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CENTRO DE UMBANDA CAMINHOS  DA VERDADE  E  

PROSPERIDADE  CABOCLO VENTANIA 

Queridos filhos e amigos, 

 

A mais importante das leis da vida, é a lei da unidade. Tudo é úni-

co, portanto, não há nada igual em todo o universo. Você é único, o mos-

quito é único, a pedra é única e assim vai. Duas folhas das árvores em to-

das as florestas, também não são iguais. Há semelhantes, mas não iguais. 

Trazendo essa lei para o nosso comportamento e para as nossas atitudes 

diárias, se absolutamente nada é igual, nenhuma comparação faz o me-

nor sentido. 

Comparar-se aos outros é rejeitar-se, é desvalorizar-se, é não 

aceitar sua individualidade, atributo essencial do espírito. Quem tem 

posse de si, não se compara a ninguém. Se aceita da forma que é. Nada 

alegra tanto a alma, quanto investir em sua individualidade. Cooperar 

para que sua integridade e seu senso interno estejam sempre felizes e 

realizados é uma das nossas maiores responsabilidades perante a nossa 

existência. O maior mal que você pode fazer para si é se comparar com 

alguém, porque estará se rejeitando, se negando. Como a vida o trata da 

forma que você se trata, ao se negar, a vida fará o mesmo com você. Para 

tudo que você desejar, receberá da vida um não. Desse modo, as expres-

sões do tipo: eu devia, eu não devia, se eu fosse, se eu não fosse... são 

puras fantasias da sua mente. Diga constantemente: Sou único, não sou 

mais e nem menos do que ninguém, sou apenas do meu tamanho. Eu me 

aceito e me respeito do jeito que sou. 

A pessoa que recusa a realidade, que não aceita os fatos, que não 

se aceita, vai se apagando, se apagando, dando abertura à depressão, ao 

estresse, à solidão e, por fim, às doenças ilimitadas. É isso que deseja pa-

ra você? 

Nunca coloque seu bem-estar nas mãos do outro. Não faça essa 

besteira, pois cada um é responsável por si mesmo e pela sua própria 

vida. A vida o trata como você se trata, portanto, acorde dessa ilusão e 

viva sua vida de forma espetacular. Não espere nada de ninguém, vá e 

faça!!!! Não se mime, não se iluda com o outro. Se você deixar que o outro 

decida as coisas por você, comande a sua vida, escolha suas roupas, seus 

sapatos e suas coisas, terá que dormir na cama que arrumou um dia, sem 

reclamar. Isso é muito sério!!!!! Siga sua vida pela inteligência e sabedo-

ria, pois caso contrário terá experiências ruins para passar, até aprender 

a lição. Todos nós estamos perante à evolução e não faz sentido que o ou-

tro tome as rédeas de sua vida. 

Fraternidade é saber lidar com as diferenças na vida. Diante dis-

so, você aprenderá a apreciar que cada um difere do outro, cada um tem 

seu jeito de pensar e agir. O grande segredo do sucesso na afetividade e 

nos relacionamentos é darmos a nós mesmos aquilo que queremos que 

os outros nos deem como: carinho, atenção, companhia, consideração, 

amor, alegria, etc. 

Cultive seu maior bem.............. VOCÊ!!! 

 

 

Com carinho, Mãe Katia.  

TABELA DE FLORES e CANTINA        

Médiuns do mês  

17/10 - Mãe Katia / Katia 

Sophia / Karla Auricchio / 

Karina Auricchio 

 
07/11 - Ana Wick / Andrea 

Lins / Gabriel Gamboa / 
Lívia de Lima 

 
21/11 - Patrícia Peixoto / 

Thainá Sanches / Wagner 

Gonçalez / Luiz Felipe 

Garcez Pássaro 

              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. 

Atendimento na  1ª e 3ª Semana do mês -  Rua  do Orfanato  nº 1273  - Vila Prudente 

Equipe de Redação, Montagem e Impressão 

Redação e Impressão  - Aparecida Rosa  

Diagramação -  Douglas Barrios Junior 

Colaboração - Sergio Poato /Karina Auricchio 

SUPERVISÃO GERAL MÃE KATIA 

GIRAS 

Dirigente e Presidente - Mãe Katia:  ANO X Ill - Nº 4-  Outubro de 2015 

 

17/10 -  Exú 

 

07/11 -   Preto Velho 

 

21/11 - Exú    
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         OS SONHOS E A MEDIUNIDADE 

"O sonho é uma mediunidade em estado embrio-

nário que está, lentamente, se desenvolvendo no 

homem. Livre do corpo denso, pelas portas do so-

no, a alma adentra o Mundo Espiritual, vivendo ali 

as mais variadas experiências. 

Durante o sonho, a alma entra em contato com Es-

píritos encarnados e desencarnados, de cujas fei-

ções e afeições pode recordar-se ou não, depen-

dendo de seu grau de lucidez no instante em que 

se processa a emancipação. 

São muitos os Espíritos obsessores que esperam o 

momento do sono, para melhor perseguirem as 

suas vítimas nas estradas do Plano Espiritual... 

Quando no corpo, a alma como que se oculta, nu-

ma "gruta", da influência desses Espíritos vingati-

vos... É por isto que muita gente, no meio da noite, 

acorda sobressaltada no corpo, com a nítida im-

pressão de que estava sendo perseguida por uma 

ou por mais pessoas... 

Mas por que o sonho é uma manifestação mediúni-

ca? 

Quando retorna ao estado de vigília, o Espírito en-

carnado, embora nem sempre se recorde de ma-

neira detalhada da excursão espiritual empreendi-

da, retém consigo lembranças que são úteis tanto 

a si quanto aos outros; sim, porque, não raro, ele 

se faz o portador de valiosas orientações para fa-

miliares e amigos que estejam necessitados de 

uma palavra de conforto ou de alerta, de esclare-

cimento ou de rumo. 

Este tipo de mediunidade, a dos sonhos, infeliz-

mente, não é valorizada quanto deveria ser. Se os 

homens se preparassem melhor para o repouso 

físico, haveriam de ter mais sonhos e menos pesa-

delos... 

Desde as páginas do Antigo e do Novo Testamen-

to, nos deparamos com a manifestação mediúnica 

através dos sonhos. 

Foi através de um sonho que um Anjo do Senhor 

manifestou a José, pai de Jesus, dizendo-lhe: 

"Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para 

o Egito"... 

Em sonho, os Espíritos avisaram aos reis magos 

que não retornassem a Herodes que tramavam 

aniquilar o Divino Infante pelo qual temia ser des-

tronado... 

Quantos sonhos são premonições extraordinárias! 

Quantas descobertas e invenções não tem sido  

feitas depois de sonhos inesquecíveis que muda  

ram a História! 

 

A mediunidade de sonho ou de desdobramento 

ou, ainda segundo outros, de projeção da consci-

ência, merece ser melhor estudada, o quanto ela 

pode, desde que observada sem fanatismo, servir 

de fonte de constante inspiração para o homem na 

Terra, colocando-o diretamente em contato com as 

esferas espirituais. 

Do livro: “Mediunidade e Caminho” - Pelo Espírito 

de: Odilon Fernandes - Psicografado por: Carlos A. 

Baccelli (Enviado por Rosana). 

///////////////////////////////////////////////////// 

A GRANDEZA DA AMIZADE 

Você já pensou na grandeza da amizade? 

Diz um grande pensador que quem encontra um 

amigo, encontra um tesouro valioso. 

A amizade verdadeira é sustentáculo para muitas 

almas que vivem sobre a face da Terra. Ela está 

presente nos lares e fora deles,  na convivência 

diária das criaturas. A amizade é tão importante 

que já foi comparada com muitas coisas de valor. 

Um pensador anônimo compara a amizade com as 

estrelas, e aqueles que não têm amigos ele com-

para com os cometas, que vêm e vão, mas não 

permanecem, nem iluminam como as estrelas. 

Diz ele mais ou menos assim: 

Há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os co-

metas passam. Apenas são lembrados pelas datas 

que passam e retornam. 

As estrelas permanecem. O Sol permanece. Pas-

sam-se anos, milhões de anos e as estrelas perma-

necem. Os cometas desaparecem. 

Há muita gente como os cometas, que passa pela 

vida da gente apenas por instantes. Gente que não 

prende ninguém e a ninguém se prende. Gente 

sem amigos. Gente que apenas passa, sem ilumi-

nar, sem aquecer, sem marcar presença. Assim 

são as pessoas que vivem na mesma família e que 

passam um pelo outro sem serem presença. O im-

portante é ser como as estrelas. Permanecer. Cla-

rear. Estar presente. Ser luz. Ser calor. Ser vida. 

Ser amigo é ser estrela. 

Podem passar os anos, podem surgir distâncias, 

mas a marca da amizade fica no coração. Cora-

ções que não querem se enamorar de cometas, 

que apenas atraem olhares passageiros e passam. 

São muitas as pessoas cometas. Passam, recebem 

as palmas e desaparecem. Ser cometa é ser com-

panheiro apenas por instantes. É explorar os senti-

mentos humanos. A solidão de muitas pessoas é 

consequência de não poderem contar com    
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       alguém. É resultado  de uma 

vida de cometa. Ninguém fica. 

Todos passam uns pelos outros. 

Há muita necessidade de criar 

um mundo de pessoas estrelas. 

Aquelas com as quais todos os 

dias podemos contar. Todos os 

dias ver a sua luz e sentir o seu 

calor. 

Assim são os amigos estrelas na 

vida da gente. Pode-se contar 

com eles. Eles são presença. São 

coragem nos momentos de ten-

são. São luz nos momentos de 

escuridão. São segurança nos 

momentos de desânimo. 

Ser estrela neste mundo passa-

geiro, neste mundo cheio de 

pessoas cometas, é um desafio, 

mas, acima de tudo, uma recom-

pensa. 

É nascer e ter vivido e não ape-

nas existir. 

E você? É cometa? Ou é estrela? 

Enquanto o desejo é chama que 

se consome e deixa um vazio nas 

almas, a amizade é bênção que 

alimenta e sustenta em todos os 

momentos da vida. 

Quem compartilha apenas do 

desejo corre o risco de ficar só, 

tão logo o desejo cesse, mas 

quem divide a amizade tem a 

certeza de que nunca estará sozi-

nho. 

É por essas e outras razões que a 

amizade é sempre comparada às 

coisas belas e de grande valor. 

Pode ser comparada a um tesou-

ro... 

A uma flor perfumada que jamais 

fenece... 

A uma estrela que aquece e vivi-

fica, ou com a luz que jamais se 

apaga... 

O importante mesmo é ter ami-

gos ou ser amigo de alguém, 

porque só assim teremos a certe-

za de que nunca estaremos de-

samparados.  Seja uma estrela  

(Momento  Espirita - Mãe  Ana). 

LEITURA RECOMENDADA 

Descrição:  

 

A obra, cujo fulcro central é a 

abordagem de questões relacio-

nadas às problemáticas sociais e 

existenciais, apresenta, por meio 

de capítulos sucintos, oportuni-

dade ímpar de reflexão acerca 

do comportamento do indivíduo 

enquanto ser social e espiritual 

em constante transformação.  

 

Em Liberta-te do Mal a autora 

espiritual Joanna de Ângelis, ba-

seada nas vigorosas lições de 

Jesus e nas sábias diretrizes do 

Espiritismo, discorre a respeito 

de um tema relevante: as causas 

justas das aflições, essas advin-

das da prática irrefletida do mal. 

Considerando-se que não existe 

o mal em si, sendo esse apenas a 

ausência do Bem, e nem tampou-

co tenha sido criado por Deus, a 

sua presença na vida do indiví-

duo deve-se tão-somente à infra-

ção às leis de Deus.  

 

A obra ainda aborda outros as-

pectos de interesse geral: a com-

provação da nossa imortalidade, 

a terapia do perdão, a lei da re-

encarnação, dentre outros, sali-

entando a importância do des-

pertar do espírito rumo ao cami-

nho da libertação dos fatores que 

medram o sofrimento.  

 

E, certamente, Jesus estará espe-

rando no fim dessa trilha percor-

rida por aqueles que tiverem a 

coragem de completá-la.  

 

Para tanto, Joanna de Ângelis 

ressalta o poder curador do 

Amor,  

 

entendido como o instrumental 

inaugural e essencial a capacitar 

o ser ao triunfo, à conquista de si 

próprio, pela erradicação do 

egoísmo e do orgulho e pela 

promoção humana, sintetizada 

na prática constante da amizade, 

da compreensão, da ajuda mútua 

e do respeito que deve reveren-

ciar a incessante obra da Criação 

////////////////////////////////// 

12 DE OUTUBRO - DIA DE 

OXUM 

Devido ao sincretismo religioso 

adotado pela grande maioria dos 

terreiros em nosso pais, existem 

algumas divergências quanto a 

data correta de homenagem à 

Oxum. No Rio de Janeiro o sin-

cretismo se dá com Nossa Senho-

ra da Conceição, na Bahia, com 

Nossa Senhora das Candeias e 

em São Paulo, Nossa Senhora de 

Aparecida. Como se tornou hábi-

to seguir o calendário católico 

para as homenagens sincréticas, 

o dia 12 de outubro consagrado 

à Padroeira do Brasil passou tam-

bém a ser o dia escolhido para 

nossos festejos à deusa das 

águas doces. 

Oxum é o Trono Natural irradia-

dor do Amor Divino e da Con-

cepção da Vida em todos os sen-

tidos. Como “Mãe da Concep-

ção” ela estimula a união matri-

monial, e como Trono Mineral 

ela favorece a conquista da ri-

queza espiritual e a abundância 

material. 

A Orixá Oxum é o Trono Regente 

do pólo magnético irradiante da 

linha do Amor e atua na vida dos 

seres estimulando em cada um 

os sentimentos de amor, fraterni-

dade e união. 

Seu elemento é o mineral e, junto 

com Oxumaré, forma toda uma 

linha vertical cujas vibrações, 

magnetismo e irradiações plane-

tárias multidimencionais atuam 

sobre os seres e os estimula ou 

paralisa. Em seus aspectos posi-

tivos, ela estimula os sentimentos 

de amor e acelera a união e a  
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Título: Liberta-te 

do Mal 

Divaldo Pereira 

Franco; Joanna 

de Ângelis 

Ebm Editora 
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        concepção.   
   Características dos filhos de Oxum 

O arquétipo psicológico associado a Oxum se 

aproxima da imagem que se tem de um rio, das 

águas que são seu elemento; aparência da calma 

que pode esconder correntes, buracos no fundo, 

grutas - tudo que não é nem reto nem direto, mas 

pouco claro em termos de forma, cheio de mean-

dros.  

Os filhos de Oxum preferem contornar habilmente 

um obstáculo a enfrentá-lo diretamente, por isso 

mesmo, são muito persistentes no que buscam, 

tendo objetivos fortemente delineados, chegando 

mesmo a ser incrivelmente teimosos e obstinados. 

A imagem doce, que esconde uma determinação 

forte e uma ambição bastante marcante, colabora 

a tendência que os filhos de Oxum têm para en-

gordar; gostam da vida social, das festas e dos 

prazeres em geral. 

Os filhos de Oxum são mais discretos, pois, assim 

como apreciam o destaque social, temem os es-

cândalos ou qualquer coisa que possa denegrir a 

imagem de inofensivos, bondosos, que constroem 

cautelosamente.  

Na verdade, os filhos de Oxum são narcisistas de-

mais para gostarem muito de alguém que não eles 

próprios – mas sua facilidade para a doçura, sen-

sualidade e carinho pode fazer com que pareçam 

os seres mais apaixonados e dedicados do mundo. 

Faz parte do tipo, uma certa preguiça coquete, 

uma ironia persistente, porém discreta e, na apa-

rência, apenas inconsequente. 

 Entretanto, ás vezes, parece esquecer um objetivo 

que antes era tão importante, não se importando 

mais com o mesmo. Na realidade, estará agindo 

por outros caminhos, utilizando outras estratégias. 

Oxum não tolera o que considera injusto e adora 

uma pirraça. Da beleza à destreza, da fragilidade à 

força, com toque feminino de bondade! 

Oxum corresponde a nossa necessidade de equilí-

brio emocional, concórdia, amor, complacência e 

reprodução. 

Dia da semana: Sábado.  

Reino na Natureza: Rios e Cachoeiras. 

Linha de Vibração:  Purificação / Amor / União. 

Símbolo:  Espelho. 

Flores: rosas amarelas, rosas cor de rosa, lí-

rios em geral. 

Frutas: pêssego amarelo, maçã verde,  

melão gaucho amarelo, damasco, ponkan 

   Saudação:  Ora iêiê ô. 

FRALDAS GERIÁTRICAS 

Precisamos de doações de fraldas geriátricas 

até 50k. Contamos com sua colaboração que 

será revertida para uma grande causa.  

////////////////////////////////////////////// 

ORFANATO 2015 

Já estamos com a listagem das crianças para 

vestir para o Natal no ano de 2015.  

Caso haja interesse em apadrinhar uma crian-

ça, procurar Andrea ou Abgail.  

Se preferirem, peçam os detalhes da casa pa-

ra Andrea. Este ano já estamos distribuindo 50 

sacolinhas. Segue itens necessários: 
 

SACOLINHA (Itens):  roupinha, sapatinho, 

brinquedo, cartãozinho. 

Data de entrega: 21/11/2015. 

Resp.: Andrea. Tel.: 97311-3876 – 

dea.mara@hotmail.com 

///////////////////////////////////////////////////// 
 

MVJ - MOVIMENTO VENTANIA JOVEM 

Com suas iniciativas, vontade de ajudar ao 

próximo e amor à nossa casinha de luz, o MVJ 

agrega jovens carismáticos e, acima de tudo, 

com energia de renovação.  

É com grande prazer que anunciamos os no-

vos integrantes do MVJ Gabriel Gamboa, Thai-

ná Sanches e Lívia de Lima.  

Sejam muito bem-vindos ao movimento, jun-

tos, tenho certeza que iremos realizar ótimos 

trabalhos e poder ajudar mais um pouco àque-

les nossos irmãos que necessitam mais. Deus 

abençoe todos vocês.  

Presidente do MVJ Viviana Vigatti  
 

////////////////////////////////////////////// 

 

AGRADECIMENTOS 

À equipe de trabalhadores da festa de Cosme 

e Damião, coordenada por Katia Sophia e Juni-

nho. 
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Àqueles que não têm sua data de aniversário mencionada no jornal, pedimos para enviar as informa-

ções para Sérgio Poato e/ou Karina Auricchio (médiuns, trabalhadores, assistência); nos seguintes e-

mails: 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! 
 

Curso de Evangelização de crianças: Estão abertas as inscrições para o “Curso de Evangelização de Crianças”. 
Será ministrado pela Jéssica aos sábados antes das giras, com supervisão da Mãe Katia. Curso dinâmico, focado 
para crianças com idade até 12 anos, apostilado e com recursos de vídeo e áudio. Inscrições com Andrea. 
 

Como fazer doações para o terreiro: Se você quer fazer uma doação para o terreiro procure a Abgail 

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 di-

vidir 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 man-

ter 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 ca-

da mês. Caso ocorra alguma eventualidade pedimos que procure a nossa tesouraria. Para novos inscri-

tos, 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.  

Aceitamos encomendas! Falar com Rafael Barrios – Tel.: 99557-0731. 

******************************************************************************************* 
                                                                                     AGRADECIMENTOS 

Nossos agradecimentos ao Adenir Augusto Cordeiro pelas xerox que são colocadas nas pastas dos médiuns. Xerox efetua-

dos pela Cetra Copiadora Ltda.  

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

 

Aceita-se encomendas: doces, salgados e congelados  

 Tratar com Angelina – Tel.: 2574-7786 
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AVISOS 

06/10 - Evanir 

12/10 - Érika Manfredi 

22/10 - Mãe Ana 

26/10 - Felipe 

30/10 -  Cida Rosa 

31/10 - Miguel 
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