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Intuição 

Em vários momentos durante nossa passagem pelo 

plano material é normal sentirmos dúvidas. O que 

fazer? Quando fazer? Com quem fazer? Qual caminho 

tomar? Onde estudar? Onde trabalhar? Qual profissão 

será a mais adequada? Enfim, são inúmeras as dúvidas 

durante a nossa existência terrena e isso não é 

diferente em relação à nossa fé. 

É bastante comum filhos iniciarem sua caminhada 

seguindo uma doutrina religiosa e, em determinado 

momento, sentirem a dúvida se este deve ser mesmo o 

caminho a seguir. Isso já aconteceu comigo, e deve ter 

acontecido com você também, caro leitor. Não 

devemos nos culpar por isso, nem por nenhuma outra 

dúvida que tivermos durante essa vida. Afinal, são as 

dúvidas as principais responsáveis por nos levar à 

reflexão, ação tão necessária para a assertividade das 

decisões que devemos tomar. 

Nestes momentos de incertezas que precisamos abrir 

caminho para que a comunicação do Astral Superior 

possa chegar até nós. Certamente nossos Guias e 

Mentores nos ajudarão, mas é essencial que 

possibilitemos essa comunicação. Muita oração, 

meditação e resiliência sempre ajudam. É minha 

convicção de que não há certo ou errado em relação à 

fé, desde que esta seja direcionada para o bem e 

respeite os princípios da individualidade, do livre 

arbítrio, da moral e dos bons costumes. 

Você pode não acreditar, mas a comunicação dos Guias 

de Luz designados para nos acompanhar durante esta 

encarnação é ininterrupta. Sons, visões, sonhos, 

sensações de já ter vivido alguma situação ou de já 

conhecer uma pessoa são algumas das formas que essa 

comunicação é realizada. Existe ainda uma outra, mais 

comum, porém não menos importante e eficaz chamada 

intuição. 
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Agosto de 2020 

A intuição é a forma mais comum de comunicação do 

Astral Superior conosco. Normalmente ela ocorre 

quando algo simplesmente “aparece” em sua cabeça 

sem razão aparente ou algo que tenha levado você a 

pensar sobre esse tema. É bastante comum sentirmos 

muita insegurança, pois sempre acharemos serem 

coisas da nossa cabeça. O desenvolvimento mediúnico 

gradativo, sem pressa, passo a passo mesmo, é 

fundamental para que essa comunicação seja cada vez 

mais eficiente e, consequentemente, para que 

consigamos interpretar corretamente toda as 

informações transmitidas pelos Guias que nos 

acompanham. A pressa e a ansiedade são letais nesse 

desenvolvimento, e só podem ser combatidas com 

muita humildade e paciência. Então, quando a intuição 

começar a aparecer, não tenha medo. O dirigente 

espiritual da casa que você frequenta sempre poderá 

lhe ajudar. Também não tenha medo ou receio de 

procura - lo. 

Bem resumido, as dúvidas sempre aparecem em nosso 

caminho, como grandes pedras ou troncos a 

dificultarem a passagem. Cabe a nós pararmos e 

esperarmos algo acontecer, ou refletirmos em busca da 

melhor forma de superar o obstáculo e continuarmos 

nossa caminhada. E aí? Qual a tua intuição a respeito 

disso? 

 

 Axé!!  

Pai Douglas Barrios Jr. 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Leis Dinâmicas da Oração 

Autor: Catherine Ponder 
Editora: Novo Século 
  
Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$35,92. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 
 
A oração pode facilitar sua vida. Pode trazer seus desejos para perto de você. Se não 
acredita na força da oração, estão aqui exemplos e histórias de quem não consegue 
enxergar a graça concedida, e supõe que a oração é a última força capaz de resolve 
os seus problemas. Ao contrário, a oração pode trazer vários benefícios. Você 
aprenderá a se concentrar em suas atividades, usar melhor seu tempo e com isso se 
tornará mais seguro e satisfeito. A oração guiará seus problemas, salvará sua vida, 
trará luz aos seus dias! Dinamize suas orações e entre para esse mundo lindo que te 
espera dentro de sua mente e de seu coração! Deus está sempre disposto a te ouvir e 
te ajudar. 

 
 

E nisso está a sua força. Ela nunca precisou de muita coisa para fazer o seu Axé girar.  
Sua missão é uma só: levar luz a quem precisa.  
E há muita beleza nisso. 
Ela tem o poder de transformar vidas.  
Para isso, basta ter fé e entregar os seus caminhos à espiritualidade.  
É preciso desapegar-se do excesso.  
Muitas vezes, para alcançar nossas graças, basta uma oração. 
O objetivo da Umbanda não é realizar os nossos desejos materiais.  
É uma oportunidade presenteada pela espiritualidade para que possamos nos conectar com nossa essência 
divina.  
Ser regido por um Orixá, muito mais do que apresentar alguns traços de personalidade, significa reverenciar 
este pedaço de Deus que vibra em nós. 
Na Umbanda, mais do que ficar pendurados nas paredes, todos falam conosco.  
Somos levados a conhecer a nossa verdadeira ancestralidade.  
Não há nada mais valioso que ouvir o conselho do guia, que sabe olhar para o fundo de nossa alma e dizer o 
que ali trava o nosso caminho.  
Suas palavras são como flecha certeira que aponta o nosso bom caminho. 
Não é preciso muito para fazer as coisas acontecerem.  
Há força na simplicidade dos ritos.  
A espiritualidade não está preocupada com a aparência nem com a quantidade de elementos materiais, mas 
tão somente no sentimento depositado em cada atividade realizada no terreiro.  
Tudo que é praticado com carinho e dedicação, visando o bem coletivo, é levado em alta conta. 
A essência da Umbanda é a humildade.  

Atenham-se aquilo que é verdadeiramente a missão de nossa maravilhosa religião: a manifestação do espírito 

para a caridade. 

Mais do que qualquer um, os guias manifestam a simplicidade que faz parte de nossa religião.  

O bom médium, para eles, é aquele que se dispõe a ser instrumento para o bem do próximo. 

Muitos esquecem das lições básicas da Umbanda.  

Ela é uma religião e, como tal, auxilia-nos a nos aproximar novamente de Nosso Pai Supremo.  

O desenvolvimento da espiritualidade, a reforma moral de cada um, a procura de mais conhecimentos 

deveriam ser o nosso dia-a-dia.  

Vamos buscar entrar em comunhão com os guias e Orixás.  

Não pelos aspectos exteriores, mas dentro do nosso próprio coração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Umbanda é uma religião simples 

 

http://www.estantevirtual.com.br/


1 - 
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1 – Ao lavar as mãos, agradeça e mentalize que todos estão sendo protegidos. 

2 – Ao se recolher em casa, mentalize um manto de LUZ protegendo as equipes de saúde e segurança que 

estão de frente no combate ao vírus. 

3 – Quando o mal chegar perto de si ou de sua família, mentalize que os grandes líderes da humanidade que 

já não estão entre nós, influenciem os nossos atuais líderes no caminho certo. 

4 – Quando ouvir pessoas querendo aumentar o pânico, mentalize essa pessoa como uma criança perdida e 

com muito medo e a acolha mentalmente ternamente. 

5 – O Mundo parou, a até as guerras e conflitos bélicos parecem terem sido interrompidos. Isso não é uma 

benção? 

6 – O Mundo está se unindo para combater não um contra os outros, e essa união está fazendo incentivar a 

empatia, isso é uma benção. 

 

Texto de Regina Castelo (Pág. Do Instagram @despertarodivino ) 

  

 

Vamos mudar o Padrão Vibratório? 

Quando sentir que não aguenta mais, feche os olhos e peça ao Universo para tirar tudo o que o machuca 
com o vento. 
Diga a ele que você está cansado de carregar bagagem pesada que não o deixa ir. 

Peça a ele para lavar as mágoas com água, tirar toda a dor, purificar sua essência, queimar com fogo e 
transmutar todos os medos contidos em você, para que você possa voar alto. 

Diga a ele que com a terra eu retornarei para sua casa, para seu verdadeiro ser, para o que você 
realmente é e não para o que eles fizeram você acreditar que era, quebrando os rótulos e a programação 
negativa que não permite que você cresça e desperte em consciência, sabedoria, paciência cura, 
libertação, fortalecimento, perdão, amor incondicional, sempre respeitando e aprendendo com a 
diferença, sem julgamentos ou desejando convencer sua verdade, compreensão. 

Inspire o bem e expire tudo o que não permite que você avance no seu dia-a-dia, seja livre, seja livre, 
seja livre, pare de alimentar seus medos, seus ressentimentos, seu ego, seu orgulho, que no final é 
apenas você a quem eles prejudicam, o desequilíbrio chamado doença, toda dor emocional, física, 
mental, espiritual. 

Isso é opcional, você decide quando para de alimentá-los, basta e pede perdão, às vezes, querer mais 
conflito do que amor, dar tudo o que não lhe serve mais, aprender a lição para que não se repita e cresça 
como uma árvore forte arborizado, cheio de sabedoria e amor incondicional obtido a partir dos 4 
elementos, recuperando as memórias antigas. 

Viva hoje. Sua primeira missão nesta vida é ser feliz. 
 
Texto da página do instagram @despertarodivino  
 

Viva o Hoje!!! Sua primeira missão nesta vida é ser feliz.  
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OBALUAÊ E OMULU – ORIXÁS DA CURA, EVOLUÇÃO E GERAÇÃO: 
 
 

Olorum tudo cria e a tudo gera. Na sua criação, está a sua estabilidade, e nos seres, está sua mobilidade ou 
evolução incessante. 
Estabilidade e evolução, eis a sexta irradiação Divina que está em tudo e em todos, porque é uma 
qualidade do divino criador e assim, nessa qualidade dual, surgiu nosso amado Pai Obaluaê. 
Obaluaê rege a evolução dos seres e muitos outros aspectos da nossa vida. Uma divindade que trás em seu 
magnetismo toda a misericórdia, ou seja, carrega o poder de transmutação, transformação. Ele é o pai de 
todas as passagens, de todos os portais, do estado de doença para cura, do profano ao sagrado, negativo 
para o positivo, loucura para a sanidade e a dualidade do ser. Pai que ameniza o sofrimento da humanidade 
e nos socorre das doenças físicas e da alma.  

Obaluaê é também um Orixá curador. E a linha das almas, corrente dos pretos velhos regida por Ele. 
Quando conversamos com essas entidades em terra, repararam como saímos tranquilos, calmos e 
confiantes? Pois é, os pretos velhos captam de nosso Pai Obaluaê as suas irradiações, tornando-se também 
irradiadores dessa qualidade divina que estabiliza e transmuta a vida de quem os consultar. 
Na umbanda, na linha da evolução, encontramos Pai Obaluaê, atuando no polo magnético positivo, 
masculino e irradiador; e no polo magnético negativo, feminino e absorvedor, encontramos o Orixá Nanã 
Buruquê (Orixá que rege a maturidade, decanta os seres dos vícios e desequilíbrios e os adormece, 
preparando-os para a reencarnação). 
Mas ambos atuam em total sintonia vibratória, energética e magnética. Um age passivamente e o outro 
ativamente. Nanã prepara o espírito que irá reencarnar e Obaluaê, estabelece o cordão energético que une 
o espírito ao corpo (feto), que será recebido pelo útero materno assim que alcançar o desenvolvimento dos 
órgãos físicos.  
O ponto de força natural de Obaluaê é a Beira-Mar. Este é um portal sagrado onde pai Obaluaê atua 
diretamente curando e realizando suas maiores magias. Atua também nas Calungas pequenas (cemitério: o 

lado direito do cruzeiro pertence a Obaluaê e o lado esquerdo pertence a Omulú, não que ele seja o Orixá 
da esquerda, mas energeticamente Obaluaê está na direita (universal/agregador) e Omolú na esquerda 
(retificador/paralisador). 
Obaluaê não é Omolu, pois este Orixá paralisa tudo e todos que estiverem criando ou gerando em sentido 
contrário (desvirtuado) ao que Ele estabelece como correto (virtuoso). 

Omolú com qualidade paralisante, também atua em todas as outras qualidades divinas. É uma energia que 
dá estabilidade no que está sendo gerado, mas também rege sobre a morte, o instante da passagem do 
plano material para o plano espiritual.  
Não devemos teme-lo, apenas devemos respeitá-lo, pois, ele não pune ninguém, apenas conduz cada um 
para o seu devido lugar. 

 

Saudação: Atotô, Obaluaê! (Silêncio! Ele está aqui!) 

Dia Semana: segunda-feira 

Data Comemorativa: 16 de agosto 

Símbolo: Xaxará feito com palha da costa e búzios 

Cores: preto e branco, amarela e preto, roxa, branco 

Elemento: Terra 
Sincretismo: São Lazaro /São Roque 
 
 
 
Enviado  por Juliana Rodrigues 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mês do Orixá 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

      02/08 - Rosana Gamboa                                       11/08 - Ivete Constant (limpeza) 

      05/08 – Osvaldo Oliveira                                       18/08 – Luiz Felipe (Marido da Babi) 

      07/08 – Matheus (Irmão do Ramatis)                      22/08 – Jefferson (Desenvolvimento) 

      10/08 - Gabriel Gamboa                                        23/08 – Tico (Ogã) 

      10/08 – Cláudio Hernandes (Pai da Mariana)           26/08 – Mariana (Assistência) 

       

 

 

 

- Para Refleti...  ” Aprende a converter o mal que te fazem em bem que possas fazer” – Joanna de Ângelis 
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Aniversariantes do mês de Agosto 

 Mensagem De Luz!!! 

 Mensagens de reflexão, sabedoria e amor 

“Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual: os frutos da sua coragem ou da sua 
fraqueza.” – Allan Kardec 

“Saudade é uma dor, que fere nos dois mundos.” – Chico Xavier 

” Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, 
corre por nossa conta.” – Chico Xavier 

“Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivo e desagradável somos ao 
ferir alguém” – André Luiz 

” Você não reencarnou a passeio. Mas, se evoluir, encontrará paz e satisfação que irão acalentar sua alma” – 
Livro Nascer Várias Vezes 

“Antes de aceitar a vibração do ódio que o atormenta, deve meditar em que só o amor anula todo o mal” – 
Marco Prisco 

” Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo.” 
– Alexsandra Zulpo 

” Não há efeito sem causa, determinando que o nosso amanhã será o que semeamos hoje, tanto quanto 
nosso hoje constitui o reflexo natural do que plantamos ontem.” – Luiz Julião Ribeiro 

” Aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de 
dentro” – Chico Xavier 

“O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, os final das 
contas é tudo entre você e Deus! Nunca foi entre você e os outros!” – Madre Teresa de Calcutá 

” Cada coisa tem que vir a seu tempo e quando as ideias estão maduras para receber” – Allan Kardec 

“Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe tempo para comentar injúria ou ingratidão” – Andre Luis 

A Sabedoria Espírita nos ensina sobre a vida e como devemos agir perante os obstáculos ou fraquezas. E 
principalmente reconhecer o poder da gratidão, pois é bom ter compreensão perante aos desafios e 
entendermos que tudo é uma questão de evolução.  Com isso, teremos que contar com a empatia, 
generosidade e reconhecimento, que são chaves para ganharmos paz interior.                                       
Todos nós estamos sujeitos a nos depararmos com diferentes culturas e pensamentos, assim: cuidado com 
suas atitudes! Lembre-se que no amanhã colheremos tudo aquilo que plantamos hoje. 

Enviado por Mãe Ana 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.iquilibrio.com/salmos/


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro de Atividades Realizadas na Casinha  

 

Horário Atividades Contato 

Todas as quintas – feiras 
19h00 às 20h30 

 
Curso de Atabaque Ogân Tico 

09h30 às 12h30 
(2º Domingo do mês, 

podendo sofrer 
alterações) 

Gira de Desenvolvimento  
Pai Juninho, Mãe Katia Sophia, 

Pai Douglas e Mãe Iracilda 
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- Diversas informações poderão ser úteis visitando nosso site www.cabocloventania.com.br. Se quiserem entrar em 

contato, sobre algum assunto, encaminhar para o e-mail: falecom@cabocloventania.com.br                                                                                                                      

Participe. Opine. Prestigie!! 

- Como fazer doações ao Terreiro?                                                                                                                     

Se você quiser fazer uma doação para o Terreiro, procure a tesoureira geral Denise Bette. As doações podem ser 

feitas aos sábados nas giras ou, se preferir, através de depósito bancário na conta:                                          

Nome: Denise Constante Sanches Bette                                                                                                           

Banco Itaú                                                                                                                                                   

Agência – 6436                                                                                                                                                  

Conta Corrente - 22987-3. 

- Atenção!!!                                                                                                                                                     

Não será permitida a entrada de pessoas com shorts, mini saias, blusas decotadas ou curtas no local dos trabalhos 

espirituais. 

- Mensalidades: Pedimos a gentileza de manter seus dados atualizados junto a nossa secretaria e manter os 

pagamentos em dia, dia 10 de cada mês. Como é do conhecimento de todos, temos as despesas primordiais: 

aluguel, água, luz, impostos, entre outros. Caso ocorra alguma eventualidade, pedimos que procure nossa 

tesouraria. Para novos inscritos, o valor estipulado 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 vários aromas. Preparação de 

guias e pulseiras. Confecção própria. Aceitamos encomendas.                                                                              

Falar com Sidinei de Souza. 

- Biblioteca: Nossa Biblioteca está à disposição de todos, lá vocês encontram livros e filmes espíritas ou não. É 

gratuito!!! Aproveitando, pedimos àqueles que estão com os livros atrasados que nos devolvam, pois sempre há 

alguém esperando por algum livro que está emprestado. Horário e funcionamento é das 15h30 às 17h00!!! 

 

  

 

  

*Diagramação: Viviana Vigatti 
 

*Colaboração: Viviana Vigatti  
 
*Impressão: Aparecida Rosa (Cida) 
 
*Supervisão Geral: Pai Douglas Barrios 

 

 

 

Amigo Visitante, nossa casa oferece uma 
Biblioteca Gratuita, Confira!!! 

 
Visite nosso Bazar, tem sempre uma 

novidade!!! 
 
A cada gira é sorteado um presente através 

da rifa. Valor: R$1,00 
(ajuda na manutenção da casa) 
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