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No dia 12 de junho realizaremos a Gira pública 
especial dos Srs. Exus, os Guardiões dos 
caminhos, os Emissários dos Orixás.
O trabalho realizado pelos Exus é mal 
compreendido pela maioria das pessoas que 
acham que eles fazem somente o mal em troca de 
presentes, quando na verdade eles executam a Lei, 
e a Lei é justa e implacável, absolvendo quem 
merece ser absolvido e punindo quem merece ser 
punido.  Os Exus são executores da Lei e do 
Carma.
Por isso dizemos que Exu não faz o mal a ninguém; 
ajuda as pessoas sem pedir nada material em troca 
e sim que esta melhore, siga e pratique os 
ensinamentos de Deus, pois assim não devem 
temer a Lei.

Existe o Exu Orixá que trabalha ligado aos Orixás regentes de Umbanda e as 
entidades que trabalham nestas freqüências vibratórias que são espíritos (muitos não 
reencarnam mais).

Apesar de muitos exus trabalharem de forma bem descontraída, rindo e 
brincando com o consulente quando estão no Reino atendendo as pessoas que o 
procuram, eles realizam dentro das casas de Umbanda trabalhos importantíssimos, 
pois não trabalham somente durante a "gira de Exus" dando consultas e sim durante 
todas as outras giras: de Caboclos, Preto-velho, Crianças, trabalhos de passes, etc. 
Realizam a proteção do terreiro, da corrente mediúnica e dos consulentes, desfazem 
trabalhos e feitiços de magia negra, ajudam nos descarregos retirando os encostos e 
espíritos obsessores e os encaminhando para os planos afins.

Dentre os Sete Exus Chefes de Legião apenas um é de polaridade “feminina” 
que é Exu Pomba-Gira, que também é uma executora da Lei Cármica.
Elas são mestras em várias áreas, dominam as energias relacionadas à sexualidade, 
evitando que esta poderosa energia seja usada para fins destrutivos; são grandes 
conhecedoras do campo emocional e das fraquezas humanas.

É importante conhecermos um pouco do trabalho realizado pelos Exus da 
Corrente Astral de Umbanda, para que seja retirada de vez a imagem ruim que foi 
associada a eles.

Saravá Sr Exu que possamos ser sempre merecedores de sua proteção!

Os Guardiões dos caminhos



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

As giras de assistência são aos 
sábados com inicio as 19:00h  A 
porta será aberta as 18:00h.

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

   

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

®

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Junho:   12/06 -Gira dos Exus;
                   26/06 - Crianças e Caboclos; 

                   
Julho:     10/07 -Pretos Velhos e Exus;

 31/07 - Crianças e Caboclos; 
                
        Calendário de Giras de Passes:

Junho:    01/06 - Terça feira ;  
               15/06 - Terça feira; 
               29/06 - Terça feira; 

Julho:     13/07 - Terça feira;  
 Os trabalhos de passes retornam dia 03 de 
agosto              

 

              

Como no mês de junho realizamos a gira em homenagem aos Sr Exus, selecionamos dentre 
as psicografias transmitidas aquelas das entidades que atuam como Guardiões na Corrente Astral 
de Umbanda. 

Estas mensagens foram recebidas no grupo de psicografia Palavras de Luz que em muito 
breve nos brindará com o lançamento de um pequeno livro de mensagens das Entidades de 
Umbanda.

Com a Palavra o Sr Exu.

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 levam 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

Saravá Tupan,

Senhor de todo o universo.
Chego para fazer um questionamento a todos 

umbandistas ou não.
Vocês já se perguntaram se são merecedores dos pedidos 

que levam até os terreiros de Umbanda principalmente para nós 

os guardiões das energias, os senhores dos caminhos? 

Todos os dias recebemos pedidos de auxilio nas mais 

diversas áreas e damos importância a todos eles desde o mais 

mesquinho ao mais nobre; não julgamos  nenhum pois esta 

tarefa não nos cabe. Procuramos atender a todos dentro dos 

parâmetros da lei que rege o Carma.
Mas achamos que o ser humano deveria aprender a 

refletir antes de nos pedir algo.
Refletir sobre a importância do que está sendo pedido 

para si e para os outros, sobre o seu merecimento, sua capacidade 

de realização com o seu próprio esforço e sobre as formas de 

pedir.
É da natureza humana pedir, mas será que a sua 

natureza é somente humana?
Nós sempre auxiliaremos vocês mesmo que não 

acreditem em nossa existência, mas queremos ver o despertar da 

essência de cada um, o crescimento de cada espírito e para isto 

nós é que temos que pedir a vocês que permitam a vocês mesmos 

evoluírem e amadurecerem espiritualmente, pois isto só 

poderemos assistir e jamais realizar por vocês.
Saravá a todos
Saravá Umbanda
Saravá meu Pai.

Exu da Meia Noite
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