casa são realizadas Giras de assistência e giras de aperfeiçoamento 
mediúnico periodicamente com estas Entidades que por trás dessa aparência infantil são 
espíritos de grandes conhecimentos e verdadeiros magos, o que permite que o médium possa 
aprender a trabalhar com estas entidades, retirando os excessos que muitas vezes colabora para 
que esta forma de apresentação seja mal interpretada, sempre com o cuidado de não se 
descaracterizar a Linha das “Crianças”.

No sábado dia 24 de setembro às 17 horas realizaremos um gira especial com as 
“Crianças” de Umbanda, esta gira é realizada principalmente com a finalidade de que os 
adultos tragam suas crianças para interagirem com estas Entidades, que têm o dom de 
compreender suas dificuldades, medos e dúvidas, pois muitas vezes o adulto não dá a 
devida importância aos problemas das crianças, muitos chegam a dizer que isto é coisa sem 
importância e que com o tempo passa, o que é um grande erro.

Convidamos a todos a participarem conosco  deste dia tão especial, pedimos que 
tragam alegria em seus corações e estejam abertos a compartilhá-la com seus semelhantes.

Saravá a Linha dos Puros!
Saravá as “Crianças” da Umbanda! 
Sarava Ibejada!

Salve a Ibejada!



  

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

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.

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

A Gira Especial das Crianças do dia 24 de 
setembro tera inicio as 17:00h. A porta será aberta 
às 16:00h

Calendário Atendimento com Reiki:

Agosto:   04/08 - Quinta feira ;        
                  18/08 - Quinta feira ;  
          

 Setembro: 01/09 - Quinta feira ;  
                    15/09  - Quinta feira
                  29/09 - Quinta feira ; 

Quadro de Avisos

Calendário de Giras Assistenciais:

24/09 - Gira Especial das Crianças

Calendário de Giras de Passes:

Agosto:  13/08 -  Pretos Velhos e Exus; 
               27/08 - Crianças e Caboclos;

Setembro:10/09 -  Pretos Velhos e Exus;
                

      

Agosto:   02/08 - Terça feira ;        
               16/08 - Terça feira ;  
               30/08 - Terça feira ;  
   

 Setembro: 13/09 - Terça feira ; 
                   27/09  - Terça feira ; 

O espírito para evoluir no universo astral, 
particularmente no planeta Terra, sofre a agregação 
da matéria nos mais diversos níveis que vão se 
tornando mais densos até gerarem o nosso corpo 
físico.

Este corpo é idealizado de acordo com o nosso 
mapa reencarnatório desde suas características 
físicas ligadas ao povo em que iremos pertencer na 
atual encarnação até as debilidades que temos que 
enfrentar. Na verdade este corpo nos é emprestado 
para realizarmos da melhor forma possível a nossa 

missão nesta casa planetária.
É comum nas casas espíritas focarmos mais os cuidados com a alma, mas 

não podemos deixar de lembrar a importância de cuidarmos de algo que foi 
confeccionado exclusivamente para nós e que teremos que utilizar durante toda a 
nossa passagem por aqui.

O corpo físico para cumprir o seu papel necessita de certos cuidados, como 
uma alimentação saudável e na quantidade necessária evitando os excessos; 
períodos de repouso somente o necessário, para evitar a preguiça; prática de 
exercícios sem exageros e pensamentos e atitudes felizes, alegres, que levem ao 
bom ânimo, pois certas substâncias importantes para a nossa saúde são 
produzidas pelo cérebro nos momentos felizes.
Vamos cumprir a missão a nós confiada com alegria em nosso coração, 
tranquilidade em nossa mente e com saúde em nosso corpo.

Nosso Corpo
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