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Ibéjì, Yori, Cosme e Damião
Estamos chegando ao mês de setembro, data em que os 

terreiros de Umbanda se enfeitam para saudar Ibéjì, Yori, Cosme e 
Damião, através das “Crianças” da Umbanda.

 
É um período mágico que deve ser regido pela alegria e 

felicidade onde o objetivo é resgatar a pureza que ainda temos 
dentro de nós, a pureza de uma criança.

Nos Terreiros se realizam giras especiais em agradecimento a 
estas Entidades que trabalham com a roupagem fluídica de 
crianças, mas que na verdade são 
verdadeiros sábios e mestres, que 

devido ao seu grau evolutivo recebem permissão para trabalharem 
como “Crianças” simbolizando a pureza.

Por isso ao parar diante de uma “Criança” num terreiro, não 
pensem  que são seres infantis e não podem ser levados a sério, 
pois  na verdade estarão diante de mestres da magia, que 
conhecem muito bem os defeitos humanos e tem uma visão bem 
abrangente de cada consulente que atendem.

Prestem muita atenção em suas mensagens e ensinamentos, 
que são transmitidos de forma alegre e descontraída entre um 
sorriso e uma brincadeira.

Estas Entidades apesar desta forma infantil e brincalhona 
exigem respeito pelo trabalho que executam, não permitindo 
qualquer tipo de desrespeito em suas giras.

  Nossa Casa vai realizar a gira especial das “Crianças” no sábado dia 24 de setembro às 
17h00. Este trabalho é realizado mais cedo para que 
os pais possam trazer  seus filhos para interagir com 
estas Entidades tão especiais.

Vamos juntos neste dia haurir alegria 
para os nossos corações e interagir com esta 
energia de felicidade e pureza trazida por 
esses seres tão amados. 

Lembrando neste dia a porta abre às 16h.



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

No sábado dia 24 de Setembro a gira 
especial das Crianças terá inicio às 

17h00 . 

A porta será aberta às 16h

Nos visite na Internet

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

                                
Agosto:      13/08  - Gira Pretos Velhos e  Exus; 
                    27/08  - Gira Crianças e Caboclos;

Setembro:   10/09  -  Gira Pretos Velhos e  Exus; 
                     24/09  -  Gira Especial das Crianças ;

                
 

Agosto:        16/08- Terça feira ; 
                     30/08- Terça feira ; 
                                  
Setembro:      13/09 - Terça feira ; 
                        27/09 - Terça feira ; 
                                    

 

Agosto:         18/08- Quinta feira ; 
                
Setembro:     01/09- Quinta feira; 
                    15/09- Quinta feira; 
                    29/09- Quinta feira; 

Calendário Atendimento com Reiki:

É normal que a população conheça os principais sincretismos 

entre Orixás e santos católicos: São Jorge com Ogum, São 

Sebastião como Oxóssi, Cosme e Damião com Ibeji e outros.

Sabermos que o sincretismo é o processo pelo qual os elementos 

de uma religião são associados a elementos de outra religião.

Apesar de sabermos que esta tentativa de fusão não funciona, 

ela é ainda muito presente na Umbanda e de certa forma ajuda a 

divulgar para os leigos certos Orixás que não fazem parte dos 

mais populares.

No dia 24 de agosto é comemorado o dia de São Bartolomeu, 

que no sincretismo é associado ao Orixá Oxumarê que é representado pelo arco Iris 

e algumas vezes por uma serpente.

Oxumarê é o Orixá do movimento, da ação, da transformação; é a renovação contínua 

em todos os sentidos da vida.

Quando representado por uma serpente, simboliza a continuidade e a 

permanência.

Que este poderoso Orixá traga sempre boas notícias através de seu 

arco-íris que, como sabemos, sempre anuncia o retorno do sol após 

uma tempestade. 

 São Bartolomeu ele foi um dos 12 primeiros apóstolos de Cristo. 

Nascido em Caná, 14 quilômetros de Nazaré, na Galileia, foi 

apresentado a Jesus pelo apóstolo Filipe.

São Bartolomeu pregou o Cristianismo até na Índia.

Ele morreu por esfolamento. Na Capela Sistina ele foi pintado por 

Michelangelo segurando a própria pele na Mao esquerda.

Oxumarê
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