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Queridos filhos e amigos,

1 Matéria Capa

A vida, com muita sabedoria, impõe alguns finais de ciclo em nossas vidas. A infância passa, a escola termina, o amor acaba, empregos
2 Os Pretos Velhos são Homena- novos surgem etc.....Ainda assim, os ciclos mais desafiadores ocorrem
geados
conforme nosso amadurecimento diário. Precisamos aprender a legislar
sobre a própria existência. Será que estamos atentos em perceber a hora
3 Teste Psicológico
de virarmos a página? É importante que tenhamos a capacidade de per4 Pai Nelsinho e sua História na
ceber uma fase já esgotada. A liberdade de fluir por aí traz consigo um
Umbanda
desafio da nova era.
2 O dia de Santa Sara

5 Avisos

DISTRIBUIÇÃO INTERNA GRATUITA

TABELA DE FLORES e CANTINA

Médiuns do mês

02/05— Marcelo Santiago /
Junior Natal / Juliana / Mãe
Katia
16/05 - Katia Sophia – Karla –
Karina – Maria Claudia Basso

Mudar pode ser inspirador e renovador. Em compensação, tenhamos cautela e inteligência suficiente para não precipitar o desfecho de
uma etapa ainda em processo. A atenção redobra no intuito de obedecer
a vida com a responsabilidade de crescer, porém não menos que isso o
direito a ser feliz. Dureza né? Faça um balanço em sua vida atual e se pergunte se adiou um encerramento de ciclo ou se você se precipitou no
desfecho de alguma forma.
Hoje sinto que as pessoas não estão mais comprometidas com sua
evolução. Muitos empurram a vida com a barriga da forma que dá. Encerrar um ciclo já esgotado requer coragem e desapego.
O fato é que a vida está lotada de começos e fins, alguns simultâneos que temos que administrar. Refletir sobre eles, é o melhor jeito de
prosseguir em um caminho saudável, sem atropelos, ou encerrar uma
experiência num momento oportuno. Como chegar ao ponto exato da
mudança? Não existe uma fórmula mágica, existe atenção, reflexão, intuição e firmeza de propósito, pois é você quem vai ter que decidir, de tempos em tempos, se o melhor é permanecer mais um pouco onde está ou
virar a página.

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.
Mãe Katia.

GIRAS
02/05— COSME E DAMIÃO
16/05— EXU E POMBA GIRA
06/06— HOMENAGEM AOS
PRETOS VELHOS E ENERGIZAÇÃO DAS QUARTINHAS

Cuidado para não ser teimoso. Saiba chegar à velhice com alegria, saúde, paz e satisfação de alma. Se você pensar bem, o tempo fica e
você quem passa. Como cada ciclo toma seu tempo, o ideal é aprender a
contemplar suas fases, para compreender melhor seus contornos. Todos
nós precisamos de pausas eventuais, para procurar sentido no que se está vivendo. Um momento fora do turbilhão, pois assim, você aprende a
aceitar que o tempo tem seu próprio ritmo, que a vida tem ciclos e que os
ciclos tem seu fim. Caso esteja marcando touca, não se culpe. Aceite a
condição atual e promova sua transformação.
No final das contas, de alguma maneira, a gente sempre se transforma. É essa capacidade de escolher e de se refazer que faz da vida a
nossa escola evolutiva.
Com carinho..... mãe Katia
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O DIA DE SANTA SARA É COMEMORADO EM 24 DE
MAIO

(Santa Sara Kali – padroeira dos ciganos. Sara,
uma negra serva, juntamente com outras mulheres fugiu em uma embarcação, em função de perseguições
aos Cristãos, em Roma. Sara, promete a Jesus Cristo
que, se todos se salvarem nunca mais ela andaria com a
cabeça descoberta, em sinal de respeito. Milagrosamente, a embarcação atravessou o oceano e aportou
com todos salvos em Petit Rhône. Acredita-se que, em
função dessa promessa, nenhuma mulher cigana, que
seja casada, deixa de usar um lenço que passou a ser a
peça mais importante do vestuário cigano.
Todos que estavam na embarcação foram resgatados com exceção de Sara, que era negra. No entanto, um grupo de ciganos que estava por perto, passou a
cuidar dela. Após sua morte, Sara passou a ser a Mãe e
Rainha dos ciganos, honrando e protegendo-os. No Brasil, os ciganos adoram Nossa Senhora Aparecida, talvez
por sua cor e, muitos a equiparam à Santa Sara Kali.
Além de trazer saúde e prosperidade, Santa Sara é cultuada pelas mulheres com dificuldade de engravidar.
Os ciganos são entidades que há pouco tempo ganharam força nos templos umbandistas. No passado, eram
confundidas com entidades espirituais que vinham nas
giras de Exús. Não possuem assentamento e nem ferramentas para centralização das forças espirituais. Utilizam cristais, incensos, pedras nos seus trabalhos. Oferendas: frutas variadas, principalmente as vermelhas,
mel, 7 moedas douradas, flores, vinho, Tchaio – chá
cigano, pães (pão é considerado um alimento sagrado),
Kolaco (pão cigano). A vela que utilizamos em nosso
terreiro para a firmeza da corrente cigana é a de cor
lilás, por ser esta uma energia que escolhemos para
trabalhar, embora em muitos outros terreiros também
se utiliza da vela cor azul escuro para Santa Sara.
********************************************
NA UMBANDA, OS PRETOS VELHOS SÃO HOMENAGEADOS EM 13 DE MAIO

Quando encarnados na Terra, os pretos velhos
pertenceram a diversas etnias ou povos africanos que
foram trazidos para o Brasil à força. O período escravagista forjou e modelou espíritos fortes, perseverantes,
resistentes e exemplares. Foi sua nobreza, essa capacidade de perdoar seus algozes que distinguiu os espíritos de ex-escravos e proporcionou-lhes um lugar de
destaque na nascente religião umbandista.
Figura dos conhecedores de rezas e de encantamentos poderosos, os pretos velhos são sempre alegres, risonhos, amorosos e pacientes com seus "filhos"
encarnados, estão sempre orientando e ensinando os
reais valores da vida de uma forma simples, despertando a humildade no coração de muita gente. Humildade
e caridade são as características mais marcantes desses espíritos redentores.
Nossa gratidão a todos os espíritos que adotaram o arquétipo do amoroso Preto-velho, sempre a nos
ensinar que o perdão é a melhor opção e que a caridade espiritual é o melhor caminho evolutivo.

Mistério sustentador: Mistério ancião (Obaluayê principalmente). Cor: Branca, branca/preta, violeta, roxa,
lilás, etc. Erva: Arruda, guiné, alecrim, hortelã, boldo
Frutas: Melão, coco, pera, etc. Saudação: Adorei as
almas! Bebida: Café, vinho
Elemento: Terço, pedras, pemba, cajado, palha da costa. Fumo: Cachimbo e cigarro de palha. Velas: Branca,
branca e preta. Flores: Crisântemo, margarida e rosa
branca
Semente: Lágrima de Nossa Senhora. Alimento: Bolo
de fubá, pipoca, tutu de feijão
Atua: Evoluindo (Ajudando a todos em suas evoluções). Adorei as almas! Salve os Pretos Velhos e
Pretas Velhas! (Fonte: Trechos do texto explicativo retirado do site do Templo da Luz Dourada http://osguiasdeleidaumbanda.blogspot.com/)
*************************************************
REFLEXÕES SOBRE A UMBANDA

A Umbanda é uma filosofia de vida. Um caminho a ser trilhado com determinação, foco, disciplina e
empenho em ter uma vida próspera, seguindo valores
éticos e de respeito consigo mesmo e com o outro. Somos meros aprendizes nessa jornada. Nem maiores e
nem menores do que ninguém. Apenas do nosso tamanho, como tanto ouvimos nas lições que aqui acontec
e
m
.
O importante é estarmos focados, estabelecermos metas, mantermos os pés no chão e o olhar direcionado
ao que queremos. Ter sempre gratidão ao que se tem
e a humildade de conquistar o que se quer no tempo
certo, no tempo do nosso Pai Oxalá, faz a diferença na
conquista dos nossos objetivos. A energia que emanamos ao Universo é um eco ao que o Universo nos dá.
As giras nos mostram, a cada palavra, cada
mensagem dos Orixás, que a busca é constante. Somos
parte de um todo, de um processo a ser construído. E
se conseguirmos absorver as lições, seremos melhores. A paciência e sabedoria dos Pretos Velhos, a alegria e desprendimento dos Baianos, a disciplina e determinação dos Exús e Pombas Giras, o equilíbrio dos
Marinheiros, a liberdade dos Ciganos, a harmonia e
respeito com a natureza dos Caboclos... Se soubermos
captar a essência de cada momento, tanto na vida, como nas giras que aqui acontecem, seremos capazes de
entender melhor a si mesmo e ao outro, respeitando as
diferenças e aceitando o que está por vir, mesmo sendo diferente ao que desejamos.
Precisamos estar atentos aos sinais que a vida
nos dá. Eles existem, estão debaixo dos nossos olhos,
mas é preciso enxergar o que ainda não está ali. É preciso acreditar, para que a vida se mostre e as bênçãos
aconteçam.
Precisamos respeitar os nossos valores, estar
sempre perto de nossa essência para que o melhor
aconteça. Sentir-se merecedor faz a diferença no resultado final do que se busca.
Você é resultado dos seus pensamentos. Aceite
suas virtudes, encontre as arestas do que precisa ser
mudado e vá em frente. Existe um mundo de possibilidades para aqueles que acreditam. E você, acredita?
(Karina Auricchio)
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AUTOCONHECIMENTO - TESTE
PSICOLÓGICO

digamos, até com uma certa facilidade.

c) Ver a chave do cadeado significa que,
você acredita na sua intuição para ajudá-lo(a)
c) Caso tenha escolhido as montanhas, é a encontrar um caminho, fora do comum, que
Esse "Teste Psicológico" revela e sinal de que você é prático(a), tem senso te abrirá as portas do sucesso.
induz ao conhecimento real das pessoas e seu de justiça, pé no chão e conquista as pesmodo de viver. Pode revelar coisas que você soas por sua honestidade. Uma prova disso é 6) QUEM É QUE NÃO TEM AMBIÇÃO?
não conhece e esconde nas gavetas.
que sua atitude quando alguém pede que a) Escolher a mansão, quer dizer que você
Costuma ser aplicado em estudos ajude a resolver um problema. Antes de to- possui vários objetivos na vida, e muito lepara admissão em empresas. Parece brinque- mar qualquer partido, ouve as partes envolvi- gais. Além disso, se esforça para ser o (a)
melhor em tudo que faz e sente-se atraído(a)
dinho, mas revela segredinhos. Importante: das.
por atividades que dão chance de expressar
Só leia as respostas depois de terminar. Dica:
sua criatividade.
Antes de escolher a alternativa, IMAGINE e 2) A PESSOA DOS SEUS SONHOS:
somente depois veja em qual das alternativas a) A escolha do espelho mostra que você não b) A cabana é a visão de uma pessoa realista
melhor se encaixa o que você imaginou.
acredita que 'pólos opostos se atraem', quan- sobre seu próprio futuro e que tem os pés
do isto é em relação ao amor, e que, só vai firmemente plantados no chão. E provavelTESTE
sossegar quando encontrar a sua 'alma gê- mente vencerá em qualquer atividade usando
mea', a pessoa que tenha os mesmos ideais o esforço próprio.
1- Você está passeando a pé por um caminho. seus. Nada mais justo. Só que é bom olhar um c) Caso tenha achado o castelo mais simpátiO que vê a sua volta?
pouco mais a sua volta, porque de repente a co, é porque ainda não conseguiu decifrar
(a) uma floresta escura, com enormes árvo- pessoa perfeita para você pode ser alguém muito bem o que deseja para o amanhã. Enres, que impedem até a passagem dos raios que normalmente você não olharia duas ve- quanto isso, para não se desapontar, caso
alguma coisa dê errado, prefere sonhar com
de sol. / (b) um campo de milho, debaixo de zes.
um céu fantástico. / (c) montanhas grandes, b) A escolha do anel significa que você colo- o que vai fazer com o dinheiro todo que irá
cobertas por árvores bem verdes.
ca os sentimentos acima de qualquer outra ganhar, quando ficar milionário.
2- Em qual objeto você quase tropeçaria?
(a) um espelho. / (b) um anel. / (c) uma garrafa.
3- Você pegaria qualquer um deles?
(a) sim / (b) não
4- Seguindo pela mesma trilha, você tem que
atravessar um pedaço cheio de água. O que
seria?
(a) um limpo, claro e sereno lago / (b) uma
ruidosa cachoeira / (c) um borbulhante riacho
5- No meio da travessia, você vê uma chave
dentro da água. Como ela é?
(a) normal, de uma casa / (b) uma bonita
chave antiga / (c) bem pequena, de cadeado
6- Depois de passar pela água, você continua
andando e, logo a frente, vê uma casa. De
que estilo?
(a) uma mansão à la Hollywood / (b) uma
cabana com um gramado bem aparado / (c)
um lindo castelo em ruínas
7- O que você faz?
(a) entra / (b) olha pela janela / (c) não se
interessa
8- De repente algo cruza seu caminho e assusta você. O que é?
(a) um urso / (b) um mágico / (c) um gnomo
9- Agora, você chega a um muro com uma
porta e dá uma espiada no buraco da fechadura. O que vê do outro lado?
(a) um jardim maravilhoso / (b) uma lagoa no
meio do deserto / (c) uma praia com ruidosas
ondas
RESULTADOS:
1) A VIDA COMO VOCÊ A VÊ:

a) A floresta indica que você vai fundo nas
coisas que quer, sabe identificar seus objetivos e conciliar suas metas, porém é
quieto(a), calmo(a) e cauteloso(a) .. Todos
que te conhecem o (a) acham interessante
e não se cansam de elogiar seu ar misterioso, já que, por nada neste mundo, mostra
seu verdadeiro eu logo de cara. Sabe ser
um bom ouvinte.
b) O campo de milho indica que você é
brilhante, sociável, amável, brincalhão
(ona). Faz amigos com facilidade e raramente se sente sozinho(a).. Aonde quer
que vá, é sempre o centro das atenções e,
por isso, sente-se feliz e se diverte,

coisa na vida, até de seu amor próprio. Romântico(a), acredita em amor eterno, e rima
'amor com dor'. Mesmo quando está sofrendo
e sendo rejeitado(a), continua acreditando
que a pessoa um dia vai descobrir que te
ama. No seu projeto de vida, embora não
admita, quer que seu parceiro(a) cuide de
você e supra suas carências.
c) Se escolheu a garrafa você é ambicioso(a),
inteligente, prático(a) e quer um(a) companheiro( a) que ajude e batalhe ao seu lado,
mais do que amor, paixão, busca, companheirismo e um parceiro(a) esperto(a), disposto (a), colaborador( a). Dos chamados
'moscas mortas', você prefere manter distância.

3) VOCÊ QUER UM COMPROMISSO SÉRIO?
a) Se respondeu sim, você não vê a hora
de encontrar a pessoa certa, ou estando
com alguém não tem problemas em se
envolver.
b) Se respondeu não, tem outras prioridades, pelo menos por enquanto.
4) LIMITES DA PAIXÃO:
a) O lago reflete seu desejo de querer se
ver livre de relacionamentos superficiais.
Porém, só quando encontrar alguém muito
especial, é que vai mergulhar de cabeça.
b) A cachoeira revela que você gosta de
conquistar, esbanjar seu charme e saber
que as pessoas se apaixonam facilmente
por você, mesmo que para você logo tudo
perca a graça. Mas sempre aparece alguém novo, aliás, muito natural.
c) O que um riacho é capaz de fazer, não?
Você vive apaixonado(a) e sempre por
alguém diferente. Você é movido à paixões e emoções intensas, passionais. Não
dá outra: está sempre com uma pessoa
diferente e sempre jurando que encontrou
o amor de sua vida.
5) FUTURO BRILHANTE:
a) Se viu a chave de uma casa, você tem uma
vontade secreta de abrir novos horizontes na
sua vida, só não sabe que rumo seguir.
b) Se viu a chave antiga, mostra que você tem
garra e uma vontade ilimitada de aprender
tudo o que puder e que vai atrás e luta por
seus objetivos.

7) QUANDO O SUCESSO CHEGAR
a) Entrar na casa é ter confiança em tudo o
que faz, sabendo que existe sempre a possibilidade de erro ou acerto. Sendo assim,
nada consegue atrapalhar seu caminho.
b) Se você olhou pela janela, é porque tem
medo de falhar e por isso, desiste de tudo,
sem ao menos ter tentado.
c) Caso não tenha se interessado, é porque
você se contenta com coisas simples e prefere não correr atrás do sucesso.
8) MEDO DE QUE?

a) Para você, que escolheu o urso, depender de alguém é a coisa pior que pode te
acontecer na vida. Na sua opinião, uma
pessoa alcança a felicidade a partir do
momento em que estiver pronta para andar com os próprios pés.
b) Através do mágico, você demonstra o
receio que tem com as situações que estão
fora do seu controle. Porém, para aliviar
tamanha tensão, procura ajuda com um
poderoso gurú e explicações sobrenaturais para seus problemas pessoais.
c) O gnomo é o retrato de uma pessoa
preocupada com que os outros vão pensar
dela, como os outros vão reagir se disser
ou fizer coisas que elas não gostam ou
aprovam. Afinal por que tanto medo de
não ser aceito(a)?
9) SEU EU MAIS PROFUNDO
a) Escolhendo o jardim, você provou que é
maduro(a), honesto(a), sensível e dono(a)
de uma inteligência privilegiada. Não é à
toa que todos confiam em você de olhos
fechados.
b) Se escolheu a lagoa, ela apenas reforça
a sua necessidade de ter seu próprio espaço, até para se isolar quando sente que as
coisas não andam lá como tinha planejado.
Chegará um dia em que você descobrirá
que compartilhar os sentimentos com alguém de sua confiança poderá ajudá-lo(a)
a ficar melhor.
c) A praia é a escolha de quem é apaixonado(a) pela vida, nada convencional, com
opiniões próprias e nem um pingo de receio de defendê-las e mudá-las, se for preciso.
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OS BENEFÍCIOS DO INHAME QUE PODE ATÉ EVITAR
A DENGUE
Muitas pesquisas estão apontando o suco de inhame, aquele
redondinho que tem a casca peludinha, o melhor remédio contra a
dengue. Fora isso, o inhame contém muitas vitaminas e é indicado
para anemia, plaquetas baixas, bem como ajuda no controle de peso
e não engorda. O Inhame evita malária, dengue, febre amarela, etc.
A presença do inhame no sangue permite uma reação imediata à invasão do mosquito, neutralizando o agente causador da doença antes que ele se espalhe pelo corpo. Aldeias inteiras morreram
de malária depois que as roças de inhame foram substituídas por
outros plantios. SUCO - Bata no liquidificador 1 inhame cru para cada
copo de água ou leite ou uma fruta do seu gosto, mamão, banana etc.
O inhame só precisa estar descascado, cru e cortado em rodelas
(para facilitar). Sem açúcar.
E sempre inclua Inhame na sua sopa, salada, só cozido no
vapor e temperado com limão. Muito bom. (Mãe Ana)

*********************************************

ELIMINE AS ANTIGAS ENERGIAS DE ROUPAS USADAS E DE
BRECHÓ
Muitas pessoas tem a preocupação em saber se podem ou
não usar roupas usadas por outras pessoas. A energia da pessoa fica
na roupa? Se sim vai fazer mal se usar? Como eliminar ou limpar a
energia de roupas usadas?
Será que um móvel, roupa, joia, quadro, utensílio ou qualquer objeto usado ou pertencente a alguém pode ter más energias? E
será que estas energias negativas podem nos fazer mal? Posso comprar móveis de antiquários ou roupas de brechós? Todas são perguntas pertinentes, pois da mesma forma que um ambiente tem a energia
de seus moradores, o móvel, quadro ou objetivo deste ambiente também ficam impregnado com a energia de tudo o que ocorre no local.
Assim como roupas, utensílios e joias ficam impregnadas com a energia de seus donos. Impregnadas com a energia do dono não significa
energia ruim. Significa que estão “imantadas” com e energia do seu
dono. No caso de roupas de brechó dos antigos donos.
Quem nunca viu um filme que tem um sensitivo que ao segurar um objeto na mão, consegue ver tudo o que ocorreu em volta
deste objeto e seus donos? Tenha a certeza que esta ficção é apoiada
numa realidade. No caso de roupas usadas, ocorre o mesmo, pois
esta roupa fica impregnada com a energia de que usa constantemente.
Todos nós sentimos a energia de um objeto ou roupa usada
por alguém. Só que há pessoas que conseguem ler o que ocorreu no
passado deste objeto ou roupa.
Acontece que há pessoas sensíveis a energias impregnadas
em roupas e utensílios usados. Outras, são mais sensíveis a estas
energias ao ponto de passarem mal. Logo, não podem usar ou ter
móveis ou roupas já usadas.
Roupas de brechós e usadas que ganhamos, não são negativas a princípio. Negativo pode ser o histórico no móvel, objeto ou
roupa, que pode fazer mal para quem for comprar. Só que não há
como saber este histórico.
Se você ganhar uma roupa ou utensílio de uma pessoa negativa, ruim ou muito falsa, esta roupa estará impregnada com más
energias. Pessoas negativas, ruins e mentirosas emitem uma energia
muito ruim.
Como limpar ou purificar roupas usadas? Mesmo que você
não sinta nada ou não liga para esta história de energia de roupas
usadas, aconselho a fazer uma boa limpeza enérgica antes de usar.
Tenha o costume de limpar as más energias de roupas usadas, utensílios e joias usadas.
Veja abaixo algumas ideias para limpeza:
- Deixe a roupa e utensílios no sol por algumas horas. O sol
é um desimpregnador de más energias naturais.
- Coloque a roupa com um punhado de sal grosso, gotas de
água benta (pode substituir por gotas de alfazema) e deixe a roupa
de molho num balde cheio de água comum. Depois lave normalmente
e seque ao sol. O sal grosso tira as más energias e água benta (ou
alfazema) purifica.
- Limpe os utensílios e joias com pano úmido com água benta de igreja (ou alfazema).
- Acenda um incenso de sete ervas ou cânfora ao lado das
joias e/ou roupas. Irá limpar e tirar as más energias das peças.

**************************************************

Pai Nelsinho, um pouco da sua história de amor e dedicação à Umbanda
Pai Nelsinho começou sua trajetória na Umbanda há
28 anos. No início, ele não acreditava... passou por momentos
complicados na época em que construiu sua casa, estava muito carregado energeticamente... então seu cunhado (hoje já
falecido), Nelson Rosa, o indicou para que frequentasse o
Centro do Sr. Santana. A ideia não foi aceita de imediato, mas
quando sentiu que realmente precisava, ligou ao cunhado e
pediu ajuda.
A primeira gira que participou foi de caboclo. Recebeu o passe de um médium chamado “Toninho”, hoje já falecido. O Pai Santana ao conhecê-lo, colocou sobre ele sua mão
e logo disse que seria um Pai de Santo... sábias palavras.
Depois de sua primeira visita ao centro, não foi imediatamente que o Pai Nelsinho participou das giras .. demorou
um tempo, até começar a frequentar a casa (embora todos os
sábados já sentisse viva a energia da Umbanda, mesmo sem
atuar).
Assim que começou a receber os passes com frequência, a energia foi fluindo, até o momento em que o Pai
Santana o liberou para trabalhar. Ele nunca foi cambone. Seu
primeiro trabalho foi numa gira de Preto-Velho, onde o Pai
Joaquim d’Angola se manifestou. Daí em diante, o médium se
desenvolveu cada vez mais.
Com o tempo, o Pai Santana envelheceu e sua filha
preocupada com seu estado cada vez mais debilitado, conversou com os trabalhadores. Logo, o nosso amado Pai Douglas (que já trabalhava na casa), se tornou o Pai de Santo, seguido por nossa querida Mãe Katia.
Temos duas histórias muito interessantes que antecederam a coroação do Pai Nelsinho. Na segunda-feira anterior
à coroação, aconteceu a primeira delas. Pai Nelsinho colocou
seu manto branco de trabalho e seguiu em direção à Igreja
das Almas que fica na Liberdade, saindo de casa às 6h. A intenção foi de acender velas aos dois Pais de Santo que o antecederam (Pai Santana e Pai Douglas) pedindo muita proteção
e força para o cargo que iria assumir. No caminho, ao chegar
à estação Praça da Árvore, sua atenção foi desviada a uma
grande confusão dentro do metrô. Quando pôde identificar o
motivo, viu um gafanhoto de quase meio palmo pulando entre
a multidão, que ora tentava fugir, ora tentava pegar o bichinho que escolheu nada menos do que o colo de Pai Nelsinho
para ficar. Nosso Pai o pegou e, na palma da mão, o levou até
a estação Liberdade, soltando-o na praça antes de entrar na
igreja. Ali sentiu a presença de Oxossi e Pena Branca ao seu
lado. Chegou à igreja por volta das 6h45. Rezou um terço com
duas senhoras e esperou 7h para acender as velas. Quando se
pôs de joelhos, sentiu Pai Santana e Pai Douglas ao seu lado,
levando a proteção que pediu. Essa sensação o amparou para
o Ritual de Coroação. Um momento em que sentiu uma emoção muito grande. Uma emoção de responsabilidade. Momento em que o nervosismo cedeu lugar à calma e felicidade
do que estava por vir.
A parceria entre um Pai de Santo e uma Mãe de Santo
é maravilhosa. É uma relação de muito respeito entre os dois.
Ser um Pai de Santo, para ele, é uma missão de muita responsabilidade e pede à Deus forças para cumprir seu papel e
conversar com seus filhos. Por ser um caipira tímido (como se
considera) pede aos seus protetores condições de conversar
mais e de ser mais presente.
E aqui deixa uma mensagem aos filhos, médiuns e
trabalhadores: “Continuem com fé e esperança. Acreditem na
Mãe Katia, no Pai Nelsinho, nas mães pequenas... acreditem
na gente e tudo dará certo! Todos os filhos vão ter um Pai que
ama do fundo do coração, que fala pouco, mas tem um coração grande, do tamanho do mundo.
Que o Pai Oxalá nos abençoe”. (entrevista feita por
Karina Auricchio / Colaboração Sérgio Poato)
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AVISOS
Àqueles que não têm sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informações para Sérgio Poato e/ou Karina Auricchio (médiuns, trabalhadores, assistência); nos seguintes emails: sergiopoato@hotmail.com e/ou karinaauricchio@hotmail.com. Lembramos, ainda, que diversas
informações poderão ser úteis acessando nosso site: www.cabocloventania.com.br, participe, opine,
prestigie!
Programação do Curso de Prosperidade, Realização e Mediunidade 2014 – segundo semestre:
Curso para alunos regularmente inscritos com porta fechada e das 17h00 às 18h00. Sempre nos dias
das giras. Inscrições abertas. Participe !!!
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 de 2014, 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 (cinquenta 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.
*******************************************************************************************
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