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“              A porta do coração

No quadro “A Luz do Mundo” o 
pintor Holand Hunt mostra Jesus 
num jardim, à noite, segurando na 
mão esquerda uma lanterna, e 
com a direita batendo numa porta.

Ao ver o quadro, um crítico de 
arte observou:

- Senhor Hunt, esta obra não 
esta acabada. Falta pintar a 
maçaneta da porta.

- engano seu  explicou o 
artista  esta porta simbologia o 
coração humano. Só pode
ser aberta pelo lado de dentro.

Os Mentores de Umbanda sempre nos orientam a limpar nossos 
corações de sentimentos como mágoas, ódios, rancor, raivas etc., 
pois o amor não consegue coexistir com estes sentimentos. 
Impedindo assim que Cristo Jesus símbolo máximo do amor entre em 
nossos corações e como a historia diz, só nós podemos permitir a sua 
entrada.

No mês de dezembro que comemoramos o nascimento de 
Jesus, devemos iniciar a nossa reforma interior para permitir que 
Cristo caminhe junto de nós.

Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde, realizações e muitas 
alegrias é o que deseja o Centro de Umbanda Caminhos de Luz.



Os Senhores do Conhecimento.

  Campanha natalina: participe 
doando um brinquedo 
(As doações deverão ser entregues até dia 
14/12)

®Sexta  dia  15 de Fevereiro  
retorno das atividades.

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

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

       Dezembro 07/12 - Caboclos e Crianças;    
                14/12 - Pretos Velhos e Exus;     
                

  Fevereiro : 15/02 - Caboclos e Crianças; 
      2008       29/02 - Pretos Velhos e Exus  

    
Calendário de Giras de Passes:

 Dezembro: 11/12 - Terça feira ; 
                  
 Fevereiro: 19/02 - Terça feira ;  
     2008           

Estamos encerrando mais um ano de atividades 
do Centro de Umbanda Caminhos de Luz.

Foi um ano gratificante onde tivemos a 
oportunidade de receber muitos ensinamentos de 
presenciarmos muitas graças serem alcançadas.  

No ano de 2007 realizamos 43 trabalhos de 
assistência entre giras de passes e giras publicas o que 
da cerca de 1100 pessoas que tiveram a oportunidade 
de receber as bênçãos dos Mentores de Umbanda.

Foram realizados 
trabalhos de distribuição de alimentos a famílias carentes, 
alimentos estes doados pela assistência, corrente 
mediúnica e arrecadados nos três Workshops Ajude-se 
Ajudando, onde é proporcionado que as pessoas 
conheçam diferentes técnicas de tratamentos como 
Reflexologia, Reik, Quick Massage, Cromoterapia, etc.

Esperamos que no próximo ano possamos continuar 
juntos nesta jornada de crescimento e aprendizagem.

Workshops Ajude-se Ajudando

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz agradece a 
todos os Médiuns terapeutas e aos terapeutas voluntários 
que realizam os Workshops Ajude-
se Ajudando, que alem de ajudar as 
pessoas a se equilibrarem, auxilia 
na arrecadação de alimentos a 
serem distribuídos para família 
carentes e instituições.

Esperamos poder contar no próximo ano com esta 
colaboração tão valiosa. 

Gira de Assistência dos Pretos Velhos

Gira de passes
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