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O ano de 2012 receberá maior influência 
da Lua, astro ligado a Yemanjá, Orixá do amor, 
princípio gerador da vida, senhora das águas, 
regente dos líquidos planetários e corporais. 
No ano de 2012 ,assim como já ouvimos em 
anos anteriores, se fala em fim dos tempos, no 
calendário Maia, etc.

Devemos ver a palavra fim não como o 
fim da Terra e de sua população; mas sim como 
renovação, pois, quando um ciclo termina 
outro se inicia. Se repararmos, o planeta que 

nos foi emprestado já vem mostrando o seu descontentamento com o que 
estamos fazendo com ele há alguns anos, através de atividades vulcânicas, 
tsunamis e etc. E se não mudarmos a maneira como tratamos o nosso planeta, a 
sua reação também não irá mudar.
 Vibratoriamente falando podemos aplicar a mesma máxima com a 
civilização: se mantivermos a desigualdade social, as guerras e indiferença com 
os nossos semelhantes, e quando digo semelhantes estou me referindo à 
população planetária, estaremos sem dúvida caminhando a passos largos para 
um colapso social.
 Vamos entender estas “profecias” como um alerta da necessidade da raça 
humana evoluir e o ano de 2012 como o momento obrigatório de iniciar esta 
renovação.

“A Lua nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos em busca da 
harmonização do nosso mundo.”
 A Lua é o astro da Grande Mãe Yemanjá, 
o princípio feminino, a Senhora das marés, a 
fonte da vida. As águas de Yemanjá podem 
ser tranquilas ou revoltas. Que possamos 
estar prontos para atravessar o mar de 2012 
de forma segura, sem termos que enfrentar 
nenhuma tormenta, mas lembre- se que cada 
ser é o construtor e o capitão de seu barco.

Odoiyá Mãe Yemanjá!

2012 A Lua de Yemanjá



 

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

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.

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

            

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Calendário de Giras de Passes:

Janeiro: 28/01 -Crianças e Caboclos

Fevereiro: 11/02 - Pretos Velhos e Exus
                   25/02 -Crianças e Caboclos 

 

Fevereiro:  28/02 - Terça feira ;        
                

Março:    01/03 - Quinta feira ;        
                         

Calendário Atendimento com Reiki:

Falando de Umbanda
A Umbanda é uma religião que possui uma diversidade de rituais, o que permite que 

cada casa monte a sua ritualística seguindo a orientação de seu dirigente, de acordo com o 

grau de consciência dos médiuns que compõem sua corrente, do papel que vai 

desenvolver junto à comunidade em que irá atuar e o tipo de trabalho astral que veio 

desenvolver, etc.
Chegamos em 2012 e devemos alertar as pessoas que procuram auxílio em nossa 

amada Umbanda que algumas questões devem estar presentes em todas as casas que 

trabalham com mentores da Corrente Astral da Umbanda.
Em primeiro lugar, a Umbanda não cobra e nem aceita nenhum tipo de pagamento 

pelo auxílio espiritual prestado, sob nenhuma desculpa. Muitas vezes dizem que é para 

manter a casa, o que deve ser feito pelo dirigente e pela corrente mediúnica dentro da 

possibilidade de cada um, além de existirem outras maneiras de se ajudar a manter o 

funcionamento do Centro (realização de almoços, cursos, palestras, bazares, livrarias etc.) 

sem se vincular ajuda financeira ao auxílio dado pelo Guia.
Outro ponto que devemos deixar claro é que a Umbanda trabalha no auxílio do ser, 

praticando a caridade ensinada por Cristo Jesus, e se preocupa com a evolução espiritual 

de todos que procuram os terreiros. O primeiro templo de Umbanda foi batizado com o 

nome de Nossa Senhora da Piedade, pois estava nascendo uma religião que não 

discriminaria ninguém que a procurasse e auxiliaria a todos com o amor de uma mãe. Isto 

que dizer que as entidades que trabalham na Umbanda não realizam nenhum trabalho de 

vingança ou maldade para alguém. 
Não devemos aceitar que pessoas de má fé utilizem o nome de entidades de 

Umbanda, principalmente dos Exus para realizarem seus trabalhos de baixa magia e 

cobrarem verdadeiras fortunas das pessoas que as procuram, muitos são verdadeiros 

charlatães que se escondem atrás do nome de uma religião para aplicar seus golpes 

Lembramos que trabalhamos exclusivamente para o bem e que na Umbanda não 

existe nenhum tipo de barganha espiritual.
Voltaremos a falar de outros pontos importantes para esclarecer as pessoas. 
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