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Temos que acordar
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A fome é uma das maiores vergonhas do século vinte e 
um pois, em pleno período de busca por elevação espiritual, é 
inadmissível que não consigamos terminar com a fome em 
nossa casa planetária. Em nosso país, apesar de todas as 
campanhas de combate à fome, os números ainda são 
assustadores. Uma reportagem de Karina Klinger, da Folha de 
S.Paulo demonstra o quanto é deixado de ser feito: “A comida 
descartada representa mais da metade do lixo produzido por 
ano no Brasil. Só nos restaurantes, bares, lanchonetes e afins, 
de 15% a 50% do que é preparado para os clientes vai para o 
lixo, o que daria para alimentar diariamente mais de dez 
milhões de pessoas”.

“Hoje é comum ver pessoas revirando as lixeiras em 
busca de alimento, o que é desumano e poderia ser evitado se houvesse uma conscientização das 

pessoas", diz Maurício Andrade, coordenador-geral do Ação 
Cidadania Rio de Janeiro, cidade que responde diariamente por 1 
milhão de refeições jogadas no lixo pelos estabelecimentos 
comerciais da área de alimentação.

Uma das áreas em que o movimento Umbandista é mais 
falho, é a parte social. Em nossa casa procuramos há alguns anos 
arrecadar alimentos que são distribuídos a pessoas carentes. Esta 
arrecadação é feita através de doações de gêneros alimentícios 
trazidos pela a assistência e pela corrente mediúnica de forma 
voluntária, pois vemos que uma das formas de agradecermos a 
Deus por uma graça alcançada é ajudarmos a um semelhante. 
Enquanto houver uma pessoa no mundo passando fome não haverá 
dignidade, então  como podemos chamar Deus de pai sabendo que 
não estamos fazendo nada para saciar  a fome de nossos irmãos?

São questionamentos interiores que devemos fazer, pois nós que nos dizemos cristãos temos 
que seguir os ensinamentos que Ele nos transmitiu. 

Porque tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de beber; era forasteiro, e 
me acolhestes;

Estava nu, e me vestistes; adoeci, e me visitastes; estava na prisão e fostes ver-me.

Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? 
ou com sede, e te demos de beber?

Quando te vimos forasteiro, e te acolhemos? ou nu, e te vestimos?

Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitar-te?

E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes 
meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes.

Mateus Cap. 25



Nova Diretoria administrativa 

Calendário de Giras de Passes

          Junho: 07/06 - Terça feira
21/06 - Terça feira              

Julho: 05/07 - Terça feira

ATENÇÃO: OS TRABALHOS DE PASSES 
RETORNARÃO NO DIA 09 DE AGOSTO.                  

Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
316-3393 (Cristiano)

Quadro de Avisos

Calendário de Giras Assistenciais:

        Junho: 03/06 - Crianças e Caboclos; 
11/06 - Exus  (Sábado);
17/06 - Pretos Velhos e Exus; 

Julho: 01/07 - Crianças e Caboclos;
15/07 - Pretos Velhos e Exus;     

ATENÇÃO: OS TRABALHOS 
RETORNARÃO NO DIA 05 DE AGOSTO, 
SEXTA FEIRA.

No dia 05 de abril foi realizada a eleição para da nova 
diretoria administrativa do Centro de Umbanda Caminhos 
de luz, que atuara pelos próximos dois anos queremos 
parabenizar a todos por mais uma vez mostrarem seu 
empenho em cuidar desta área administrativa da casa.

Esta área alem de  cuidar de toda parte legal da 
instituição também elabora e põem em pratica todos os 
eventos como cursos, workshops, palestras, almoços e 
organiza todo trabalho assistencial junto a instituições e 
famílias carentes.

Sabemos que não é uma tarefa fácil, exigindo tempo, dedicação e criatividade dos membros 
da nova diretoria, mais temos certeza que este trabalho também conta com a proteção do astral, pois 
ele é de importância fundamental para a manutenção desta casa de assistência. 

Que Pai Oxalá os inlumine nesta nova jornada.

 Reunião administrativa

Grupo de psicografia Palavras de Luz
Chego na paz de Oxalá!

Há muito não somos tão amados assim, 
para muitos só temos o desprezo e a cobrança 
daquilo que não fizemos direito. Nem estudo sobre 
nós se ouvia falar. Graças às pessoas sérias que 
elevam a Umbanda para todos aqueles que desejam 
conhecê-la, a visão sobre nós está sendo mudada.

É com o nosso senso de “girar” o mundo 
para que tudo ocorra como Zambi deseja, que nós 
agradecemos as luzes e preces recebidas de todos 
aqueles que nos vêem com amor.

Fazemos a justiça, tiramos doenças de 
acordo com as ordens de Zambi. Somos 
mensageiros sim, para a dor, para a alegria e para o 
amor. E é assim que queremos continuar a ser.

Agradecemos a todos o carinho e o 
respeito que nos foi dado.

Desejamos assim que Zambi na sua Luz 
Maior possa atender a todos no seu limite e os cubra 
com sua imensa paz e amor.  Porque a nós é dada a 
permissão de cobrí-los para toda a proteção. 

Que Oxalá os abençoe,

Exu Tiriri

BsB, 21/06/03  médium Zulene

O Grupo Palavras de Luz recebe ainda, em pouca 
quantidade, mensagens enviadas pelos Sr Exus, o que é de 
grande valia, pois podemos começar a conhecer um pouco mais 
estas Entidades ainda tão pouco compreendidas em nosso 
mundo.

É comum ouvirmos as pessoas dizerem que Exu não faz 
nada de graça. O que realmente tem  um fundo de verdade. Pois 
são as Entidades que recebem o maior numero de pedidos de 
ordem material e quando podem ajudar a resolver estas 
dificuldades, cobram das pessoas que sejam mais caridosas, 
humildes, pacientes, etc. Quanto à cobrança de ordem material já 
ouvimos muitas vezes o Sr Exu falar: “Vou lhe ajudar a receber 
este dinheiro ou a conseguir este emprego, mas assim que 
você receber vai doar tantas cestas básicas para famílias 
carentes”.

Infelizmente muitos pensam que a cobrança feita pelo Sr 
Exu é para ser paga com garrafas de cachaças, charutos, velas, 
etc. 

No sábado dia  11 de junho será realizada uma gira pública  
especial com os Srs Exus. A importância desse trabalho é muito 
grande, pois os Srs Exus são as Entidades mais procuradas 
atualmente dentro do movimento Umbandista, pois a maioria das 
pessoas os vê como aqueles que resolvem as dificuldades 
materiais, como se essas Entidades fossem  somente para estes 
tipos de trabalhos ,como vender algo, resolver questões judiciais, 
arrumar emprego, etc, pois não tem noção da grandiosidade do 
trabalho desempenhado por eles em nosso planeta.
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