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Queridos filhos e amigos,

SUPERVISÃO GERAL MÃE KATIA

Mais um final de ano se aproxima e muitos de nós não entendemos ainda sobre o
funcionamento das leis divinas. Quando possuímos a consciência de que para
2 NATAL E ANO NOVO
sermos prósperos em todos os setores: relacionamento afetivo, financeiro, saúde, profissional, familiar e social (amigos), necessitamos que haja uma integra3 IANSA - 04 DE DEZEMBRO
ção entre nós (10%) e o universo (90%) diariamente, aí sim encontramos a chave
do sucesso. Se tentarmos manter viva a ilusão e a vaidade das pessoas ao nosso
OXALÁ
25
DE
DEZEMBRO
3
redor, teremos esse poder de conexão enfraquecido, pois ao nos ligarmos em
4 AGRADECIMENTOS
ouvir o que os outros dizem, automaticamente nos desligamos da totalidade. Somente quem ama incondicionalmente, quem se doa sem pedir nada em troca,
5 AVISOS
apenas fazer o bem pelo bem, é que recebe da espiritualidade toda ajuda necessária sempre que estiver precisando. Não importa de quem venha e nem de onde venha, mas a ajuda sempre vem!!!!
DISTRIBUIÇÃO INTERNA GRATUITA
A aceitação de si mesmo, da forma que é, é a base para que a vida se abra de
novas oportunidades. Aquele que diariamente se mantém querendo o que é do
outro ou se revolta por não ter dado certo na vida, afasta de si as probabilidades
TABELA DE FLORES e CANTINA
de ascensão. Não podemos esquecer que se não temos aquilo que desejamos é
Médiuns do mês
porque não alcançamos a maturidade suficiente para tal coisa e pronto. Sem discussão!!!!
19/12 – Marcelo Santiago,
Aquele infeliz que pensa que para ter um relacionamento afetivo, precisa se anuMaria Claudia Basso,
lar e só fazer o que o outro deseja, está fadado ao fracasso sentimental. Amanhã,
Miriam, Raimunda
ele perceberá que perdeu seu RG e depois para reconquistar, vai ser bem difícil
20/02/2016 – Pai Nelsinho, e demorado. Na vida, tudo tem um preço, se você faz paga e se não faz, paga
também.
Osvaldo, Priscila Collote,
Nossa força de poder de ação para tudo na vida é como massa de bolo: precisa
Rafael
de atenção e foco senão desanda.
Lembre-se que na vida, sem desprezar ninguém, todo mundo é substituível, por05/03/2016 - Segunda
tanto, não se ache a única bolacha do pacote e nem veja o outro da mesma forgira: Raquel Clara, Mãe
ma. Pense que o mesmo poder pessoal que trouxe muitas pessoas maravilhosas
Val e Viviana Vigatti
na sua vida, poderá trazer muitas outras coisas também como: sucesso, empregos, namorado, amigos e etc.... Saiba que tudo se move ao nosso favor sempre,
não existe privilegiados, apenas existem aqueles que estão na postura de merecedores. Persevere em seus objetivos. Não se lastime e nem faça corpo mole.
Pare com essa história de querer colinho. Estamos no séc. XXI e você ainda quer
IMPORTANTE
denguinho???? Que feio!!!!! Olhe no espelho!!! Se ame, se cuide mais, se respeite
Pedimos aos queridos filhos
o tempo inteiro. Seja simplesmente você!!!!
que acendam suas velas para Aproveite todos os dias, para falar palavras de construção no bem. Dê exemplos
ao seu redor de fortaleza e fé. Se desejar alguma área diferente da que atua, se
seus orixás nas quartinhas e
especialize naquilo. Não adianta só querer, você precisa saber fazer. Precisa se
mantenham sempre com
aperfeiçoar.
firmeza e força suas
Acredite que o universo conspira a seu favor. Dedique momentos para reflexão e
orações às suas entidades.
oração. Capriche em seu visual, fique sempre bonita (o), gaste também um pouMãe Katia.
co com você. Não dê tudo aos outros, você também merece!!!!Não se envolva
com problemas que não dizem respeito a você. Não atrase sua vida. Seja comGIRAS
preensiva com quem precisa, mas lembre-se que cada um trabalha por si. Se
05/12- Homenagem à Yevocê não é parte do problema, seja sempre a solução. Não entre no meio de fomanjá, na praia
foca e nem compre briga que não seja sua. Deixe que cada um cuide de si. Essa
19/12 - Ciganos - Encerra- é a lei!!!!
Faça valer sua encarnação, viva intensamente como se fosse o último dia de sua
mento do Ano
vida. Muita paz, amor e sabedoria a todos!! Brinde cada instante e seja grato por
tudo que tem!!!
1 MATÉRIA CAPA

30/01 - Homenagem
Oxossi - Santuário

Com carinho, Mãe Katia.

20/02 - Caboclo
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NATAL E ANO NOVO
Época mágica do ano, representando a passagem, celebrando a Vida, o nascimento do Amor e da Fraternidade que chegaram à Terra com o representante maior: Jesus. A figura de JESUS simboliza a capacidade humana de ser humilde, generoso, de amar incondicionalmente, compartilhar, preocupar-se com o outro e
principalmente respeitar as pessoas, independente de
classe social, ou mesmo das próprias crenças. Época
de purificação do passado e abertura para o novo, de
gratidão com a prática do bem, do perdão, da compreensão e da união.
Oportunidade de buscarmos a reflexão, abrindo o coração e nos encontrando com o Divino, com Deus dentro
de nós, que nos ama e nos transforma, pois nossas almas necessitam ampliar para haver libertação e felicidade, expressando ao mundo o nosso melhor, nossa
luz, nossa paz, nossa consciência. A todos nós, um Natal
generosamente fraterno e feliz, com a vontade no coração de confraternizar. Que floresça o significado primordial da festa: o sentimento de renovação intrínseco
no dia 1º de Janeiro, de cada ano e que transcende a
tudo. Saudemos então, uns aos outros na passagem do
Ano Novo: Feliz você novo!!!

de liberdade. Liberdade de não ter de guardar o que
não lhe serve, liberdade de experimentar o
desapego, de saber que mudou e que só usa as coisas
que verdadeiramente lhe servem e fazem bem. Comece seu Ano Novo iluminado, de muita paz de espírito
com amor e liberdade. (Mãe Ana)
//////////////////////////////////////////////////////////

YEMANJÁ - DIA 08 DE DEZEMBRO
Yemanjá sempre tem os braços abertos para acolher
junto de si todos aqueles que a procuram e, nesse mês
dedicado a essa grande mãe, rainha das águas e mares,
ao qual junta-se ao orixá Oxalá, complementando-o
como o princípio Gerador Feminino, pois é a própria
fecundação e doadora da vida, é bastante oportuno,
visto o momento que atravessamos, mergulharmos nessa força que ela emana capaz de gerar em nós sentimentos de conforto, amparo, tolerância e carinho.
Regente absoluta dos lares, protetora da família, suas
águas salgadas dos mares nos fazem alusão ao choro de
mãe que sofre pela vida de seus filhos que se afastaram
do seu convívio. Chamada também de Deusa das Pérolas, é aquela que apara a cabeça dos bebês no momento de nascimento.

/////////////////////////////////////////////////////// Atua dando sentido ao grupo, transformando essa convivência num ato familiar. É a preocupação e o desejo
de ver aquele que amamos a salvo, sem problemas, é a
Todos os anos há um momento em que olhamos nossos manutenção da harmonia do lar.
armários com um olhar crítico.
Olhamos aquelas roupas que não usamos há tanto tem- A necessidade de saber se aquele que amamos estão
po. Aquelas que tiramos do cabide de vez em quando e bem, a dor pela preocupação, o sentido de amor ao
vestimos, olhamos no espelho, confirmamos mais uma próximo, principalmente em se tratando de um filho,
vez que não gostamos e guardamos de volta no armá- filha, pai, mãe, outro parente ou amigo muito querido.
rio. Às vezes, tiramos alguma coisa e damos para alguém, mas a maior parte fica lá guardada, sabe-se lá o É ela que proporcionará boa pesca nos mares, regendo
por quê. Um dia alguém me disse, - tudo o que não lhe os seres aquáticos e provendo o alimento vindo do seu
serve mais e você mantém guardado, só lhe traz ener- reino. É ela quem protege a vida marinha, controla as
gias negativas. Livre-se de tudo o que não usa e verá marés, é a praia em ressaca, é a onda do mar, é o maremoto. O filho desse Orixá pode ter características descomo lhe fará bem.
Acontece que nosso armário não é o único lugar da vi- critas acima e uma tendência a tentar concertar a vida
da onde guardamos coisas que não nos servem mais. dos que o cercam - o destino de todos estariam sob sua
Você tem um “armário” desses no interior da mente. responsabilidade.
Dê uma olhada séria no que anda guardando lá. Experimente esvaziar e fazer uma limpeza. Jogue fora ideias, CARACTERÍSTICAS: Cor: azul clara; Símbolos: concha,
crenças, maneiras de viver ou experiências que não lhe leque e sereia; Elemento: água; Flores: palmas ou rosas
acrescentam nada e lhe roubam energia. Faça uma lim- brancas; Vela: azul claro; Bebida: champanhe branca;
peza nas amizades, aqueles amigos cujos interesses Ervas: manjericão, arnica, lágrimas de Nossa Senhora e
não tem mais nada a ver com os seus. Aproveite e tire flor de laranjeira; Pontos de força: mares; Oferenda:
de seu “armário” aquelas pessoas negativas, tóxicas, vela azul claro, flores brancas, champanhe branca e
sem entusiasmo que tentam lhe arrastar para o fundo perfume de alfazema; Sincretismo: está associada à Virde seus próprios poços, de tristeza, mágoas e sofrimen- gem Maria, Nossa Senhora da Conceição da praia
(Bahia), Nossa Senhora da Glória (Rio de Janeiro), Nosto.
sa Senhora da Conceição (São Paulo);
A insegurança dessas pessoas faz com que busquem
outras para lhes fazer companhia e lá vai você junto
Saudação: “Odôsiá” – “Salve Nossa Senhora da Água”.
com elas. Junte-se às pessoas entusiasmadas, que o
//////////////////////////////////////////////////////////
apóiem e apóiem seus sonhos e projetos pessoais e
profissionais. Não espere um momento certo, ou mesmo o final de ano para fazer essa “faxina interior”. Comece agora e experimente aquele sentimento gostoso

ESVAZIANDO OS ARMÁRIOS DE NOSSA VIDA
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IANSÂ - 04 DE DEZEMBRO

É a senhora dos ventos. Sentimos
essa energia no nosso dia a dia,
pois a todo instante, nos direcionamos de um direcionamento,
ela só entra em nossas vidas, como direcionadora da lei, caso a
direção que estejamos dando à
nossa evolução e religiosidade
não siga a linha que nos leve à
evolução e aprendizado.

OXALÁ - 25 DE DEZEMBRO

Figura central nos terreiros de
Umbanda, na África é também cultuado como Obatalá ou Orixalá =

o grande Orixá, o Orixá dos Orixás. Representa o primeiro orixá,
aquele que foi responsável pela
criação da vida, ou seja, do espírito. Simboliza a paz, a maturidade
espiritual, o equilíbrio pleno, a
força suprema e a sabedoria absoQuando não é possível recondu- luta.
zir o ser à linha reta da evolução,
uma das Iansãs intermediárias Campo de atuação: religiosidade
cósmica, paralisa o ser e o retém dos seres, enviando vibrações esem um dos campos do esgota- timuladoras de fé individual, vibra
mento mental, emocional e ener- em todos os filhos da Terra. Símgético, até que ele tenha sido bolo:
esgotado de seu negativismo e
tenha descarregado todo o seu um cajado, o opaxorô, com três
emocional desvirtuado e viciado. pratos representando o mundo
dos
Ela nos dá direcionamento, pois
sem ele seríamos como um carro homens, o mundo espiritual
sem motorista, sem o ponto que (eguns) e o mundo dos Orixás, toguia e direciona. Quando ficamos dos ligados pelo cajado e em cima
sem saber o que fazer, devemos
pedir à nossa mãe Iansã, um dire- um pássaro que simboliza a união,
cionamento na vida.
a ligação, a comunicação entre os
mundos. Filhos: são pessoas calSincretismo: representada por mas, responsáveis, reservadas e
Santa Bárbara; Dia consagrado: de muita confiança.
quarta feira; Comida: acarajé; Cor:
amarelo; vela: amarela; Caracte- Reflexivos e pensativos, respeitam
rísticas dos seus filhos: autênticos, a todos mas exigem respeito. Sindestemidos, aceita os desafios cretismo: Jesus Cristo, sua cor é o
sem se deixar abater, ação é sua branco porque ela é a soma de
meta; Instrumentos:
todas as cores, seu dia é o dominirukere (pequeno cetro), a Ada go, sexta-feira (Candomblé), Ofe(espada) e Adé (cobertura de ros- renda:
to); Pontos de força: bambuzal,
pedreira, beira do mar, cachoeira,
cemitério, sempre em campos vela branca, canjica branca, flores
brancas, entregues em prato de
abertos; Oferenda:
vela amarela, prato de papelão papelão prateado.
com melão cortado ao meio, flores
amarelas e mel, entregues próxi- Saudação: Epaô Baba! ou Oxalá,
mos à cachoeira; Plantas: espada meu pai! (que significa: olá, com
de Iansã (borda amarela) e bam- admiração e espanto, ao ancestral
dos ancestrais).
bu;

////////////////////////////////
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.
///////////////////////////////////

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

Saudação: Eparrei Iansã que significa “Salve o r a i o I a n s ã ” .
////////////////////////////////////
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LITERATURA RECOMENDADA
Livro: O melhor da vida
Calunga
Autor: Luiz Gasparetto
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.

Setembro:- Começa a arrecadação da 4º Campanha:
Brinquedos;
- 2º Encontro de Jovens: Parque.
Outubro:- Entrega da 4º Campanha: Brinquedos;
- 2º Encontro de Jovens: Casinha.
Novembro:- Entrega das 33 Marmitex do 2º Semestre.
Dezembro:- Confraternização de final de ano: Churrasco com Pagode.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DOAÇÃO DE SACOLINHAS
Nossos mais sinceros agradecimentos a todos aqueles
que fizeram doação de sacolinhas às crianças acolhidas
pelo Lar Betânia O.F.M. de Assistência Social “Betânia”
- Lar da Criança, em dezembro de 2015

/////////////////////////////////////////////////////
AGRADECIMENTOS

A Mãe Katia pediu para os redatores do jornal fazerem
um texto de agradecimento bem bacana para os trabalhadores da casa, ou seja, o pessoal da Cantina, Administração da Cantina, Secretaria, Tesouraria, Manutenção do terreiro, Limpeza, Loja, Bazar, Biblioteca, Curso
de evangelização, Marmitex anual, Rifinhas e Jornal.
Mãe Katia nos pediu para dizer no texto "o quanto ela é
grata por todas as formiguinhas trabalhadoras de nossa
casa". Bom gente, tá aí na íntegra o recado dela para
vocês todos. Nem precisa de grandes palavras. Que
/////////////////////////////////////////////////////
Deus os abençoe!!! (Os redatores).
Homenagem a Oxóssi em 30/01/2016 - Local Santuário //////////////////////////////////////////////////////////
do ABC.
FRALDAS GERIÁTRICAS
Maiores informações, no site do Caboclo Ventania.

/////////////////////////////////////////////////////
CALENDÁRIO 2016 MVJ
Janeiro:- Reunião do MVJ;
- Limpeza da loja, bazar e biblioteca.
Fevereiro:- Começar a arrecadação da 1º Campanha:
Doação de Alimentos.
Março:- Entrega da 1º Campanha;
- Começa a arrecadação das 33 Marmitex do 1º Semestre.
Abril:- Começa a arrecadação da 2º Campanha: Produtos de Higiene Pessoal;
- 1º Encontro de Jovens: Parque.
Maio:- Entrega da 2º Campanha: Produtos de Higiene
Pessoal.
Junho:- Começa a arrecadação da 3º Campanha: Roupas e Agasalhos;
- Visita ao Asilo.
Julho:- Entrega das 33 Marmitex do 1º Semestre;
- Entrega da 3º Campanha: Roupas e Agasalho;
- Limpeza da loja, bazar e biblioteca.
Agosto:- Começa a arrecadação das 33 Marmitex do 2º
Semestre;
- 1º Encontro de Jovens: Casinha;
- Visita ao Orfanato.

Precisamos de doações de fraldas geriátricas até 50k.
Contamos com sua colaboração que será revertida para
uma grande causa.

/////////////////////////////////////////////////////
HOMENAGEM À YEMANJÁ / COROAÇAO PAI PEQUENO
Queridos amigos, no dia 05 de dezembro de 2015 estivemos na praia fazendo nossas homenagens à Yemanjá.
A gira transcorreu na mais perfeita harmonia e corrente
vibratória. Júnior e Juninho se dedicaram ao máximo e
sem eles não haveria festejos. Também agradecemos
ao Juninho pela doação e confecção do barquinho.
Na ocasião, fizemos a coroação do Juninho ao cargo de
Pai Pequeno. Ao iniciando de sacerdócio, desejamos
boa sorte e para todos os seus familiares.
BOAS-VINDAS
Gente !!! Que coisa boa! Cavalcante é o mais novo Ogã
de canto do nosso terreiro, desde 19/12/2015.
Seja bem vindo, meu querido !!!
//////////////////////////////////////////////////////////
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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!
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 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.
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 efetuados pela Cetra Copiadora Ltda.
*******************************************************************************************************

Aceita-se encomendas: doces, salgados e congelados
Tratar com Angelina – Tel.: 2574-7786

Lourdes (cantina) - 03/11

Helena - 20/11

Ferdinando - 12/11

Mirian - 21/11

Guilherme - 13/11

Priscila - 29/11

Fernando Henrique MVJ 17/11
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