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Salve o Mês das Mães.
O processo reencarnatório é uma estrada evolutiva 

criada por Deus, para através das experiências vividas 

nos religarmos ao Criador e para que isto ocorra temos 

que aprender a amar.

Deus é amor e a primeira manifestação deste amor 

quando encarnamos recebemos através de nossas mães.

Ela é quem nos recebe, nos auxilia sempre com um 

amor incondicional, transmitindo valores e corrigindo 

quando necessário  para que tudo corra bem em nossa 

jornada.

Na Umbanda aprendemos que além das mães terrenas temos Mães Espirituais, que são as 

Yabás (yabá, significado é Mãe Rainha, são Orixás Femininos). Falemos de algumas destas Mães 

planetárias: 

Oxum o orixá da fertilidade e da maternidade, das águas das cachoeiras, fontes, rios. Dizem 

que esta é responsável pelas crianças desde a gestação até que aprendam a falar. 

Iansã, divindade dos ventos e dos raios das tempestades, e tida como uma grande 
protetora.

Nanã Buruquê, a grande conselheira, nos transmite conhecimento 
sempre de forma carinhosa, muito ligada à família.  

Iemanjá a grande mãe rainha das águas salgadas, o princípio 
gerador. Em seus oceanos se deu o início da vida em nossa casa planetária.

Parabéns e obrigado a todas as Mães, as terrenas que aceitaram em 
nos receber como filhos, permitindo que tenhamos a oportunidade de 
evoluir e às nossas mães do astral que propiciam e auxiliam, fornecendo 
tudo que é necessário para crescermos .

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  

Calendário de Giras de Assistência:
                                
Maio: 12/05 - Gira de Pretos Velhos e Exus  ;
           26/05 - Gira de Crianças e Caboclos  ; 
 
       Giras de Passes:     Atendimento com Reiki:

Maio:     01/05 - Terça feira       03/05- Quinta feira  
              15/05 - Terça feira       17/05- Quinta feira   
              29/05 - Terça feira        31/05- Quinta feira  
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