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Estamos chegando ao fim de mais um ciclo de atividades do Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz e também ao fim de mais um ano de vitórias, conquistas, 
aprendizado, momentos felizes e momentos menos felizes.
 Se pararmos para refletir, os anos que temos a oportunidade de vivenciar como 
seres encarnados são sempre repletos de bênçãos, que na maioria das vezes 
esquecemos de reparar e valorizar.

Deus sempre coloca o que precisamos em nosso caminho para sermos felizes 
em nossa jornada, mas compete a nós enxergarmos, e isto às vezes se torna muito 
difícil se colocamos o nosso negativismo, a nossa falta de fé, o nosso comodismo e 
tantas outras coisas ruins para comandar o foco de nossa existência.

Se analisarmos, a passagem do ano não modifica nada externamente, tudo 
continua como no dia anterior, pois para modificarmos as coisas temos que construir 
as mudanças necessárias dia após dia, e esta mudança tem obrigatoriamente de se 
iniciar com a modificação do foco que damos à nossa vida.  

Temos que sair do comodismo e eliminar a indiferença aos problemas de nossos 
semelhantes. Vamos realmente, no dia primeiro, iniciar um ano não de promessas, 
mas de atitudes.  A sua estrada evolutiva só depende de você para ser trilhada e tudo 
que queremos mudar em nossa vida tem que se iniciar com mudanças interiores. 

Quem quer ter um ano maravilhoso terá que construí-lo dia a dia, mas pode ter 
certeza que nesta empreitada nunca se esta só. Cristo Jesus sempre caminha ao 
nosso lado quando despertamos para os seus ensinamentos.
O Centro Caminhos de Luz deseja a todos um despertar maravilhoso em 2013, e 
que possamos caminhar juntos para construir um planeta mais justo onde haja o 
respeito e a fraternidade entre os seres.

Adeus 2012 

Quadro de Avisos
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

Calendário de Giras Assistenciais 2013:

Calendário de Giras de Passes 2013:

Janeiro:  19/01 -Crianças e Caboclos
                
 Fevereiro:  02/02 -  Pretos Velhos e Exus ;
                   16/02  -Crianças e Caboclos  

 

Fevereiro: 19/02 - Terça feira ;        
                 

Fevereiro: 21/02 - Quinta feira ; 

Calendário Atendimento com Reiki:
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