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POSSO SER MÉDIUM EM DOIS TERREIROS AO MESMO 

TEMPO? 

 

Assim que começamos a trabalhar enquanto médiuns de 

incorporação, a curiosidade e o desejo de novas 

experiências é enorme. No meu caso, passei a ler muito 

sobre este assunto, a tentar aprender cada vez mais sobre 

este meu novo papel, e queria que houvesse Giras todos os 

dias, o tempo todo, para desenvolver cada vez mais a 

minha mediunidade de incorporação e para conhecer 

todas as falanges e linhas de trabalho da Umbanda. 

Movida pelo curiosidade, comecei inclusive a procurar 

outros Terreiros de Umbanda para conhecer outros 

praticantes e tentar estar mais envolvida na religião – o 

que não era muito fácil, estando longe do Brasil. Ainda 

assim, encontrei alguns Terreiros e decidi ir conhecer um 

deles. 

Quando tomei esta decisão, com alguma ansiedade, não 

levei em conta muitas coisas importantes: deveria falar 

com o meu Pai de Santo? Poderia incorporar na Gira do 

outro Terreiro? Ir noutro Terreiro poderia me prejudicar 

de alguma forma? Nem sequer pensei sobre tudo isso. 

Ao chegar na Gira do outro Terreiro, logo reparei nas 

diferenças em comparação com o meu: o altar era 

bastante diferente, o ritual era diferente, a forma de 

cantar os Pontos era diferente, dentre outras coisas. Eu 

não conhecia nenhum Terreiro para além daquele que 

frequentava, e essas diferenças me fizeram pensar até 

que ponto os dirigentes das diferentes casas poderiam 

trabalhar cada qual à sua maneira, sem colocar em causa 

a Umbanda enquanto religião. 

Quando começou a Gira, comecei a sentir a vibração forte 

das entidades e a ter a sensação de incorporação. Não 

sabia se poderia deixar isso acontecer ou não, e neste 

momento a dirigente da casa, percebendo o que se 

passava, veio falar comigo e me autorizou a ir para o lado 

de dentro, para trabalhar com os outros médiuns da casa. 

Assim o fiz e tudo correu bem. 

Após a Gira conversei um pouco com a dirigente e ela 

disse que eu poderia frequentar aquele Terreiro se 

quisesse, desde que o meu Pai de Santo autorizasse.        

Fiquei feliz da vida, pois dividida entre os dois Terreiros 

eu teria Giras pelo menos três vezes por semana! 
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Setembro de 2020 

Decidi assumir este compromisso com o outro Terreiro e 
continuei a ir às Giras sem falar sobre o assunto com o 
meu Pai de Santo. Eu sentia que tinha que ser livre para 
viver a minha religião da forma que quisesse e que, da 
mesma forma que os católicos podem frequentar 
diferentes igrejas, espíritas podem frequentar diferentes 
Centros, os umbandistas também poderiam frequentar 
diferentes Terreiros, sem qualquer mal. 
Contudo, com o passar do tempo, as coisas começaram a 
não correr bem. Algo dentro de mim me dizia que aquela 
situação não parecia correta. Decidi, então, falar com o 
meu Pai de Santo e explicar o que estava acontecendo. 
Ele não ficou bravo ou chateado por eu estar 
frequentando outra casa, apenas me explicou: 
“Quando trabalhamos em um Terreiro, trabalhamos com 
toda a família espiritual comprometida com ele. Temos as 
falanges que fazem a proteção do nosso Terreiro e que 
trabalham na Gira, que acompanham os médiuns e 
auxiliam os consulentes. Cada Terreiro tem uma família 
espiritual, como se fosse uma tribo indígena, e as tribos 
não se misturam. As entidades que trabalham com você 
fazem parte das falanges que estão neste Terreiro, e por 
isso não poderão trabalhar noutro. Por isso, trabalhar em 
dois Terreiros ao mesmo tempo poderá te trazer confusão 
e prejudicar o seu trabalho na mediunidade”. 
Esta explicação me fez todo o sentido. Meu Pai de Santo 
disse que se eu quisesse frequentar outros Terreiros 
poderia fazer, mas que eu deveria ficar na assistência, do 
lado de fora, para que não houvesse nenhuma confusão no 
meu trabalho mediúnico. Por isso, parei de ir às Giras do 
outro Terreiro, decidi me dedicar à casa que eu 
frequentava desde o início e a ter cuidado com a 
ansiedade de experimentar tudo ao mesmo tempo. O meu 
Terreiro era bom para mim, não havia razão para procurar 
outros lugares e poder me prejudicar. 
Com o tempo, fui aprendendo que os umbandistas ouvem 
muitas contradições sobre este assunto. Alguns dirigentes 
inclusive proíbem os filhos da casa de frequentar outras 
casas, mesmo que seja na assistência. Temos que ter 
cuidado e tentar perceber esta questão à luz da doutrina 
da Umbanda. Conhecer outras realidades, conhecer outros 
médiuns e dirigentes e visitar outra casa não nos traz mal 
nenhum e não prejudica o nosso desenvolvimento. Mas 
incorporar e trabalhar, devemos fazer somente no 
Terreiro do qual escolhemos fazer parte, sendo fiéis à 
família espiritual que ali trabalha conosco. 
 
Em casa de Caboclo Ventania, eu como Diriginte Espiritual 

na atualidade, não admito a idéia de estar presente em 

mais de uma energia, devido a isso sou sim a favor de 

escolhas,  para a nossa evolução doutrinária em relação 

ao plano astral. 

 Axé!! Pai Douglas Barrios Jr. 
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Leitura Recomendada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Espíritos em minha vida - Memórias 

Autor: Robson Pinheiro 
Editora: Casa dos Espíritos 
  
Site da Estante Virtual – www.estantevirtual.com.br pelo valor de R$15,00. 
*Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 

 
Zezinho, o amigo de infância. Joseph, o médico e pai, que retira Robson Pinheiro 
incorporado do cti após 19 dias de coma. Zarthú, o silencioso mentor que assume o 
médium dentro da igreja evangélica e se dirige aos fiéis. Pai João de Aruanda, o pai-velho 
que atuava através da mãe de Robson e lhe ensinou sobre ervas, justiça, coragem e 
mudança. "Honre as calças que você veste", disse ao marido que desejava agredir a 
mulher, antes de lançar um armário sobre ele. Everilda Batista, a mulher que recebeu o 
presente de casamento dos irmãos durante o noivado - um bebê abandonado - e fez da 
adoção de almas sua obra de educação. As memórias de Robson Pinheiro ao viver tudo 
isso e dizer, com convicção: "A mediunidade deve lhe dar prazer, se não há algo errado. E 
não é com a mediunidade". Inclui cd: os espíritos falam na voz de Robson Pinheiro: Joseph 
Gleber, José Grosso, Palminha, Pai João de Aruanda, Zezinho e Exu Veludo. 

 
 

O padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito de seus moradores. 

 

O conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos 

moradores fica impregnado no ambiente, criando o que se chama de egrégora. 

 

O que poucos sabem é que as paredes, objetos e a atmosfera da casa têm memória e registram as energias de 

todos os acontecimentos e do estado de espírito de seus moradores. 

 

Por isso, quando pensar na saúde energética de sua casa, tome a iniciativa básica e vital de impregnar sua 

atmosfera apenas com bons pensamentos e muita fé. 

 

Evite brigas e discussões desnecessárias. Observe seu tom de voz: nada de gritos e formas agressivas de 

expressão. 

 

Não bata portas e tente assumir gestos harmoniosos, cuidando de seus objetos e entes queridos com carinho. 

Não pense mal dos outros. Pragas, nem pensar! 

 

Selecione muito bem as pessoas que vão frequentar sua casa. 

Se você nutre uma mágoa profunda ou mesmo um ódio forte por alguém, procure ajuda para limpar essas 

energias densas de seu coração. 

 

Alegria, amor, paz, prosperidade, saúde, amizades, beleza já estão                                                           

bons para começar, não é mesmo? 

 

(Chico Xavier) " 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Cuidado com a memória da sua casa’’ 

     

http://www.estantevirtual.com.br/
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 A tia costumava visitar as sobrinhas todos os domingos. Chegava sorrindo, abraçava as meninas com carinho 

e sempre trazia uma história nova, uma guloseima e uma brincadeira divertida. 

As duas adoravam o que ela fazia. O fim de semana ganhava cor e alegria. 

Sem que as meninas percebessem, ela aproveitava as brincadeiras para lhes transmitir alguns conceitos 

nobres.                                                                                                                                       

Percebendo que uma das sobrinhas estava muito influenciada pela cultura de aparências, julgando tudo e 

todos de forma superficial, idealizou uma estratégia para lhe abrir os olhos, de maneira delicada, porém 

efetiva. 

Começou a levar pacotes muito lindos, com laços coloridos de fitas de cetim e outros pacotes amassados, 

feitos com sacos de pão reaproveitados. Dentro dos pacotes, colocava doces e pequenos mimos que as 

sobrinhas apreciavam. 

A mais velha pegava logo os mais lindos e brilhantes, deixando os pacotes rotos e desgastados para a caçula.                    

A pequena protestava mas, quando via o conteúdo dos embrulhos se calava, sorria e ia saltitando para o 

quarto. 

A tia continuou levando aqueles presentes para as meninas durante semanas. Mal chegava, a mais velha 

tomava para si os embrulhos bonitos e deixava os que considerava feios para a menorzinha, que os pegava 

ansiosamente e desaparecia pela casa.                                                                                                        

A maior começou a estranhar a conduta da irmã, porque nos seus pacotes havia biscoitos e balas de que ela 

nem gostava tanto. 

Na visita seguinte da tia, resolveu pegar um pacote amassado. Abriu e viu que estava repleto com os doces 

mais finos e deliciosos, seus preferidos. 

Espantada, olhou para a tia e para a irmã, que acabava de chegar. Pediu para olhar o que havia no pacote 

brilhante e enfeitado.                                                                                                                               

Ao abri-lo, viu o mesmo conteúdo de sempre: biscoitos e balas que ela achava sem graça. 

Confusa, com os olhos arregalados, perguntou à tia por que dava a ela sempre os piores biscoitos, enquanto 

a irmã ganhava os melhores doces. 

Não fui eu quem deu. – Respondeu a tia, sorrindo. - Foi você quem escolheu o embrulho e deixou o outro 

para sua irmã. Foi você quem sempre escolheu o pacote bonito e desprezou o outro. 

A menina se deu conta de que nunca questionara o conteúdo dos pacotes. Achava que fossem iguais. 

Então esse tempo todo eu perdi meus biscoitos e balas preferidos?                                                           

Sim, afirmou a tia. Perdeu a oportunidade de comer seus doces preferidos porque se deixou levar pela 

aparência do embrulho. 

A irmã caçula, então, finalizou a conversa:                                                                                                

Da próxima vez que você tiver que escolher alguma coisa e ela vier numa embalagem que você considera 

feia, dê uma chance e olhe dentro para não se arrepender depois. 

Muitas vezes nos deixamos levar pelas aparências e sequer nos damos a oportunidade de conhecer melhor 

uma pessoa, ou um produto. 

Levados pelo que vemos por fora, concluímos que a beleza exterior reflete uma beleza interior. Mas nem 

sempre é assim. 

Lembremo-nos disso quando estivermos prestes a julgar alguém ou algo por sua aparência. 

 

Redação do Momento Espírita. 

 

  

 

Além das Aparências 
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Ibejis 

Na Umbanda são conhecidos como Ibejis, Erês no Candomblé e sincretizados                                             
como Cosme e Damião pelo Catolicismo. Seu dia de comemoração é dia 27 de                                 
setembro, seu dia da semana é o domingo e as cores da sua vela são o rosa e o                                          
azul claro.                                                                                                                                              
Ibeji é divindade gêmea da vida, em realidade, duas divindades gêmeas infantis,                                               
ligadas a todos os orixás e seres humanos. Por serem gêmeos, são associados as                                  
princípio da dualidade; por serem crianças, são ligados a tudo que se inicia e nasce:                                                        
a nascente de um rio, o nascimento dos seres humanos, o germinar das plantas, etc.                                                                                                                                        
Estas entidades representam a alegria, a sinceridade, a inocência, e tudo o que é puro. E com tamanha 
sabedoria, que entre brincadeiras soltam as ‘’verdades’’ que muitas vezes precisamos ouvir. Nem todas as 
crianças, são crianças. Alguns, são espíritos que trabalham nessa linha e se apresentam como tal, pois 
crianças cativam. Assim, quando se magoam, diluem rápido e logo perdoam, e tudo fica bem. Esses 
espíritos quando se manifestam trazem nessa essência divina na forma de uma criança, a capacidade de 
estar trabalhando as magoas, as dificuldades e os bloqueios interiores. E dentro desse trabalho eles diluem 
essas magoas e ajudam com que as pessoas possam se renovar, se transformar e se modificar. Trazer a 
alegria de viver e não esquecer, que todos temos nossa criança interna que vê a beleza na simplicidade, 
que se encanta com facilidade e está sempre com um sorriso estampado no rosto.  Eles tem um papel 
fundamental, como qualquer outra linha tem, de mostrar o caminho, uma nova opção, mas sempre 
devemos lembrar: Quem faz a mudança nas nossas vidas, somos nós através de boas atitudes, de bom 
senso, com alegria, amor e fé. 

 

 

 

 

Xangô 

Na Umbanda, Xangô é sincretizado como São Jerônimo e comemora – se no dia 30                                        
de setembro. Seu dia da semana é a quarta – feira. Sua cor é a marrom em nossa                                    
casa, seu símbolo é o machado de duas lâminas estilizado, o Oxé. Sua saudação é                                        
‘’Kaô Kabecilê, meu pai!’’.                                                                                                                          
Xangô é um orixá, uma força da natureza, uma divindade, é uma das irradiações                                   
divinas, uma das vibrações de Deus que é uma divindade em si mesmo o Equilíbrio                                   
Divino que dá sustentação a tudo que existe.                                                                                           
Esse é o orixá da Justiça. Ele rege tanto a justiça divina quanto a justiça dos                                     
homens, de forma imparcial, sem escolher lados. É o orixá da sabedoria, da justiça,                                 
da política. Seu poder é representado pela balança, simbolizando o equilíbrio do julgamento. Ele é quem 
luta para manter o universo divino balanceado e consistente. A representação de Xangô muitas vezes é 
feita com um machado. É um machado de dois gumes, que representa a força da justiça que corta para os 
dois lados, representando a neutralidade do equilíbrio. Quem invoca a justiça de Xangô deve ter em mente 
que também será julgado, e se estiver devendo à justiça divina, também terá que pagar. Quando se pede a 
intervenção de Xangô pela justiça é preciso estar atento que antes de nos ajudar, ele irá analisar a nossa 
conduta. Ele verifica se temos sido justos em nossa vida com os nossos semelhantes. A balança deste orixá 
busca o equilíbrio, e tudo o que não está de acordo com a Justiça Divina é contado. Ele nos provém da 
justiça que buscamos de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Nos auxiliando para tomar as 
decisões que precisamos com o bom senso. Por isso, acredite na justiça divina, não na que você tem em 
mente. Seja leal com as pessoas, misericordioso, amoroso e generoso. Tenha coragem, garra e dinamismo. 
Isso é o que esse orixá tem para nos ensinar.   

  

 

Mês do Orixá 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

      01/09 – Rosalia (Desenvolvimento)                20/09 – Lourdes Hernandes (Assistência) 

      06/09 – Izilda Fonseca (Cantina)                    23/09 – Bárbara Queiroz 

      08/09 – Fabrícia (Desenvolvimento)               27/09 – Marcela (Assistência) 

      18/09 - Consuelo                                          28/09 – Juliana Queiroz 

      19/09 – Marcelo Michelan             

       

 

 

 

- Para Refleti:“Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe tempo para comentar injúria ou ingratidão” –        

Andre Luis 
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Aniversariantes do mês de Setembro 

 Mensagem De Luz!!! 

 Duas consequências inevitáveis 

Autor: Orson Peter Carrara 

Devemos tudo à Vida abundante que desfrutamos. Deus, o Criador, dotou-nos de vida e possibilitou-nos 

intenso e contínuo aprendizado. Para que pudéssemos evoluir, aprender, e, portanto, adquirir méritos do 

esforço colocado a serviço da conquista da felicidade, cercou-nos de inúmeros recursos. Entre eles estão as 

maravilhas produzidas pela natureza. Desde o espetáculo do nascer do sol – que soa como amável e 

silencioso convite ao trabalho, às frutas ou perfume das flores, à condição de seres sociais que se 

relacionam para o mútuo crescimento e mesmo a uma infinidade de tesouros que nem percebemos. Sempre 

estão a nossa volta e o espaço desta página seria insuficiente para 

relacionar.                                                                                                                                                  

Colocou-nos num planeta rico de possibilidades e perspectivas. Dotou o planeta de água, fauna e flora 

abundantes; deu-nos os animais, pássaros e outros seres como companheiros de viagem e ainda escalou 

experimentados irmãos mais velhos que visitam o planeta periodicamente para ensinar o caminho do acerto 

e da felicidade. Entre eles, o maior de todos, Jesus de Nazaré, mensageiro do Evangelho, porta-voz direto 

do Pai Criador e que vivenciou em si mesmo o que ensinou. Diante das possibilidades abertas, a humanidade 

vai caminhando, errando, acertando, aprendendo. Descobrimos nossas próprias leis, estamos pesquisando o 

que ainda nos intriga e lutamos contra dificuldades e obstáculos que são próprios e naturais de nosso atual 

estágio evolutivo. Sim, porque somos criaturas em caminhada, imperfeitas, inacabadas. O tempo nos levará 

à perfeição relativa, quando estaremos promovidos à condição de cooperadores da grandiosa 

obraDeus.                                                                                                                                                    

Essas reflexões todas convidam-nos a pensar com mais seriedade sobre a vida no planeta. Não estamos aqui 

a passeio. Também não estamos no planeta pela primeira nem última vez. Somos todos irmãos, devemo-nos 

solidariedade recíproca e cumprimos um justo programa de auto-aperfeiçoamento, cuja finalidade é o 

progresso individual e coletivo. E neste coletivo incluímos toda a sociedade do planeta, em todos os sentidos 

e níveis que se queira analisar.                                                                                                                 

No geral, devemos entender que, como filhos de um Pai Bondoso e Justo, que ama profundamente suas 

criaturas, fica o dever do auto-aprimoramento intelecto-moral, único instrumento real de equilíbrio e 

felicidade. E consideremos que tudo isto enquadra-se até num dever de gratidão a tudo que recebemos 

diariamente de Deus, o Pai de todos nós.                                                                                                     

E pensemos que o auto-aprimoramento intelecto-moral nos levará pelo menos a duas consequências 

inquestionáveis: dominaremos o egoísmo feroz que ainda nos domina (o que determinará o fim da onda de 

sofrimentos que abate o planeta) e partiremos, porque mais conscientes, aos deveres da solidariedade que, 

por consequência, trarão o equilíbrio que esperamos. 

 

Enviado por Mãe Ana 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://espirito.org.br/search/deus/


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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