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Mais Um Ciclo Que Termina
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Estamos chegando ao fim de mais um ano de aprendizado, onde 
vivenciamos momentos felizes e momentos menos felizes, pois ambos 
são indispensáveis para o nosso crescimento, mas com certeza se 
pensarmos temos muito a agradecer pelas experiências vividas no ano 
de 2008.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz espera ter contribuído 
para que as pessoas tenham melhorado, pois sabemos que estamos 
nesta casa planetária para evoluir e cumprir nossa missão e esta é uma 
das missões da Umbanda, a de mostrar ao ser que ele é capaz de superar 
as suas limitações, de enfrentar os seus medos, ou seja, de que ele tem a 
capacidade de mudar e assim transpor os obstáculos que se encontram 

em seu caminho. 
Desejamos a todos os irmãos um Natal repleto de felicidade, que o Espírito do Cristo Jesus 

esteja presente em seus corações, colocando o amor, o perdão e caridade em todos os seus gestos, 
palavras e ações.

E que, no ano de 2009, possamos juntos enfrentar os novos desafios que nos aguardam, 
sempre mantendo os ensinamentos do Mestre Jesus presente em nossas palavras e ações para que 
possamos ter um mundo mais justo e fraterno. 

“Outro dia ao olhar para um mendigo a dormir num canto de uma loja, tentando abrigar-se da geada 
matutina, no meio das suas roupas rotas e coberto de cartões e jornais, o meu coração foi tomado por uma 
tristeza imensa. Como posso eu ser feliz no Natal, época de paz e amor, de fartura na mesa, de gastos com 
prendas que inclusive deixam algumas pessoas em situações de quase miséria, quando seres humanos vivem 
nestas condições? Pensando que o pobre dormia, despi o meu casaco e cobri-o com ele soltando uma lágrima, 
tamanha era a dor que me invadiu naquele momento. Sem que 
seus olhos se abrissem, aquele mendigo deixou-me a mais bela 
mensagem. Natal não são as lágrimas que derramamos pelos que 
nos são queridos, não são as prendas caras às pessoas da família 
e amigos(…) Natal é um sorriso a um desconhecido, é uma mão 
que ajuda um necessitado, é um abraço sentido(…) Natal não é 
pensar, mas sim sentir.”

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz retorna com 
suas atividades no dia 12 de fevereiro de 2009 - Sexta 
feira

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

     Dezembro:  05/10 - Crianças e Caboclos; 
                   12/12 - Pretos Velhos e Exus;

Calendário de Giras de Passes:

  Dezembro:  09/12 - Terça feira ;  
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