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Médiuns do mês

02/08 –Jéssica- Bárbara –
José Maria - Cris Basso
16/08 - Denise – Didue –Douglas Jr – Elaine
06/09 – Juliana – Fernando
Henrique – Mãe Iracilda –
Julinho
20/09 – Junior Natal –
Guilherme –Izilda

IMPORTANTE
Pedimos aos queridos filhos que
acendam suas velas para seus
orixás nas quartinhas e mantenham
sempre com firmeza e força suas
orações às suas entidades. A partir
do ano de 2013, relacionaremos
abaixo os filhos que não acendem
suas velas nas giras.
Atenciosamente,
Mãe Katia.

GIRAS
02/08 – Exú e Pomba Gira
16/08 – Ogum – energização
das quartinhas
06/09 – Marujo e linha D’água – Lavagem de cabeça
dos Ogãns
20/09 – Exú e Pombo-gira

Dirigente e Presidente - Mãe Katia:

ANO X I - Nº 3- Agosto de 2014

CENTRO DE UMBANDA CAMINHOS DA VERDADE E
PROSPERIDADE CABOCLO VENTANIA
Queridos filhos e amigos do nosso terreiro.
O texto a seguir denomina-se “O espírito da saúde”. O espírito da saúde
aparece quando nosso sistema psicológico está harmonizado com nosso espírito,
unidos em harmonia e paz. Mantemos o equilíbrio na saúde e no bem viver
quando conseguimos estabilizar um padrão de pensamentos, sentimentos e atitudes que estejam de acordo com nosso espírito. Para termos saúde constante
precisamos acompanhar a evolução do ser e procurar a todo instante fazermos o
nosso melhor. O melhor não significa fazer o outro feliz, mas sim fazer a si próprio feliz e, dessa forma, realizar nossa essência de vida.
Existe dentro de nós um Sistema de Integridade que chamamos de (SI).
Esse SI é o nosso melhor, sempre saudável e de acordo com os propósitos do
nosso espírito. Por exemplo: meu espírito ama estudar, viver com liberdade, assistir desenhos animados e fazer quebra-cabeça, mas em nome da família, marido ou filhos, trabalho etc., renego isso dentro de mim. Pronto!!!!! Doença na certa. Nosso sistema através de alguns avisos diários faz com que estejamos na linha do melhor: produzindo o sono, a fome, a vontade de ir ao banheiro, a risada,
o choro etc. Isso já é um indício do espírito lembrando de cuidar de nós, da nossa matéria para continuarmos nossa estrada e, assim, lembrarmos de quem realmente somos na íntegra.
Quando estamos em desconforto com algum aspecto, significa que nosso
espírito não está feliz com alguma coisa. É ele dizendo: “Óia o que cê tá fazendo
heim?” Preste atenção!!!!!!
Para o espírito, as manifestações da convivência interna são muito importantes, pois encontramos depressão e dores, alegrias e descontração etc., porém, existem as manifestações externas cujo espírito da saúde também se propaga através de dificuldades financeiras, vida afetiva conturbada, solidão, tristeza, problemas profissionais e sociais, entre tantos outros. É importante entender
que tudo ao nosso redor também faz parte de nós, tanto externamente como internamente. O espírito exige que se mantenha no seu melhor, na melhor atitude
e no melhor daquilo que já sabe fazer. Não adianta dar uma de “migué” e “se
fazer de tonto”! Quando dizemos melhor, não estamos falando o melhor no que
diz respeito ao politicamente correto, ou o que diz a sociedade mas, sim, o melhor para VOCÊ e para seu espírito.
Na evolução não levaremos ninguém conosco, estaremos caminhando
individualmente cada um na sua estrada, portanto vamos lá: qual a área que está
podre? Agora reflita: o que penso a respeito desse assunto? Como ajo no meu
dia a dia? Onde poderia me realizar agora? O que falta para eu ser feliz?
A vida envia sinaizinhos e, se não acordamos a tempo, algo crônico pode
acontecer. Ninguém falha diante dos outros, do chefe, da família, dos amigos e
dos filhos; só falhamos diante do nosso espírito. A doença representa algo que
renegamos dentro de nós. Algo que amamos fazer e por causa dos outros deixamos de lado. Uma forma especial de ser que nosso espírito ama e a realização
torna-se única e pessoal. Agora pense um pouco nos lados saudáveis da sua vida
e como age diante de determinados aspectos.
Mantenha em si o compromisso de ser feliz! Mantenha a vontade de realizar-se diariamente, de manter-se conectado com sua luz interior e tenha por
respeito a si próprio a plenitude como meta de vida. Desejo sinceramente que
se reconstrua a cada instante, fazendo de sua existência a magia Divina de cada
momento sagrado. Lembre-se que essa vida em especial é única! Haverá milhões de outras oportunidades pela eternidade afora, mas essa vida com essas
pessoas e oportunidades, nesse trabalho, nesse círculo de amores e amigos nessa existência não voltará nunca mais. Aproveitem!!!!

Com carinho Mãe Kátia
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CULTURA ESPÍRITA

Foi lançado nos cinemas no dia 3 de julho o novo filme
espírita “Causa e Efeito”. O longa metragem que explica a Lei de Causa e Efeito, aborda a história de um personagem em uma trajetória de lutas e revelações. A
direção é de André Marouço que também dirigiu “O
Filme dos Espíritos”. Não perca este lançamento Humor

estar), melhorando o humor e facilitando as interações
sociais.”
Portanto, planeje estudar música em algum momento
da sua vida ou, pelo menos, curta uma boa música sempre
que possível, seja cantando, sorrindo ou dançando. Curta
sozinho ou acompanhado, curta pouco ou muito, curta de terno e gravata ou de pijama, curta no carro, em casa ou no trabalho. Mas se permita esta sensação diária, o prazer é inenarrável. (texto enviado por MVJ)

******************************************
A CADA DIA, RECOMEÇAR
Todo dia, quando acordamos, ganhamos de
presente um novo dia: tantas horas, um espaço de tempo inteiro para criar a nossa vida, nossa história. Como
cada um aproveita o seu tempo é responsabilidade pes******************************************
soal, ou seja, é você mesmo quem escolhe o que vai
viver; o que fazer e deixar acontecer... Mesmo que esMÚSICA E SEUS EFEITOS SUBLIMES
sas escolhas sejam feitas de forma inconsciente, ou
Melodias, tons, compasso, balanço e harmonia.
quando somos "obrigados" a escolher determinado caCaracterísticas diferenciadas que a tornam magnífica,
minho.
emocionante, encantadora, marcante e única. Quando
Quando não escolhemos, é certo que algo ou
tocamos uma canção, além do presente, voltamos ao
passado, a um momento de infância ou adolescência, alguém escolhe por nós, mesmo que seja a própria vium amor ou uma saudade, uma alegria ou uma tristeza. da, que nos traz os desafios necessários para nossa evolução. Acordar é como nascer a cada dia. Uma oportuniA música propicia um efeito mágico na vida das
dade única de recomeçar, transformar, mudar, recriar,
pessoas, mesmo ainda sendo muito estudada a fim de
reciclar, evoluir.
comprovar seus efeitos reais no corpo e na alma das
Dar o primeiro passo em direção à mudança
pessoas. Quanto à utilização da música em tratamentos
na área da saúde, trata-se de um processo destinado a almejada talvez seja o mais difícil. Mas depois que direfacilitar e promover comunicação, relacionamento, cionamo-nos para a trilha certa - guiados por nosso coaprendizado, mobilização, expressão e organização, ração - tudo fica mais fácil, colorido e até divertido, por
denominado Musicoterapia. Sua função é atender as que não? Às mudanças podem ser suaves, frescas como
necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e a brisa ou o sol matinal. Não precisam ser como o sol do
cognitivas do indivíduo. A musicoterapia busca desen- meio-dia ou uma tempestade, um furacão! Elas podem
volver potenciais e/ou restaurar funções do indivíduo ser sutis, e o caminho da sutileza é belo, simples e hupara que ele ou ela alcance uma melhor qualidade de milde - um passo de cada vez...
vida, através de prevenção, reabilitação ou tratamento.
Recomeçar requer tato e sensibilidade, consigo
Os primeiros estudos sobre o assunto foram ini- mesmo, sem muitas exigências, cobranças, autocrítica
ciados com pesquisas em plantas. Assim, cientistas dei- ou mania de perfeição. Tudo isso é coisa do ego, que
xaram algumas plantas sob a influência de alguns tipos sempre quer transformar num drama algo que é singede música. As que estavam sob a influência do rock, lo. Essa mudança gradual pode ser feliz, alegre e diverpor exemplo, pararam de crescer. Já as que estavam tida, como já foi dito. Mas, como? Apenas sorrindo para
sob influência de música indiana chegaram até a se en- a vida, não se levando tão a sério e deixando o medo ir
roscar, destaca Paulo Chaves (Musicoterapeuta que embora. Medo de errar, de viver, de sofrer, de dar tudo
trabalha no Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísi- errado.
cas - CEPP-JP). Ainda de acordo com o mesmo, a vibraO medo é o oposto do amor e a principal causa
ção de cada nota musical atua, diretamente, nos centros
de sofrimento e dor. O medo é a escuridão que se disenergéticos de força (ou chakras) do homem. Ressaltafarça de luz, mas não engana por seu sentimento causar
se que a técnica utiliza todos os estilos musicais de
estranheza e sensação de desconforto. Quando não esacordo com o desequilíbrio do indivíduo. Além disso,
tamos nos sentindo bem em determinado lugar, papel
destacam-se inúmeros outros estudos, sendo dois deles
ou com alguma pessoa é sinal de que algo não está tão
simplificados logo abaixo.
bem como se deveria estar. Quando o coração sente
“Pesquisadores da Universidade de Granada, uma repulsa, um desejo de não estar mais ali é hora de
Espanha, provaram que musicoterapia, quando combina- ouvi-lo e prestar atenção à sua silenciosa voz. Ouvir o
da a outras técnicas de relaxamento, reduz significante- coração é um meio de seguir a vida de forma simples,
mente dor, depressão e ansiedade e melhora alegre e sem medo. Recomeçar sem precisar de nenhuma muleta externa ou cadeira de rodas... Esse tempo já
o sono entre portadores de fibromialgia”.
passou!
“Os cientistas Mona Lisa Chanda e Daniel Levitin (texto escrito por Aurora Reis e enviado por Mãe Ana)
descobriram que ouvir, ou até mesmo tocar música pode
reduzir os níveis de cortisol (o hormônio do estresse), e
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por coisas que, no fundo, sabemos que não levaremos futuramente. Isso sem contar com a importância exagerada que damos aos problemas, que
são tão pequenos quando pensamos em vida, em
existência. Perdemos nosso valioso tempo, nos
preocupando com futilidades, com besteiras.

O QUE SE LEVA DA VIDA?

Recentemente, eu tive a felicidade de poder comemorar mais um ano de vida. Sempre um
momento de refletir, de agradecer por tudo que
foi vivido, um momento de dar valor a toda e
qualquer coisa. Eu sei que parece estranho, mas
no dia do meu aniversário, eu pensei: “Se este for
o meu último ano, e eu morrer, o que levo da viÉ importante que nós possamos lutar pelo que
da?” Acredito que todos pensem isso, algumas
realmente importa! E o que me importa, é ser fevezes na vida. Afinal: “O que se leva da vida?”
liz, é fazer com que pessoas ao meu redor, sejam
felizes. Valorizar os amigos e a família, valorizar a
saúde e a vida. Venha o que vier, que possamos
Comecei imaginando o que não levarei,
encarar de frente, de peito aberto. Perdemos
como por exemplo, bens materiais, posição socitempo demais “querendo ter e conquistar” e vaal. Isso chega a ser engraçado, pois nos preoculorizando pouco o que já “temos e somos”. Vamos
pamos tanto em lutar para melhorar de vida, em
amar a nossa vida, hoje e sempre, aconteça o que
adquirir mais bens, trabalhar para termos um staacontecer.
Esse
é
o
ponto!
tus mais reconhecido pela sociedade, numa busca incessante de viver de forma mais confortável,
(Publicado por Victor Neves em “Dicas Práticas” e
mais luxuosa. Se, compramos uma casa queremos
enviado por Patrícia Peixoto)
um carro; logo, uma casa de praia, fazer viagens.
Enfim, sempre buscamos mais. Deixando claro ********************************************
que não acho errado querer melhorar de vida, e LEITURA RECOMENDADA
ter mais conforto. Entretanto, se sabemos que não Livro: O melhor da vida (Espírito Calunga) Autor: Luiz
levaremos nada disso, por que nos preocupamos Antonio Gasparetto
tanto com esta questão?
Então pensei mais um pouco, e percebi o
que realmente levarei da vida. Por incrível que
pareça, o que levamos da vida, são as coisas mais
simples. Levamos cada palavra carinhosa, cada
sorriso sincero, cada abraço, cada beijo, cada demonstração de afeto. Junto com isso, levamos o
amor que sentimos pela nossa família, pelos nossos entes queridos, nossos amigos. Além de levar
a experiência por tudo de bom e de ruim que vivemos um dia; das coisas boas, lembraremos com
saudade, com certa nostalgia. Das coisas ruins,
levaremos o aprendizado. Todo o estudo será importante, todo ensinamento profissional ou de vida, qualquer aprendizado será válido; do Doutorado ao conselho de uma senhora humilde, que
conversa contigo casualmente.

“Mais uma vez o Calunga nos presenteia com
sua maneira carinhosa, sábia e simples de dizer verdades profundas que tocam nosso espírito, favorecendo a
mudança das causas interiores, possibilitando-nos
transformar nossa realidade para melhor. Investir no
espírito é investir no nosso melhor. Essa é a única maneira de obtermos
O MELHOR DA VIDA”.

O que mais me chama a atenção nisso tudo, é o quanto nos preocupamos e lutamos tanto

05/08 - Osvaldo

17/08 - Regina Célia 26/08 - Andrea Costa
18/08 - Luiz Felipe

07/08 - Mary Basso

19/08 - Mãe Gigi

09/08 - Adriana R.

26/08 - Cris Neves

14/08 - Patrícia Carvalho

26/08 - Luciana

02/08 - Didue

29/08 - Eliane Silva

31/08 – Amandio

Parabéns!
Que cada aniversário marque o início
de um novo ciclo de aprendizados,
amor, saúde, paz e prosperidade!
Muitas felicidades, saúde, amor,
alegrias e prosperidade.
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OMULU/OBALUAIÊ – DIA 16 DE AGOSTO

das almas, cujos degraus representam essas fases evolucionistas. Nos campos santos é responsável por tudo
que está acima da terra. Ele atua na Linha das Almas,
na qual entra a amada Linha de Trabalho dos Pretos
Velhos, igualmente conhecida como Yorimá.

Dia 16 de agosto é dedicado ao orixá Omulu/
Obaluaiê e, como de costume, escrevemos nesse jornal um
pouco sobre o(s) orixá(s) homenageado(s) no mês. Diante
de tantas controvérsias em torno desse orixá resolvi escrever
este texto dando um parecer bem pessoal sobre o assunto;
Pai Omulú faz par com Iemanjá, cujo campo de
baseado naquilo que pesquisei e acredito, longe de ser uma
atuação
é a Geração. Trata-se de um orixá cósmico,
verdade incontestável! A intenção é expor outro ponto de
absorvendo
os desequilíbrios da vida. Nos campos
vista e abrir espaço para reflexão e aprofundamento sobre o
santos
é
responsável
por tudo que está abaixo da terra.
tema.
Na literatura, Omulu/Obaluaiê, para muitos, trata-se
de um mesmo orixá e, para outros, são orixás distintos, embora com sutis diferenças. Saúde, vida e morte são atributos
principais de Omulu/Obaluaiê. Para Obaluaiê atribui-se a
qualidade de “jovem” e para Omulu a qualidade de “velho”.
Entenda-se aqui como sendo “jovem” e “velho” uma analogia que se faz para designar início e fim, encarne e desencarne, fim de uma situação e começo de outra, passagem de um
estágio para outro etc.
Compartilho a ideia de tratar-se de orixás distintos
trabalhando conjuntamente na mesma irradiação, com características e polaridades complementares visando à evolução,
geração e transformação dos seres; bem como através do
complexo processo reencarnatório. Ambos estão ligados ao
elemento terra, geradora da vida, cuja função é dar forma,
estimular e sustentar os estágios evolutivos ou passagens de
um estágio a outro, propiciando a evolução. É a energia que
se condensa em torno do cordão de prata (fio que une corpo
e espírito e o dissolve com sua vibração).
Pai Omulu tem o recurso paralisador de todo processo gerativo ou criativo, em outras palavras ele tem o poder
negativador de paralisar atos geradores desvirtuados de
ideias, doutrinas, projetos, desejos, princípios, leis etc. Portanto, representa também a morte de crenças e valores arraigados que não servem mais e que enrijecem e estagnam a
caminhada. As doenças tem o efeito paralisador exercendo
na vida das pessoas uma interrupção das atividades e isso
tem por objetivo múltiplas finalidades. Requer ao leitor deste
texto uma consulta mais esclarecedora sobre o “por que adoecemos”.
Pai Obaluaê é o senhor da cura, associado ao fogo
do centro da terra. Tem o recurso transformador e estimula
os seres a superarem seus estágios de consciência buscando
os meios necessários para que essa evolução aconteça. Evoluir significa crescer, aprimorar, lapidar, transformar, melhorar mentalmente, passar de um estágio a outro, ascender em
uma linha de vida, de forma contínua e estável. Significa uma
renovação contínua do ser, uma reposição de valores, deixando para trás conhecimentos ultrapassados, hábitos e costumes inadequados, atitudes e posturas velhas e decadentes.
Significa procurar continuamente o movimento e a estabilidade em nossas vidas. Obaluaiê é o orixá que cura as doenças,
é o orixá do bem-estar, da busca de melhores dias, de melhores condições de vida. Em um nível muito mais elevado, é
identificado como o guardião das “almas” humanas.
A pipoca é muito usada para rituais de cura e oferendas a este orixá. Como elemento magístico, a transformação
do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação por que devem passar os homens para que eles
venham a ser o que devem ser. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca, para sempre.
Assim acontece com a gente. As grandes transformações
acontecem quando passamos pelo fogo.

Omulú é tido como o Senhor da Morte, o que gera muitas ideias preconceituosas em relação a ele. Na verdade, por morte devemos entender todo final de processo, de fase, de vício, de situação, e não apenas a morte
do corpo físico.

Obaluaiê atua com mais intensidade no CRUZEIRO DAS ALMAS, pois há ali uma passagem, um portal onde o espírito passa de um plano vibratório para
outro. Podemos interpretar "plano vibratório" como
campo de energias, isso pode se aplicar a diversas
situações que estejamos passando em nossas vidas como, por exemplo: Uma doença física, emocional, uma
obsessão complexa ou mesmo simples, magoas, ódios,
rancores e todo sentimento de ordem negativa e quando falamos em TRANSMUTAÇÃO nos referimos também à modificação de vibração que nos problemas
citados acima seria o oposto, ou seja, o lado positivo.
Omulú atua com mais frequência nos cemitérios e velórios e é ali onde é possível observar mais a
sua irradiação. Nesse local ele faz todo o processo de
paralisação dos parasitas espirituais que se alimentam
de miasmas astrais e ectoplasmas.
Faça sua oração a Pai Obaluaê e a Pai Omulú,
para que lhe tragam o discernimento necessário para
sua evolução, bem como saúde e proteção, afastando
de você todos os espíritos sofredores, zombeteiros e
trevosos. Atotô, Obaluaê! Atotô, Omulú!
Para a edição do próximo jornal escreveremos
sobre as características dos filhos de Omulu e Obaluaiê. Aos amantes do baralho cigano também podem
observar outras características e diferenças entre
Omulu e Obaluaiê, através do significado das cartas
número 8 (A Morte) associada a Omulu e carta número
10 (A Foice) associada a Obaluaiê.
Saudação: Atotô! Que significa silêncio, respeito. Dia da semana: segunda-feira. Cores: preto e
branco. Ervas: Canela de velho, Erva de bicho, Erva
de passarinho, Barba de milho, Barba de velho, Cinco
chagas, fortuna, Hera. Símbolo: na Umbanda = cruzeiro das almas; no Candomblé = Xaxará. Pontos da natureza: cemitérios, grutas e praia. Flores: Monsenhor
branco. Essências: cravo e menta. Pedras: ônix e olho
de gato. Oferenda: pipoca (que representa a transformação entre a vida e morte) estourada com areia da
praia e sem sal; velas brancas e pretas; flores brancas
e água.
Texto escrito por Sérgio Poato

Pai Obauaiê faz par com Nanã Buruquê, cuja linha de
atuação é a Evolução. Seu campo de força é o cemitério, o
campo santo, a calunga pequena, principalmente o cruzeiro
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AVISOS
Como fazer doações para o terreiro: Se você quer fazer uma doação para o terreiro procure a
Abigail ou Andréa, tesoureiras. As doações podem ser feitas aos sábados nas giras, ou pode fazer o
depósito: Banco Bradesco agência – 0098, conta corrente 1005131-2, em nome de Abgail Clara.
Aviso aos filhos da casa: Queridos filhos de nossa casinha! A partir de junho, passamos a dividir
os espaços das quartinhas. Por esse motivo, desejo que tenham plena consciência de colocarem suas
velas de forma organizada e deixando tudo limpo. Compartilharemos com nossos irmãos de FÉ a prosperidade na pura essência. Obrigada! (Mãe Kátia)
Benzimentos: das crianças de quebrante e bucho virado, erisipela, cobreiro e caxumba realizados pela Mãe Pequena Val nas giras, durante o cruzamento da Casa, filhos, guias e imagens pelo querido Caboclo Ventania.
Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e
manter os pagamentos em dia, todo dia 15 de cada mês. Como é de conhecimento de todos temos como despesas primordiais, aluguel, água, luz, impostos, entre outros, tendo como vencimento dia 15 de
cada mês. Caso ocorra alguma eventualidade pedimos que procure a nossa tesouraria. Para novos inscritos, o valor estipulado também é de R$ 50,00 (cinqüenta reais). Precisamos do nome do depositante,
telefone e endereço para que possa fazer uma ficha de mensalista/doador. Qualquer dúvida entre em
contato.
Artigos religiosos Caboclo Ventania e Maria Padilha: Sabonetes Artesanais de rosa branca,
rosa vermelha, 7 ervas, café, sal grosso e maracujá. Preparação de Guias, pulseiras e guias ciganas,
Amaci (Banhos com ervas dos Santos). Confecção Própria. Aceita-se encomendas de Artigos Religiosos. Aceitamos encomendas! Falar com Rafael Barrios – Tel.: 99557-0731.
Aceita-se encomendas: doces, salgados e congelados, falar com Angelina – Tel.: 2574-7786.
AGRADECIMENTOS
Fizemos às 19h00 no dia 19/07, um encontro a pedido do chefe dos Ogãs (Douglas Barrios Jr)
em nosso terreiro. Um encontro muito produtivo para orientações sobre nossa Umbanda e sobre os
trabalhos espirituais.
Agradecemos com alegria a preocupação desse trabalhador que juntamente com tantos outros
irmãos de fé, fazem seu melhor em nossa casinha de luz procurando sempre o aperfeiçoamento e o
cumprimento das diretrizes de nossa equipe espiritual.
Vamos nos esforçar sempre para que se cumpram os direcionamentos colocados em pauta.
Obrigada Jujú pela sua preocupação!!!!!
(equipe Ventania)
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ESPAÇO RESERVADO PARA ANUNCIANTES - TIRAGEM
200 UNIDADES POR QUINZENA

R$ 30,00
5X4 CM

R$ 50,00
17X3 CM

R$ 50,00
5X6 CM
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