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Na gira especial do dia 30 de abril, estaremos 
agradecendo e homenageando essas entidades tão 
importantes dentro do Movimento Umbandista.

São Espíritos muito presentes nos terreiros, que se 
apresentam de maneira forte e vibrante, manipulam com 
mestria as forças da natureza e utilizam as ervas por ela 
oferecida no auxilio da saúde e equilíbrio de ser.

Estas Entidades com suas falanges estão 
presentes na maioria das vibrações dos Orixás cultuados 
pela Umbanda e cada Entidade tem, na sua forma de 
apresentação, as características relacionadas às linhas 
em que atuam. Uns são mais falantes, outros menos, uns 
se movimentam mais em seus médiuns, alguns 
trabalham de forma mais suave que outros e assim por 
diante.

Mas o que importa é o trabalho maravilhoso que realizam seja na área de 
orientação, saúde ou proteção.    

A incorporação que marca o início da Umbanda através do médium Zélio 
Fernandino de Moraes em 1908, foi de um Caboclo que na época se apresentou como 
Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois para ele não haveria caminhos fechados.

Quando falamos em Caboclos estamos falando também das Entidades que se 
manifestam como Caboclas na Umbanda, que desenvolvem um trabalho 
maravilhoso. Essas Entidades estão mais presentes nas linhas sob o comando de 
Orixás “femininos”. Muitas são bastante conhecidas como a Cabocla Jurema, 
Cabocla Indaiá, Cabocla Iara, Cabocla Jandira e tantas outras.

Estas Entidades comandam a maioria dos terreiros de Umbanda, Em nossa 
casa temos o comando Vibratório do Sr. Caboclo Sete Flechas, Entidade da linha de 
Oxóssi, que vem ao longo dos anos com o seu modo sereno nos ensinando e nos 
conduzindo dento deste caminho de crescimento chamado Umbanda.  

Aguardamos todos vocês na Gira dedicada a essas Entidades que, será 
realizada no sábado dia 30 de abril às 19h em nossa Casa.

Salve os Caboclos de Umbanda!



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

Atenção para as mudanças no calendário:

Não Teremos Gira no dia 23 de abril 

Não teremos Passes no dia 26 de abril 

Gira especial de Caboclos 

No dia 30 de abril

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

                                
Abril:  09/04  - Gira Pretos Velhos e  Exus; 
            30/04  - Gira Especial de Caboclos;

Maio:   14/05  -  Gira Pretos Velhos e  Exus; 
             28/05  -  Gira Crianças e Caboclos;

                
 

Abril:  12/04 - Terça feira ; 
                                  
Maio:   03/05 - Terça feira ; 
            17/05 - Terça feira ; 
            31/05 - Terça feira ; 
                                    

 

Abril:  14/04- Quinta feira ; 
                
Maio:  05/05- Quinta feira; 
         19/05- Quinta feira; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Caboclo que vem na vibração do Orixá Oxóssi. Dizem que essa Entidade utiliza este nome 

devido ter recebido suas sete flechas de setes Orixás a mando de Oxalá :

1º Flecha - Oxóssi colocou uma Flecha no seu Braço direito, flecha da saúde para que derrame sobre 

nós os bálsamos curadores.

2º Flecha - Ogum colocou uma flecha no seu braço esquerdo, flecha da defesa para que sejamos 

defendidos de todas as maldades materiais e espirituais.

3º Flecha - Xangô cruzou uma flecha em seu peito, para nos defender das 

injustiças da humanidade.

4º Flecha - Iansã Cruzou uma flecha em suas costas, para nos defender de 

todas as traições de nossos inimigos.

5º Flecha - Iemanjá colocou uma flecha sobre sua perna direita, para abrir os 

nossos caminhos materiais e na senda da espiritualidade.

6º Flecha - Oxum colocou uma flecha sobre sua perna esquerda, para lavar 

os nossos caminhos, iluminar os nossos espíritos e nos defender de todas as 

forças contrárias à vontade de Deus.

7º Flecha - Obaluaiê entregou em suas sagradas mãos a flecha da força 

astral superior, para distribuir a humanidade a Divina força da fé e da verdade.

Saravá Caboclo Sete Flechas! Continue a nos guiar e nos proteger durante a 

nossa jornada evolutiva.

Caboclo Sete Flechas 

Saibam que assim como o ser, a umbanda não está terminada e sim crescendo e amadurecendo 
junto. 

É importante adquirirem conhecimento, pois, junto com este vem a confiança, mas também é 
necessário que o conhecimento seja revisto, reavaliado, alterado sempre, pois, só assim é que 
acompanhará a evolução do universo.

Caboclo Sete Flechas
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