
O Caminho
Informativo do Centro de Umbanda Caminhos de Luz- Ano XVI- Número 115 Fevereiro e Março 

506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

O ano de 2019 terá a influência do planeta Marte. Para os  romanos, Marte era o Deus da 

Guerra, na Umbanda a energia deste astro está ligada ao Orixá Ogum, então o ano de 

2019 terá a regência ou maior influência deste Orixá.

Quando associamos a energia do Orixá Ogum às batalhas não estamos dizendo que seja 

algo ruim, pois temos que vencer nossas batalhas interiores e exteriores, e esta energia é 

fundamental para isto, para nos tirar de nossa zona de conforto.

Acreditamos que 2019 será um ano em que as pessoas terão que despertar este espirito 

de luta e superarem seus medos e inseguranças para poderem conquistar o seu espaço. 

Podem ter que superar conflitos para as tomadas de decisões necessárias.

Devemos evitar brigas e desentendimentos e sentimentos ruins como a raiva, pois estas podem vir a ser 

potencializadas, tornando algo ruim mais difícil de ser superado.

Vamos encarar este ano com coragem, interagindo de forma positiva com esta energia poderosa de Ogum, 

vamos canalizar esta força e tornar 2019 um ano de realizações, de avanços significativos em nossa jornada. 

Vamos trilhar o nosso caminho com coragem e determinação.

O ciclo de 2019 teve início no dia primeiro que caiu numa terça feira, dia da semana que é relacionado a Ogum.

Vamos mentalizar e pedir a esta força tão poderosa da natureza que nos proteja e nos dê forças para superarmos 

todos ao obstáculos que existirem em nosso caminho e conquistas nas diversas áreas de nossa vida.

Ogunhê!
Ogum é meu Pai

Ogum é meu guia
Ogum é meu Pai

Vivo com Deus e a Virgem Maria

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   A porta será aberta às 17:00h 16:00h

O atendimento de Reiki é às quintas feiras com 
início às 19:30h  A porta será aberta às 19:30

Visite nosso novo site onde você encontrará  o 
calendário de atividades , artigos, fotos e muito mais.

www.centrocaminhosdeluz.com/

Calendário de Giras de Assistência 2019:
                                
Fevereiro   09/02 - Gira de Crianças e Caboclos ;

                    23/02 -  Gira de Pretos Velhos e Exus; 

Março         09/03 - Gira de Crianças e Caboclos ;

                    23/03 -  Gira de Pretos Velhos e Exus; 
                  
       Giras de Passes:     Atendimento com Reiki:

Março  12/03 Terça Feira         14/03 Quinta Feira  

             26/03 Terça Feira        28/03 Quinta Feira      

Salve 2019 - Saravá Ogum.

 As giras de passes e o Reiki  só retornarão e março.

http://www.centrocaminhosdeluz.com/
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