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CENTRO DE UMBANDA CAMINHOS  DA VERDADE  E  

PROSPERIDADE  CABOCLO VENTANIA 

A saúde geral 
Hoje vamos falar de um aspecto primordial para nossa atividade física, mental e Espiritu-

al: SAÚDE Total !!!!  

Nossa saúde começa quando nosso sistema psicológico está harmonizado com nosso inte-

rior, unidos em harmonia, paz e entrelaçados por laços de pura compreensão e amizade. 

Quando conseguimos estabilizar um padrão de pensamentos, sentimentos e atitudes que 

estejam de acordo com nosso sentimento interno, mantendo assim o equilíbrio na saúde e 

no bem viver, somos agraciados com a saúde geral e jovialidade. Para termos saúde 

constante, precisamos acompanhar a evolução do SER e procurar a todo o instante fazer-

mos o nosso melhor em cada momento de nossas vidas. O melhor não significa fazer o 

outro feliz, significa fazer a si próprio feliz e realizarmos assim nossa essência de vida. 

Nosso gosto particular! Nossas necessidades internas. 

Existe dentro de nós um sistema de integridade que chamamos de SI. Esse SI é o que nos 

comanda no dia a dia, porém muitos de nós nos esquecemos em cantos reservados da 

sala, atendendo sempre os chamados externos e nos deixando muitas vezes de lado. Des-

sa forma, nossa saúde cai por terra e tudo aquilo que nosso sistema de integridade alme-

ja, fica comprometido. É importante que façamos com que o nosso melhor, que se encon-

tra escondidinho dentro de nós, volte sempre saudável e de acordo com os nossos propó-

sitos. Ex: Eu amo estudar, viver com liberdade, assistir desenhos animados de preferên-

cia PICA –PAU, fazer quebra cabeça e rir muito, mas em nome da família, marido ou filhos 

e amigos, muitas vezes  renego isso dentro de mim e não atendo as minhas necessidades 

primárias. Pronto!!!!! Doença na certa!!!! 

Nosso corpo, através de alguns avisos diários, faz com que estejamos sempre de acordo 

com a linha do nosso melhor, produz o sono para um período reparador de refazimento e 

de equilíbrio, a fome para suprir nossas necessidades, a vontade de ir ao banheiro, de rir, 

chorar, etc. Isto já é um indício do espírito nos lembrando de cuidar de nós, da nossa ma-

téria para continuarmos nossa estrada e assim lembrarmos as coisas que precisamos para 

sermos o que realmente somos na íntegra. 

Quando estamos em desconforto conosco em algum aspecto, significa que nosso espírito 

não está feliz com alguma coisa. É ele dizendo: “Oia o que cê tá fazendo, heim? Preste 

atenção!!!!!! Você não vê que tá infeliz??? Acorda Joaquina!!!!!” 

Para o organismo, as manifestações da convivência interna é muito importante, pois en-

contramos depressão, dor, alegria, descontração, plenitude e realização. Porém, às ve-

zes, a saúde precária também se manifesta através de dificuldades financeiras, vida afeti-

va conturbada, solidão, tristeza nos relacionamentos, problemas profissionais e sociais. 

Importante entender que tudo ao nosso redor também faz parte de nós no âmbito externo 

e interno. 

O espírito exige que você se mantenha no seu melhor, na melhor atitude, no melhor do 

que você já sabe fazer, não adianta dar um de desentendido e se fazer de tonto. Seu siste-

ma de integridade tudo sabe e tudo vê. 

Quando dizemos “melhor”, não estamos falando o melhor no que diz respeito ao politica-

mente correto, ou o que diz a sociedade, mas sim o MELHOR para VOCÊ, para sua essên-

cia do ser.  

Na evolução não levaremos ninguém conosco, estaremos caminhando individualmente 

cada um na sua estrada, portanto vamos lá: qual a área que está podre? Agora pense: o 

que penso a respeito desse assunto? Como ando agindo no meu dia a dia? Onde eu pode-

ria me realizar agora? O que falta para eu ser feliz? O que adianta ser infeliz fazendo os 

outros felizes? 

A vida vive mandando sinaizinhos e se não acordamos a tempo, algo crônico pode acon-

tecer. Ninguém falha diante da vida, dos outros, do chefe, da família, amigos e filhos. Só 

falhamos diante de nós mesmos. A doença é algo que renegamos dentro de nós, algo que 

amamos fazer e que por causa dos outros deixamos de lado. Uma forma especial de ser 

que nosso espírito ama e a realização se torna única e pessoal. Agora pense um pouco nos 

lados saudáveis da sua vida e como anda agindo diante de determinados aspectos. Esse é 

o intuito da matéria: sacudir você!!!!! Acordar para você!!!! Mantenha em si mesmo o com-

promisso de ser feliz! Mantenha a vontade de realizar-se diariamente, de manter-se co-

nectado 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. 

Lembrem-se: essa vida em especial é única! Não deixe passar as oportunidades!! Apro-

veite!!!! 

Boa sorte sempre!!!!!  

Com carinho, Mãe Katia.  

TABELA DE FLORES e CANTINA        

Médiuns do mês  

20/02 – Abgail / 

Bárbara / Mãe Ana / 

Alexandre 

5/03 -  Andrea 

Pedroso / Cris Basso / 

Denise / Didui 

19/03 – Douglas Jr. / 

Elaine / Fernando 

Henrique / Jessica 

              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. 
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05/03: Exu e Pomba Gira 
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    TEXTO ABERTURA - PENSE NISSO 

Um homem que buscava desenvolver sua espiritu-

alidade saiu em busca de um mestre. Após muita 

procura, encontrou um velho monge, conhecido 

por sua sabedoria. O homem, então, disse: 

“Gostaria que o senhor me ensinasse aperfeiçoa-

mento pessoal”. O monte perguntou: “Você já to-

mou seu café?”. “Sim”, disse o homem. “Então la-

ve sua tigela.”.  
////////////////////////////////////////////////////////// 

  

''MOVIMENTO VENTANIA JOVEM”  

Primeiramente, espero que todos tenham 

tido um excelente Natal e virada de ano maravi-

lhoso. Feliz Ano Novo!!! Que venha repleto de con-

quistas, felicidades, amor e paz. 

Esse ano de 2016, o MVJ vem mais firme, 

renovado, com rostos novos que acredito vieram 

para agregar muito. Estamos com muitas novida-

des e tenho certeza que juntos tudo sairá como 

esperado, espero que todos os integrantes tenham 

descansado nas férias, pois agora é hora de mão 

na massa e voltar ao trabalho!!! 

Começamos o ano com a nossa 1ª Campa-

nha de Doação de Alimentos, que valerá desde a 

presente data até a 3ª gira (última) do mês de Mar-

ço. Fazemos votos que todos colaborem, mas so-

mente com produtos para doação de alimentos 

não perecíveis. 

Bazar e Biblioteca  

Horário de Funcionamento é das 17h00 às 

19h15. Não deixem de visitar nosso bazar que tem 

sempre aquele acessório ou roupa linda, além de 

estar ajudando com as campanhas e nas despesas 

da nossa casinha.  

Ainda temos nossa Biblioteca à disposição 

de todos, lá vocês encontrarão livros e filmes espí-

ritas ou não. Aproveitando, pedimos aqueles que 

estão com os livros atrasados que nos devolvam, 

pois sempre há alguém esperando por algum livro 

que está emprestado. ''O conhecimento é o ali-

mento da alma.'' 

Esperamos sua visita!! 

Encontro de Jovens 

Nós do MVJ queremos que nossos irmãos 

de fé se aproximem mais, se divirtam, aprendam, 

se desenvolvam, e troque experiências uns com 

os outros, pois todos temos algo para aprender e 

ensinar. E, com isso, pensamos em montar um es-

paço chamado ''Encontro de Jovens''. Esses serão 

encontros que acontecerão duas vezes em um par-

que e duas vezes na casinha com bate papos, pa   

lestras de diversos assuntos, etc. Todos podem e 

devem fazer parte. 

Qualquer dúvida entre em contato com um 

de nossos integrantes do MVJ: Viviana, Rafael, Ala-

na, Fernando, Guilherme, Lívia, Gabriel, Isabela e 

Thainá. 

Agradecemos a todos, um bom ano e bons traba-

lhos!! 

Viviana Vigatti (Presidente do MVJ)  

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

 
NOVELA COM TEMA ESPÍRITA (MVJ) 

No mês de janeiro a rede de televisão glo-

bo encerrou mais uma novela, dessa vez com tema 

espírita. Usaremos o texto de encerramento para 

abordarmos o assunto de início do ano. 

“É hora de colher e plantar para o futuro. 

Por isso fica permitido aos novos tempos dizer ‘Eu 

te amo’. 

Uma vez pela manhã, outra pela tarde e ou-

tra pela noite, no mínimo. 

Fica estabelecida uma nova lei, a lei do 

amor. 

E fica permitido conhecer a verdade da vi-

da, a ausência da morte e a eternidade da alma. 

Fica permitido dizer obrigado, por favor, 

com licença. 

E fica permitido entender que o erro é está-

gio para evolução e, principalmente, fica total-

mente permitido perdoar e se perdoar. 

Fica permitido poupar água, compartilhar 

comida, cuidar dos enfermos, do corpo físico e 

espiritual. 

Fica permitido a presença de irmãos ilumi-

nados levando luz e amor nos hospitais, nas esco-

las e nos centros de recuperação física e espiritu-

al. 

Ficam permitidos o bem, a paz, a compai-

xão e a caridade. 

E revogam-se todas as permissões encon-

tradas.” 

É assim que o movimento jovem da casa 

Caboclo Ventania deseja um feliz ano novo: com 

muitas novas oportunidades, para crescimento e 

aprendizado. Entender que as dificuldades da vi-

da não são apenas oportunidades de crescimento, 

mas, também, uma forma de agradecer. 

Que 2016 seja cheio de fé e esperança!! 

(Lívia Giovanni e Thainá Sanches integrantes do 

MVJ)  
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          FAMÍLIA É UM PRATO DI  

FÍCIL DE PREPARAR... 

"Família é Prato Difícil de 

Preparar... São muitos ingredientes. 

Reunir todos é um problema... Não é 

para qualquer um. Os truques, os 

segredos, o imprevisível. Às vezes, 

dá até vontade de desistir...Mas a 

vida... sempre arruma um jeito de 

nos entusiasmar e abrir o apetite. O 

tempo põe a mesa, determina o nú-

mero de cadeiras e os lugares. Súbi-

to, feito milagre, a família está servi-

da. Fulana sai a mais inteligente de 

todas. Beltrano veio no ponto, é o 

mais brincalhão e comunicativo, 

unanimidade. Sicrano, quem diria? 

Solou, endureceu, murchou antes do 

tempo. Este é o mais gordo, genero-

so, farto, abundante. Aquele, o que 

surpreendeu e foi morar longe. Ela, 

a mais apaixonada. A outra, a mais 

consistente...Já estão aí? Todos? Óti-

mo. Agora, ponha o avental, pegue 

a tábua, a faca mais afiada e tome 

alguns cuidados. Logo, logo, você 

também estará cheirando a alho e 

cebola. Não se envergonhe de cho-

rar. Família é prato que emociona. E 

a gente chora mesmo. De alegria, 

de raiva ou de tristeza. Primeiro cui-

dado: temperos exóticos alteram o 

sabor do parentesco. Mas, se mistu-

radas com delicadeza, estas especi-

arias, que quase sempre vêm da 

África e do Oriente e nos parecem 

estranhas ao paladar tornam a famí-

lia muito mais colorida, interessante 

e saborosa. Atenção também com os 

pesos e as medidas. Uma pitada a 

mais disso ou daquilo e, pronto: é 

um verdadeiro desastre. Família é 

prato extremamente sensível. Tudo 

tem de ser muito bem pesado, muito 

bem medido. Outra coisa: é preciso 

ter boa mão, ser profissional. Princi-

palmente na hora que se decide me-

ter a colher. Saber meter a colher é 

verdadeira arte. 

As vezes o ídolo da família, o 

bonzinho, o bola cheia que sempre 

ajudou azedou a comida só porque 

meteu a colher. O pior é que ainda 

tem gente que acredita na receita da 

família perfeita. Bobagem. Tudo ilu-

são. Família é afinidade, é à Moda 

da Casa. E cada casa gosta de pre-

parar a família a seu jeito. Há famí-

lias doces. Outras, meio amargas. 

Outras apimentadíssimas. Há tam-

bém as que não têm gosto de nada, 

seria assim um tipo de Família Dieta, 

que você suporta só para manter a 

linha. Seja como for, família é prato 

que deve ser servido sempre quen-

te, quentíssimo. Uma família fria é 

insuportável, impossível de se en-

golir. 

Enfim, receita de família não 

se copia, se inventa. A gente vai 

aprendendo aos poucos, improvi-

sando e transmitindo o que sabe no 

dia a dia. A gente cata um registro 

ali, de alguém que sabe e conta, e 

outro aqui, que ficou no pedaço de 

papel. Muita coisa se perde na lem-

brança. O que este veterano cozi-

nheiro pode dizer é que, por mais 

sem graça, por pior que seja o pala-

dar, família é prato que você tem 

que experimentar e comer. Se pu-

der saborear, saboreie. Não ligue 

para etiquetas. Passe o pão naquele 

molhinho que ficou na porcelana, na 

louça, no alumínio ou no barro. 

Aproveite ao máximo. Família é pra-

to que, quando se acaba, nunca mais 

se repete! Família: Feliz quem tem!! 

(autor: Francisco  Azevedo,  enviado 

por Mãe Ana 

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

BANHOS NA UMBANDA, A IMPOR-

TÂNCIA E SEUS SIGNIFICADOS 

Um dos primeiros recursos 

dos homens para combater as doen-

ças, foi utilização de ervas e plantas 

nativas. Os indígenas (na umbanda 

nossos caboclos) difundiram e ex-

ploraram as ervas em nosso país, 

trazendo essa cultura até os dias atu-

ais. Ao longo do tempo, e da evolu-

ção natural de nossa civilização, 

pesquisadores estudaram com afin-

co o poder das ervas, descobrindo 

as características principais e suas 

composições, para a aplicação em 

medicamentos e infusões. 

O método para empregá-las 

foi se aperfeiçoando, tendo hoje, 

base científica. 

São atualmente utilizados em 

medicamentos fabricados em labo-

ratórios, e de uso corrente na medi-

cina, tanto na alopatia como na ho-

meopatia, nascendo assim a Fitote-

rapia (estudo das plantas medicinais 

e suas aplicações, na cura de doen-

ças). Sem dúvida nenhuma, através 

desses banhos, a pessoa quem faz, 

sente-se muito mais revigorado, 

com sua energia muito mais renova-

da, fortalecendo o corpo físico, emo-

cional e espiritual. 

Ao contrário do que muita 

gente pensa, o banho não é só fazer 

e jogar no corpo e como um passe 

de mágica – pronto: a aura está lim-

pa. 

O banho também precisa ser 

direcionado como fazemos ao acen-

der um incenso ou uma vela. Sem 

dar o “comando” para essas ferra-

mentas elas não atuam no modo de-

sejado no plano astralino. 

O banho seja ele para fins 

de energização, descarrego, harmo-

nização, etc. deve iniciar com a es-

colha certa de cada erva, essência 

ou óleo essência que vai ser utiliza-

da. Temos de ter em mente que al-

gumas ervas podem não ser compa-

tíveis com nossa linhagem espiritu-

al. Pessoas que trabalham como mé-

diuns de incorporação devem redo-

brar os cuidados na hora de esco-

lher as ervas. 

Você deve sempre evitar 

jogar o banho na cabeça. Sempre 

será do pescoço para baixo, a me-

nos que você receba orientação de 

uma entidade que realmente enten-

da do assunto. Existem algumas er-

vas e flores que são harmonizadoras 

e que não causam malefício algum, 

portanto, podem ser jogadas da ca-

beça (coroa) para baixo. 

Os banhos de ervas frescas 

devem ser preparados por macera-

ção, ou seja, as ervas devem ser co-

locadas em um recipiente com água 

e maceradas por alguns minutos. 

Ele deve ser preparado dentro de 

um ritual que consiste em: nunca 

ferver as folhas junto com a água. As 

folhas devem ser maceradas e colo-

cadas em vasilhas de louça, ágata ou 

potes de barro. Os banhos de ervas 

secas devem ser preparados por 

infusão, ou seja, essas ervas devem 

ser colocadas em uma vasilha com 

água fervente que será tampada e 

permanecerá assim por pelo menos 

15 minutos. Lembrando que ervas 

secas não devem ser fervidas e que 

precisam ser ativadas antes de se-

rem utilizadas. A ativação se faz 

amassando-as e apertando-as um 

pouquinho entre as mãos. É impor-

tante estar em oração e mentalizan-

do qual será o objetivo do banho. É 

sempre melhor você preparar o seu 

próprio banho, pois ele irá se im-

pregnar com a sua energia.  
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        LITERATURA RECOMENDADA 

    O Poder da Ação 

Autor: Paulo Vieira  

 

 Já aconteceu a você de se 

olhar no espelho e não gos-

tar daqueles quilos a mais? 

De observar seu momento 

profissional somente com 

frustração? De se sentir 

desconectado dos seus fa-

miliares, dos seus amigos? 

Se você acha que essas são 

situações normais, pense 

de novo! Só porque isso 

acontece com várias pesso-

as não quer dizer que a vi-

da deva ser assim. Só por-

que algo se torna comum, não significa que seja 

normal! 
 

Neste livro, Paulo Vieira lhe convida a que-

brar o ciclo vicioso e iniciar um caminho de reali-

zação. Para isso, ele apresenta o método responsá-

vel por impactar 250 mil pessoas ao longo de sua 

carreira - e que pode ser a chave para o que você 

tanto procura. No decorrer destas páginas, o autor 

lhe entrega uma bússola. E para conseguir se gui-

ar por ela você terá de assumir um compromisso 

com a mudança. Preparado? 

 

Aproveite todas as provocações e os desafi-

os propostos nesta obra para conseguir, de fato, 

fazer o check-up completo sobre si mesmo. Acor-

de, creia, comunique, tenha foco, AJA! Pare de adi-

ar sua vida e seja quem quer ser a partir de agora. 

 

Não existe outra opção. E está em suas 

mãos reescrever seu futuro. 

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

ORIXÁ  REGENTE DE 2016 

Como se define o orixá regente? O ano co-

meçou em uma sexta-feira, dia de Oxalá, portanto, 

ele é o nosso regente durante todo o ano. Este ori-

xá nos remete às divindades da criação, conheci-

dos como avatares ou messias, os filhos de Deus 

como Shiva, Buda, Jesus Cristo entre outros. Onde 

há pai Oxalá, ao seu lado há, na polaridade femini-

na, mãe Yemanjá fazendo a coordenação das for-

ças da natureza durante todo esse período. 

 

Por sua regência, Oxalá, indica um 

ano de consciência expandida. Es-

tudos em geral, doutrina, religiosi-

dade, artes, música e espiritualida-

de, são alguns dos aspectos em 

evidência.  

 

Um ano em que devemos pensar 

em nossas atitudes com relação ao 

próximo e ao planeta.  

Responsabilidade é a palavra cha-

ve.  

 

Nada deve ser feito às pressas. Tu-

do será mais lento.  

Pés no chão. Oxalá vem para apon-

tar prioridades às coisas, desper-

tar amor ao próximo e compaixão. Novas estrutu-

ras, sob bases sólidas.  

 

O indivíduo precisa descobrir sua impor-

tância no meio em que vive e como suas atitudes 

podem influenciar todos ao seu redor. 

 

Um bom exemplo, característico de Oxalá 

regente, são as campanhas para acabar com o 

mosquito da dengue.  

 

Através de conscientização e mobilização 

das pessoas a questão tem maiores chances de ser 

solucionada.  

 

Responsabilidade! Oxalá é o pai que educa, 

ensina, faz pensar, usar a inteligência e o respeito 

com os outros, com os animais, com o planeta e 

todas as coisas vivas. Cor: branca. Simbologia: 

paz.   

 

O sol como planeta regente, segundo opini-

ão da maioria, não condiz com a minha e, para jus-

tificar, a explicação, ficará para o jornal do próxi-

mo mês. (Sérgio Poato)  
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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! 
 
 

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. 

******************************************************************************************* 
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Aceita-se encomendas: doces, salgados e congelados  

 Tratar com Angelina – Tel.: 2574-7786 

Atendimento na  1ª e 3ª Semana do mês -  Rua  do Orfanato  nº 1273  - Vila Prudente -  www.cabocloventania.com.br 

AVISOS 

Janeiro 

05/01 – Heloiza (mãe pe-

quena) 

16/01 – Marcelo Ricota 

21/01 – Rita de Cássia 

24/01 – Rafael Barrios 

27/01 - Marcelo Alves Pi-

res 

28/01 – Denise 

Fevereiro 

07/02 – Paula Benedeti 

08/02 – José Maria 

15/02 – Alzira 

20/02 – Pedro Barrios 

20/02 – Douglas Júnior 

25/02 – Val (mãe pequena) 

27/02 – Wanderley Santia-

go  
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