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Gira especial das Crianças
Crianças ou Ibejada ou Erês, é como são chamadas as 

Entidades que trabalham na umbanda através de seus 
médiuns, utilizando a roupagem fluídica de crianças, se 
apresentando com características e nomes infantis.

Sabemos que apesar de se apresentarem como 
crianças, são espíritos muito antigos que se utilizam desta 
forma para representarem a pureza.

Estas Entidades estão ligadas à linha de Yori, ao Orixá 
Ìbejì ou Ìgbejì, que na mitologia Iorubá é a divindade gêmea da 
vida e protetora dos gêmeos sendo costumeiramente 
sincretizadas aos santos gêmeos católicos Cosme e Damião.

É a divindade que rege a alegria, a inocência, a 
ingenuidade da criança, dizem que é quem toma conta do bebê 
até a adolescência, independente do orixá que a criança 
carrega e que está ligada a tudo que se inicia e brota: à 

nascente de um rio, ao nascimento dos seres humanos, ao germinar das plantas etc..

Na Umbanda costuma-se realizar uma festa no dia 27 de setembro para as 
“Crianças” com uma mesa farta de doces e frutas.

Estas entidades sempre com muita alegria e de forma bem brincalhona vão 
transmitindo mensagens e ensinamentos belíssimos para as pessoas que as procuram. 
São Entidades de grande força espiritual e também possuem um grande poder de cura.

No dia 30 de setembro às 17h, estaremos realizando uma gira especial para estas 
Entidades, em agradecimento a todas as bênçãos, orientações e ensinamentos recebidos.

Venha participar deste momento mágico com sua família e ter a oportunidade de 
interagir com estas Entidades tão maravilhosas.

Quadro de Avisos
As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 20:00h.

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

 NÃO TEREMOS GIRA NO DIA 09/09  

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Calendário de Giras de Assistência:

          Giras de Passes:     

                                
Setembro:  16/09  - Gira de Pretos Velhos e Exus;
                    30/09  - Gira Especial das Crianças ;

Setembro: 19/09 - Terça feira     21/09 - Quinta feira
                  

Atenção  a Gira Especial das Crianças terá inicio às 
17:00h  A porta será aberta às 16:00h

Atendimento com Reiki:
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