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É tempo de estarmos alinhados com
todas
as
recomendações
das
autoridades competentes de saúde no
que tange ao enfrentamento do advento
da Covid-19 (Coronavírus). Pensando no
bem estar de todos os filhos da casa e
dos que nos procuram como forma de
alívio e recuperação, a Casa de Caboclo
Ventania segue a recomendação de
isolamento
social
por
tempo
indeterminado. Estaremos em oração e
atendimentos aos filhos à distância.
Precisamos cuidar de nós e dos outros,
não faria sentido abrir a casa para
propagar e colocar em risco pessoas
próximas a nós. Força e luz a todos nós
com muito carinho, fé e axé!
Pai Douglas Barrios Jr.

MÊS DE OXUM

Outubro

12
Ora Yê Yê Ô

Atendimento no 1ª e 3ª sábado do mês, início das giras às 18hrs - Rua do Orfanato,1273 – Vila
Prudente, São Paulo Site: www.cabocloventania.com.br

A conexão AtrAvés dAs “Lives”


Em tempos de pandemia do novo Coronavírus, as lives têm ocupado um importante papel na rotina de
quem está em quarentena, seguindo o isolamento social.



Com o digital sendo o principal e, em muitas vezes, o único lugar de relações interativas, a Casa de
Caboclo Ventania aproveita a oportunidade e entra na “onda” das lives para promover a integração e
disseminar conhecimentos sobre a religião e, com objetivo de levar toda energia para todos e suprir um
pouco da saudades.



Pai Douglas Barrios Junior, fala que as lives hoje são uma questão de sobrevivência, uma maneira de se
manter. “Todos os médiuns atuantes, de alguma maneira desenvolvendo suas mediunidades, adquirindo
conhecimento. É uma maneira também de não se sentir sozinho, se sentir como se fosse ao terreiro,
aproveitando esse momento da live para fazer a concentração, que teria dentro do terreiro, para
conexão com seus guias”, conta



“Claro que não é a maneira ideal para a gente se comunicar, porém, nesse momento, é a única e ela tem
nos aproximado muito, estou achando que esses encontros estão nos deixando mais consistentes, não só
como seres humanos, mas também como médiuns e espiritualistas”, opina.



O Pai pequeno Juninho relata que nesse novo momento é um jeito de estarmos juntos com os filhos da
casa mesmo eles estando longe e não podendo abraçar e conversar pessoalmente é um modo de estar
presente em sua vida. “



O Médium Ed Amaro diz que as lives são uma forma de levar o terreiro na casa das pessoas e fazerem
elas se conectarem com o sagrado.



Para quem quiser acompanhar, as lives, estão sendo divulgadas com antecedência nas redes sociais e nos
canais de comunicação do terreiro. O conteúdo sempre das linhas de giras de trabalho e também
estamos agregando com oportunidades de nossos filhos enviarem vídeos, com conhecimento e alguns
ensinamentos. Nosso Pai de Santo Nelsinho, Mãe pequena Ana e Mãe Iracilda como se enquadram no
grupo de risco, nos enviam vídeos com palavra de carinho e amor.
Axé – Pai Douglas Barrios Jr.

o sacerdote de Umbanda não é um “avatar”, é uma pessoa comum que quer se tornar alguém melhor e quer
ajudar o próximo a se tornar uma pessoa melhor

Doutrina e Teologia de
Umbanda Sagrada
Autor: Rubens Saraceni
Editora: Madras

desenvolvam uma
consciência religiosa
verdadeiramente de
Umbanda e totalmente
calcada em conceitos
próprios, fundamentada na
existência de um Deus único
(Olorum) e na manifestação
através de suas divindades
(os sagrados Orixás ou
Tronos de Deus).

Esta obra desempenha a
função de um manual que
traz um verdadeiro curso
para os umbandistas e
simpatizantes da Umbanda.
Tem por objetivo despertar
os umbandistas para que
*Aproveitem para ler, mesmo com a casa fechada vocês podem alugar livros
gratuitamente, contate-nos e uma ótima leitura.

Filme brasileiro de 2010
dirigido por Daniel Filho, com
roteiro de Marcos Bernstein
baseado no livro As Vidas de
Chico Xavier, de Marcel Souto
Maior. Em 6 de maio de 2010,
havia sido visto no cinema por
três milhões de pessoas

Besouro (Ailton Carmo) foi o
maior capoeirista de todos os
tempos. Um menino que ao se
identificar com o inseto que ao
voar desafia as leis da física
desafia ele mesmo as leis do
preconceito e da opressão.
Passado no Recôncavo dos
anos 20, Besouro é um filme de
aventura, paixão, misticismo e
coragem.
Uma
história
imortalizada por gerações, que
chega aos cinemas com ação e
poesia
no
cenário
deslumbrante do Recôncavo
Baiano.

Na batalha entre Luz
e Escuridão, existem
os
seres
que
protegem
a
humanidade e outros
que jogam suas
pragas sobre os
mesmos.
“Mais de 1000 anos
atrás, uma trégua foi
feita entre Gesser,
Lorde da Luz, e
Zavulon,

General da Escuridão.
Eles
concordaram
que ninguém poderia
ser forçado para o
bem ou para o mal,
as pessoas deveriam
escolher livremente
por elas mesmas.
Para
cumprir
a
trégua, cada lado
estabeleceu
suas
forças do submundo;
os soldados da luz
seriam chamados de
Guardiões da Noite,
se assegurando que
os
Outros
da
Escuridão
estavam
obedecendo
à
trégua.

ANIVERSARIANTES - OUTUBRO

12
13
18
22
22
23
30

Érika Manfredi (Consulente)
Guilherme Martins (Filho da Tamires)

Laura (Filha da Marcela)
Mãe Ana Barrios
Luiz Antonio
Isabelle Laborde (Esposa Belo )
Cida Rosa

O sacerdote é um líder e ele deve exercer liderança, você não ensina alguém a ter fé, mas você ensina
alguém a entender a sua fé.

Mês Orixá: Oxum
12 de Outubro é dia de comemorar Mamãe Oxum
Hoje é comemorado em todo o território nacional o Dia das Crianças. A comemoração foi criada em 1924 pelo
deputado federal Galdino do Valle Filho. Mas, nem sempre essa data significou feriado, o 12 de Outubro só se
tornou dia de “folga” em razão de Nossa Senhora da Aparecida, santa católica que é considerada a Padroeira
do Brasil.
Em 1980, João Paulo II consagrou a Basílica da Nossa Senhora da Aparecida (local onde a imagem da santa está
guardada) e foi a partir desta celebração que a Lei 6.802 declarou feriado nacional.

Nossa Senhora da Aparecida
A relação de Nossa Senhora da Aparecida com o Brasil, começou em 1717 quando pescadores resgataram do
Rio Parnaíba do Sul, dois fragmentos da imagem de Aparecida. Após o acontecido, vários milagres são
atribuídos a santa. O título de Padroeira oficial do Brasil foi conferido em 16 de Julho de 1930 pelas mãos do
Papa Pio, mas o reconhecimento como feriado nacional só aconteceu 50 anos depois.
Sincretismo
Dentre as comemorações do 12 de Outubro encontramos homenagens à uma
Orixá presente na Umbanda e religiões afro-brasileiras. Celebramos hoje a
beleza, o amor puro, a jovialidade e a riqueza de Mamãe Oxum. Mas, porque
essas datas coincidem?
Desde o período em que os costumes e crenças africanos chegaram ao Brasil,
muitos dilemas foram travados. A sociedade escravagista, dizimava e
repudiava todo e qualquer tipo de manifestação religiosa proveniente destes
povos. Mesmo após tantas lutas, conquistas e direitos garantidos é notado
diversos atos de intolerância voltados a essa comunidade.
Hoje, a constituição brasileira protege o direito de praticar e expressar culto religioso e criminaliza quem se
opor a isso de forma ofensiva ou violenta. Mas, no contexto Brasil Colônia houve uma grande opressão aos
ritos afros, e toda a manifestação desta cultura era expressamente proibida.
No entanto, a resistência desses povos perpetuaram e garantiram a sobrevivência da fé nos orixás. Para que
essa fé não fossem extinta encontrou-se uma maneira de dar continuidade as práticas religiosas sem passar
pela repressão. É então que surge o sincretismo, que vai associar a figura dos orixás aos santos católicos. Na
prática, isso vai significar o que? Reza-se para o orixás “no pé do santo” procurando identificar semelhanças ou
expressões das divindades africanas no culto católico.
O resultado disso é também a associação de Oxum a imagem de Nossa Senhora, que em cada região do país vai
ganhar uma expressão diferente. Na Bahia Oxum é sincretizada com Nossa Senhora das Candeias, na Paraíba e
em parte do litoral paulista geralmente está relacionada a Nossa Senhora da Conceição e em São Paulo à Nossa
Senhora da Aparecida.
O arquétipo de Oxum traz o aspecto maternal, a fertilidade, que por sua vez, conecta-o a imagem de
Aparecida, mãe de Jesus. A relação com as crianças também vem desse princípio, do poder da gestação que é
exaltado nas duas divindades. Quando uma mulher tem problemas para engravidar é a Oxum que se pede
auxílio. Nas celebrações à Nossa Senhora também podemos ver pedidos pela maternidade e bênçãos sob as
crianças.

Portanto, hoje é comemorado o dia em que Nossa Senhora – imagem que apareceu no rio quando os
pescadores não tinham mais esperança de uma pesca próspera – veio a se tornar padroeira do país.
Atualmente a santa católica também é símbolo do Orixá feminino das águas doces, do rio e das cachoeiras, mas
anterior à isso, Mamãe Oxum já encontrava espaço para se fazer presente por entre os cultos em solo
brasileiro.
ervas
Macela - Bastante usada em banhos de descarrego, defumações e na composição de amacis e abô. Além disso,
podem ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Alamanda - As folhas e flores podem ser usadas para banhos de limpeza e descarrego e na composição de amacis
de Oxum.

Calêndula amarela - Usada em banhos de descarrego e na composição do abô para os filhos de Oxum. Além disso,
podem ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Alecrim - Pode ser usada em amacis, banhos e defumações para descarrego de pessoas e ambientes;
Jambuaçu - É usado nas obrigações de cabeça e no abô, e em banhos de para purificação dos filhos de Oxum. É
também um importante axé nos assentamentos da deusa de água doce.
Cambará- Utilizada em todas as obrigações de cabeça, no abô e nos banhos de purificação dos filhos de Oxum.
Além disso, podem ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.

Acácia amarela/Chuva-de-ouro - Usada na composição do abô, nas obrigações de cabeça e, também, nos banhos
de descarrego dos filhos de Oxum. Excelente em banhos, trabalhos e ebós de prosperidade com Oxum. Além disso,
podem ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Camomila - Usada em banhos de descarrego, amaci, abô e em defumações para limpeza e descarrego de pessoas e
ambientes.
Picão - As folhas são atribuídas a Oxum, com larga utilização em “feitiços”. Para esta finalidade, são torradas em
panelas de ferro, associadas a outros elementos, para a obtenção do Atin (pó), seguindo o modelo mítico de que
este orixá é considerado “a mãe dos feitiços”. In natura, suas folhas e flores são também usadas em assentamentos
e trabalhos com os Exús da falange de Oxum e outros Orixás feiticeiros.
Erva-de-santa-luzia - Utilizada nas obrigações de ori e feitura de santo.
Dólar - Suas folhas são usadas na composição de amacis e de águas de cheiro. Também é amplamente usada nos
ebós, banhos e defumações de Oxum chamando prosperidade.
Erva-capitão - As folhas desta planta tem um formato que lembra o leque de Oxum, sendo, por isso, usada como
paramenta nas festas. É usada também nos rituais de iniciação, na composição do abô e em banhos de
prosperidade. Essa folha é essencial para a realização da festa do “Ipeté de Oxum”. Além disso, podem ser usadas
em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Erva-de-Santa-Maria - São empregadas em obrigações de cabeça e em banhos de descarrego. Além disso, podem
ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Rosa amarela - Utilizada na lavagem de cabeça dos filhos de Oxum e na composição do Abô. Além disso, é usada
para abertura da intuição e da mediunidade.
Fava-pichuri - Usa-se a fava reduzida a pó, apenas em defumações, para trazer bons fluidos e afugentar Eguns.

Flamboiant - Muito usado em banhos de purificação dos filhos de Oxum. Suas flores têm, também, vasto uso como
enfeite das comidas de Oxum ou de mesas em que estejam arriadas as obrigações.

Alfazema - Usada no fundamento de todas as iabás e também em banhos e defumações de limpeza e descarrego.
Além disso, podem ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Ipê-amarelo - Folhas e flores secas são usadas em defumações para limpeza de ambientes.
Calêndula - É usada em todas as obrigações de ori, no abô e nos banhos de purificação dos filhos de Oxum. Além
disso, podem ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Oriri-de-Oxum - Usada em todas as obrigações de ori. É também usada em banhos de limpeza e descarrego.
Aguapé - Usado no abô, no bori e em banhos de limpeza, pois purifica a aura e afugenta ou neutraliza Eguns.

Colônia - Usada em abôs e amacis e também em banhos de limpeza e descarrego. Também usada para abrir a
intuição e mediunidade. Além disso, podem ser usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e
adoçamentos.
Flor de laranjeira - Usada em preparados para limpeza e descarrego de ambientes. Além disso, podem ser
usadas em rituais para o setor amoroso, como amarrações e adoçamentos.
Saiba mais
Oxum é trono natural é irradiador do amor divino e concepção da vida em todos os sentidos “Mãe da
Concepção”, estimula união matrimonial e, como trono mineral, favorece a conquista da riqueza espiritual e a
abundância material.
Oferenda: Velas brancas, azuis e amarelas: flores, frutos e essência de rosas, champagnes e licor de cereja, tudo
depositado ao pé de uma cachoeira. Água de Oxum para lavagem de cabeça (Amaci) - Água de cachoeira com
rosas maceradas e curtidas por três dias.

Pontos Cantados

Pontos Cantados

Eu vi a mamãe Oxum na cachoeira

Mamãe Oxum, salve a sua cachoeira,
Mamãe Oxum, salve a sua cachoeira,

Sentada na beira do rio
Colhendo lírios, lírios ê
Colhendo lírios, lírios Ah
Colhendo lírios pra enfeitar o seu congá
Colhendo lírios, lírios ê
Colhendo lírios, lírios Ah
Colhendo lírios pra enfeitar o seu congá

Que vem descendo lá do alto das
pedreiras, Que vem descendo lá do alto
da pedreiras,
Ah, como é linda a cachoeira de Oxum,
que está guardada por soldados de
Ogum,
Ah, como é linda a cachoeira de Oxum,
que está guardada por soldados de
Ogum.

“SALVE AS FORÇAS DOS NOSSOS OGÂNS”
Vado – Beto - Tico – Belo - Dinho – Felipe - Roque

Poemas mamãe Oxum

Ora Minha Yêyêw-Osum!

És beleza nata, és essência do amor

Nunca deixe de olhar por nós

O sol reflete o brilho que emana de ti

Visita-nos ó mãe

És a mãe dos que amam, és Oxum

Dê-nos a graça do seu abraço de amor.

És minha sinhá, minha babá.
Seu axé nos encanta e transforma

Tua presença engrandece o nosso ser

Suas águas cristalinas nos purifica

Transforma as tristezas e sofrimentos em
perfeita alegria

Olha por nós ó Rainha
Deixe Sua luz nos edificar.
Em ti transcendo, experimento o êxtase
Mergulho no irreal
Vivo um sonho, uma alegria
Vivo…

Palavras! O que são elas diante de ti?
Tu és parte do divino
És inatingível; partícula de Deus
Tu és toda a beleza todo o encanto.
És grande e se apresenta na simplicidade das águas
Encanta-nos com suas roupas, danças e canto…

Torna-nos capazes de amar
Amar…
Tua epifania se dá nas senzalas
Nos barracos de terra batida

Em palácios ou favelas
Em grandes centros urbanos ou cidadelas.
Ora Minha Yêyêw-Osum!!
Porque não faz distinção entre pobre ou rico
Entre preto ou branco
Não queres luxo nem ostentações

Queres o nosso amor de filho e que nos
amemos como irmãos.

Toca e deixa ser tocada pelo ser
Revela-se porque nos ama.

autor : Walysson Shayne

Dentro do terreiro é necessário aprender a lidar com os defeitos e qualidades de cada um, pois os filhos de
santo precisam sim servir, mas é ao Orixá.



Aconteceu!!!



No dia 27 de setembro aconteceu nossa Live
realizada e apresentada pelo Pai Douglas Barrios
Junior junto do Pai Juninho, tivemos participações
dos convidados: Mãe Pequena Kátia Sophia e
nossa filha Cláudia.



Estamos sempre buscando o melhor para nossos
filhos, com isso, em cada Live teremos 10 filhos
para assistirem ao vivo e sentirem o Axé. Assim
conseguimos matar um pouquinho da saudades
né?!e claro, todos os filhos e consulentes terão a
oportunidade de participarem dessa experiência.



Além disso, a Mãe pequena Kátia Sophia tem
promessa de realizar a festa dos Eres, e junto
a ela todos os filhos ajudou
de alguma
forma, seja doações, irem na casinha, fazer a
decoração, os saquinhos e tudo ficou lindo ,
cada um fez seu melhor perto e longe ,
lembrando sempre tudo em único objetivo “
Caridade “ .



Tivemos um mesa de café da manhã
recheada de gostosuras feita com amor pela
filha Heloisa e cada mulher convidada
recebeu um mimo .



Confira alguns depoimentos :



Miriam, chefe dos Cambonos "[...] a sensação de  Como agradecer nunca é demais, fica aqui
estar assistindo pessoalmente a Live do dia das
nosso obrigada ao Ed Amaro , que está
Crianças, com todos os protocolos da OMS, foi de
sempre nos proporcionado
a parte de
uma emoção maravilhosa. A energia em
sonorização para que vocês de casa se sintam
homenagem aos nossos Erês, trazendo alegria e
como se estivessem conosco.
doçura em nossas vidas, foi de uma vibração
fortíssima, repleta de amor, emanada por Pai
Douglas, Pai Juninho e a nossa Mãe Katia Sophia,  Campanha dos doces
juntamente com nossos Ogâns e o médium Ed
imantando a água para bebermos, além da
mensagem da médium Claudia sobre a história de  A campanha dos doces foi um sucesso, nosso
obrigada a cada um de vocês por fazerem
Cosme, Damião e Doun. Essa Live nos fez ver o que
a vida tem de mais puro, juntamente com a leveza
parte dessa corrente de amor, os filhos da
que precisamos ter em nossos corações, para que
casa levou sua sacolinha e também doados
possamos caminhar sempre no bem, a fim de
para crianças de rua.
obtermos as nossas realizações e o fortalecimento
espiritual de cada um de nós.
 Nosso muito obrigado a todos!!
Rosana nossa filha e cambone "[...] nos conta,
Sempre bom estar conectada a energia da casa, de
Axè!!
longe ficamos saldosos, mas o coração aquece,
dentro da casa e como voltar ao lar depois de uma
Casa Caboclo Ventania
longa viagem, tudo é gostoso! o cheiro da
defumação, o pé no chão, o som dos atabaques
nós trás a paz espiritual”.





Agora veja o que o Fernando nosso filho e
cambone disse "[...] conta que se sentiu acolhido
novamente pelo terreiro, pôde sentir a energia dos
erês como há tempos não sentia e a saudade de
viver aquele ambiente de luz pode amenizar pelo
menos um pouquinho, torcendo para que retorne
as atividades logo."

Aconteceu!!! – Curso Reiki nível I – 22 e 23 de Agosto

Aconteceu nosso primeiro Curso de Reiki
Nível I, ministrado por Mestre Reiki Ana
Claudia Petragallo Leite .
Foi realizado dentro dos critérios com uso do
álcool gel, máscara e muito amor, foi um final
de semana recheado de boas energias.
Em breve teremos mais cursos, e os
interessados quando for divulgado podem
entrar em contato por e-mail.
Reiki é a ciência e arte de ativar, direcionar e
aplicar a energia de vida universal, através
das mãos.
Promovendo balanceamento energético, cura
e integração, previne distúrbios e mantém um
estado de bem estar físico, emocional, mental
e espiritual.
Agradecimentos a todos envolvidos

Ser Mestre Reiki é alguém com profundo amor incondicional, isento de qualquer julgamento e ciente que é
apenas o canal por onde essa maravilhosa energia flui.

Crianças na umbanda
Crianças na Umbanda é, antes de tudo, sinal de alegria.
Simbolizam a pureza, a inocência e o bom humor.
Podemos pedir-lhes ajuda para os nossos filhos, auxílio para resolver problemas cotidianos, fazer
confidências, mas nunca para o Mal, pois eles não atendem pedidos dessa natureza.
Crianças na Umbanda é uma falange de espíritos que se apresenta arquetipicamente com uma
mentalidade infantil.
Como no plano material, também no plano espiritual, a criança não se governa, tem sempre que ser
tutelada.
É conhecida também como Linha dos Erês ou de Ibeji.
É tão independente quanto a Linha de Exu.
Ibeijada, Erês, Dois-Dois, Crianças, Ibejis, são alguns dos vários nomes para essas entidades.
Quando incorporadas, gostam de brincar, correr e fazer brincadeiras como qualquer criança.
É necessária muita concentração do médium para não deixar que estas brincadeiras atrapalhem na
mensagem a ser transmitida.
Os ‘meninos’ são em sua maioria mais bagunceiros, enquanto que as ‘meninas’ são mais quietas e
sensíveis.
Alguns incorporam pulando e gritando, outros descem chorando, outros estão sempre com fome.
Os pedidos feitos a uma Criança incorporada normalmente são atendidos de maneira bastante
rápida.
Poucos são aqueles que dão importância devida às Giras das vibrações infantis.
O fato é que uma Gira de Criança na Umbanda não deve ser interpretada como uma diversão.
A dificuldade reside no fato de que suas Giras normalmente são realizadas em dias festivos, e às
vezes não consigamos conter os risos diante das palavras e atitudes que as crianças tomam.
A Festa de Cosme e Damião, em 27 de Setembro, é muito concorrida em quase todos os Terreiros.
Uma curiosidade: Cosme e Damião foram os primeiros santos a terem uma igreja erigida para seu
culto no Brasil.
Ela foi construída em Igarassu, estado de Pernambuco e ainda existe.
No geral, preferem as consultas e vão trabalhando com seu elemento de ação sobre o consulente,
modificando e equilibrando sua vibração, regenerando os pontos de entrada de energia do corpo
humano.
Esses seres, mesmo sendo puros, não são tolos.
Eles identificam muito rapidamente nossos erros e falhas humanas.
Muitas entidades que atuam sob as vestes de um espírito infantil são muito amigas e têm mais poder
do que imaginamos.
Mas como não são levadas muito a sério, o seu poder de ação fica oculto, mas são ótimos
conselheiros e curadores, daí sua associação a São Cosme e São Damião, curadores que trabalhavam
com a magia dos elementos.

MAGIA DA CRIANÇA

O elemento e força da natureza correspondente aos Ibejis podem, na verdade, ser todos, pois
poderão, de acordo com a necessidade, manipular as energias elementais devido ao fato de serem
portadores naturais de poderes só encontrados nos próprios Orixás que os regem.
A falange das Crianças na Umbanda é uma das poucas que consegue dominar a magia.
Embora as Crianças brinquem, dancem e cantem, exigem respeito para o seu trabalho, pois atrás
dessa vibração infantil se escondem espíritos de extraordinários conhecimentos.
Imaginem uma Criança com menos de sete anos possuir a experiência e a vivência de um homem
velho e ainda gozar a imunidade própria dos inocentes.
Assim são Eles na Umbanda: fazem tipo infantil, pedindo como material de trabalho chupetas,
bonecas, bolinhas de gude, doces, balas e as famosas “águas de bolinhas” – o refrigerante – e tratam
a todos como tio/tia e vô/vó.
Os Erês também são, em geral, ótimos para a limpeza espiritual dos Terreiros.
CORES
Rosa e Azul
DOMÍNIOS
Parques e Jardins
ATUAÇÃO
Contra doenças e “feitiços”
ELEMENTO
Terra

“Por sermos sempre UMBANDA…… UMBANDA de todos nós…. UMBANDA de paz e AMOR da UNIÂO da
CUMPLICIDADE e da CARIDADE.”

Mensagem de Luz
Árvore do amor
O amor, amigos, não vai aparecer de repente, como num passe de mágica no teu coração
É verdade que está lá, latente como uma semente.
Tens, no entanto que plantá-lo, cultivá-lo, cuidá-lo por muito tempo, para que um dia frutifique. Inicialmente
tens que saber que a semente está lá e te dispor a cultivá-la. Entender com a tua mente, que é pelo amor que
encontrarás a felicidade.
O primeiro passo consiste em cavar a terra do teu coração para lá plantar esta semente.
Adubá-la com as putrefações do mundo.
Esse cultivo é duro, difícil e demorado. Requer que se arregace a manga e com as próprias mãos se cave a
terra. Adubá-la custa muito dor e sofrimento.
Depois o tempo passa e esse também é um período difícil, de espera.
Onde não se vê o trabalho recompensado, porque a semente germina escondida. Tempo duro em que a
desesperança toma conta do ser.
Tempo em que se tem que ter Fé!
Quando o sol e a chuva, ainda que não vejamos, faz germinar a semente.
Este sol e esta chuva são as lutas de cada dia, daqueles que esperam a germinação da semente plantada.
Muitos se perdem neste sol e nesta chuva.
Um dia, quando menos se espera, aparece na terra o primeiro broto do amor.
Momento de felicidade e esperança, quando a Fé é recompensada.
Este também é um momento perigoso para o ser que evolui, porque muitos neste instante se perdem, param,
acham que encontraram o amor.
A árvore existe, porém, é frágil e fenece com facilidade.
É tempo de mais trabalho, de proteger esta árvore dos ventos, do sol, da chuva e do orvalho.
Tempo de ser forte para não deixar que as intempéries façam fenecer o amor nascente. Outros tantos por
fraqueza aqui se perdem! Com o passar do tempo, a árvore cresce e vem a formar uma copa frondosa que dá
sobra e conforto. E quando se pode enfrentar as lutas da vida sob esta sombra acolhedora. Aí vem a
dificuldade maior daquele que cultiva o amor: é o tempo da poda! De novo tempo de dores e de sofrimentos.
Tempo de amor difícil, duro, reto, mas necessário. Tempo das flores! Primavera do amor! Beleza e perfume!
Ainda tempos difíceis! Há que se ter controle então para não se colher as flores e desta forma impedir que se
gerem os frutos. Destes momentos, cada vez mais difíceis, este é o pior.
Julgando ter o amor e se julgando merecedor e credor desta árvore e desta flor. É quando muitos se perdem
embriagados pela grandeza do instante.
Colher a flor da árvore do amor traz simplesmente uma satisfação momentânea, há que se esperar o fruto. O
caminho é longo e duro, tendo uma dificuldade a cada tempo. Um dia a flor se transforma em fruto. E
compreendemos que o fruto da árvore não tem outra finalidade, que não seja a de gerar mais sementes de
amor, recriando o ciclo. Então se entende que o verdadeiro amor se basta a si mesmo, não necessita
recompensa.
Verdadeiro fruto da árvore do amor vai estar dentro do plantador! O amor não dá outro fruto que não seja o

próprio amor.
O ciclo do verdadeiro amor não tem início nem fim Ele é a própria luta pela vida!

Mãe Ana Barrios

Nos podemos estar onde o nosso pensamento está, porque somos feitos de ENERGIA

O que é ENERGIA

Palavra derivada do grego ela significa atuar ou seja e estar em ação.
Energia é algo real que atua de forma concreta e se manifesta de diversas formas, mas muitas vezes a sua
atuação é imperceptível sentimos apenas sua radiação.
Nós também somos energia na forma condensada que nos torna matéria palpável um corpo físico perceptível.
Podemos notar dois tipos de energia: A energia interna, que é aquela que faz parte do nosso ser e a energia
externa que é aquela apresentada no mundo físico, por esse motivo e muito importante aprendermos a nos
proteger energeticamente o que vem de fora para que a energia externa não interfira na nossa energia interna .
Muitos ainda acreditam que tudo no universo se resume em matéria que somente por meio da matéria é que as
coisas são explicadas.
A medicina ela ilustra bem essa divisão de opiniões, muitos profissionais da saúde se deparam com quadro de
doenças e recuperações que evidenciam um vazio no atual modelo de explicação da medicina, exemplo disso são
estudos recente demonstraram que a prece fortalece o sistema imunológico.
Como explicar isso se não pela atuação energética da oração
Na modernidade surgiram várias técnicas terapêuticas que trabalham nossa energia com objetivo de auxiliar o
nosso equilíbrio. Uma dessas técnicas e que é bem popular é a acupuntura, que através das agulhas
proporcionam reequilíbrio energético no nosso corpo. De uma forma bem simplista o que quero dizer que
energia é o motor da nossa vida.
Energia vital é a nossa essência é o fluído que corre em nós ela é originada da energia da criação que é conhecida
como energia cósmica, que foi o que deu origem a tudo que existe no universo tudo se deriva da energia cósmica
ela e princípio da vida por isso somos dependentes dessa energia, ela é a condição essencial do equilíbrio do
nosso organismo
De uma forma bem resumida energia cósmica é o todo a energia vital é a parte a energia cósmica é Deus e a
energia vital somos nós.
Gisele Riter

“Cuide de sua energia com bons pensamentos ,projete sua mente para lugares e situações que trarão vibrações
superiores, aprendizados e luz para sua caminhada”
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CLASSIFICADOS

Rua Imbituba, 222 - Sala 1 (11) 99880-3927 / 2667-6155
Atendimento com hora marcada

Salão Flores Estética & Beleza
Podologia | Depilação | Unha

Atendemos com hora marcada
(11) 2028.5925 | 95474.4884
Rua Simão de Toledo poxa,242

2

CLASSIFICADOS

Alice Junqueira

Experiência e referência.
Procuro uma vaga Zona Oeste,
Plantões finais de semana e Hospitais.
(11) 9.6072.5869

e Babá



“Respeite a hierarquia e as regras da casa, isso é primordial, mas não se esqueça que tratar bem e respeitar também
é um dever.”

ARTIGOS RELIGIOSOS

Saiba mais...

Sabonetes Artesanais de vários
aromas. Preparação de guias e
pulseiras. Confecção própria.
Aceitamos encomendas.
Falar com Sidinei de Souza.

ATENÇÃO

BAZAR

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

Nosso bazar tem roupas usadas e
semi novas cada peça $5,00.
Aceitamos doações, caso queira
doar entre em contato conosco.

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.

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!!!
Com a casa fechada caso queiram livros para ler,
contate- nos em nosso e-mail
falecom@cabocloventania.com.br

Mídias Sociais

“Sem amor , Respeito e Humanidade não se mantém uma casa de caridade.”

Saiba mais


As 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.



Dados bancário na conta: Denise Constante Sanches Bette - Banco Itaú
Agência – 6436 - Conta Corrente - 22987-3

Receba o axé de nosso terreiro pela lista de transmissão ou

entrar no grupo de ajuda mutua?

*Diagramação: Pai Douglas Junior
*Conteúdo: Mônica Trevizam
*Supervisão Geral: Pai Douglas Barrios
Para aparecer na próxima edição e colaborar
com pauta e conteúdo, envie sugestões para
falecom@cabocloventania.com.br

“Conhecimento, postura, humildade e desprendimento, sem essas características não é possível chefiar um terreiro”

Gratidão a Mãe de Santo Katia Barrios
Gratidão por tudo!


Quando recebemos algo extraordinário da vida, temos que sentir gratidão e devolver
ao próximo a energia que circula e se movimenta dentro de nós. Vamos expressar em
palavras, uma homenagem à nossa amada Mãe Katia que esteve à frente da Casa de
Caboclo Ventania por cerca de 20 anos.

Sempre com um sorriso largo, sua marca registrada, cumpriu sua missão na Umbanda de
forma extraordinária!!! Assumiu a frente da Casa de Caboclo Ventania, arregaçou as
mangas, e manteve punhos firmes junto aos filhos e pessoas que por aqui passaram.
Foram livros e livros estudados, palavras que ecoaram com intenso aprendizado tocando
o coração de tanta gente, orientações inspiradas em palavras de firmeza e
direcionamento, afinal, a intenção sempre foi promover o ensinamento para que cada um
experenciasse e vivesse na prática o que se ouvia.
Durante esse período, Mãe Katia demonstrou em atos e incorporações sua força, energia,
foco e impulsionamento a todos que estavam prontos para a mudança!
Ela nunca trouxe a mensagem pronta. Sempre nos convidou à reflexão, à firmeza de propósito, à construção de
um solo firme que nos mantivesse com o foco lá na frente, sem nos perder com distrações.
Ao pisar no solo sagrado da nossa casinha, com o Caboclo Ventania trouxe o sopro da mata fechada, com os pés
de quem conhece a terra e a precisão de sua flecha.
A gargalhada de Maria Padilha ecoará em nossos ouvidos pra sempre. Firme, linda e direta.
A firmeza e determinação do Exu dos Ventos, movimentou toda a casa, com orientações precisas de quem sabe
exatamente o que faz e como faz.
A cigana Rosa que com sua graça, riso fácil, leveza, girou sua saia, trazendo beleza e magia em seus movimentos
encantadores.
O Boiadeiro (do Sr. Santana talvez) segurou firme no laço e nas rédeas para alcançar aquilo que sempre quis.
O Preto Velho Pai Joaquim nos ensinou a importância da sabedoria, de viver o momento e valorizar a
simplicidade das coisas e de cada ato, respeitando o tempo certo de tudo.
Com o Marinheiro Luiz, pudemos entender que se não houver flexibilidade e equilíbrio, a gente cai. Com a força
de Yemanjá trazendo o vai e vem das águas, o movimento da vida.
Ogum Beira Mar trouxe a abertura dos caminhos e a firmeza de sua espada.

A Baiana Maria Rosa encantou com sua espontaneidade, dança, palavras altas e soltas com o riso fácil.
E por último, o Danielzinho que sempre lambuzava as roupas e o cabelo com bolo, simbolizou a importância da
diversão, a alegria da nossa criança interior que nunca pode adormecer.
Cada gira trouxe um grande aprendizado a quem soube absorver e aprender as lições. Quanta honra presenciar
tudo isso!!
Após 1 ano de afastamento da casa, nossa amada Mãe Kátia cumpriu todos os seus rituais e declarou seu
encerramento dessa iluminada missão na Umbanda, em 02 de outubro de 2020.

Mas estará por aqui pra sempre, nas nossas memórias e nos
nossos corações, na batida mais forte do atabaque, se
movimentando lindamente para elevar a energia junto aos
cambones e no respeito a todos os Pais e Mães pequenos.
A missão de conduzir a Casa de Caboclo Ventania está com nosso
querido Pai de Santo - Douglas Barrios, irmão de sangue e de fé
da Mãe Katia. Gratidão a ambos, pela dedicação à Umbanda e
por praticar a caridade aqui na Terra.
Mãe Katia, gratidão por cada palavra, por cada gesto, por cada
gira, por ter sido veículo condutor de tantos guias. Gratidão por
suas palavras, às vezes, duras a fim de quebrar os nossos
padrões!! Gratidão por Tudo!!!

Casa de Caboclo Ventania
Depoimentos
Falar da mãe katia pra mim é fácil, nossa vida
foi sempre juntas com muito amor e paz,
sempre soube a religião que gostaria de
seguir por isso começou muito cedo a
estudar sobre Kardec , a Umbanda, e assim
com o tempo foi conseguindo seu espaço,
suas amizades, sendo uma Mãe de Santo
dedicada, conselheira, prestativa, amiga de
todos, sempre teve a mente bem aberta a
qualquer assunto, e em família é uma ótima
filha, Amo você 💞🥰
Mãe Ana

Falar de ti mãe é muito bom você só fez coisas boas em todos
esses anos que trabalhamos juntos , cuidou muito bem dos
filhos e de nossa casinha , sempre agradeço a Deus por ter
trabalhado contigo onde aprendi muitas coisas. Tenho muita
saudades, dos elogios e as broncas que davam em nós seus filhos
e isso sempre foi para o bem de todos.

Falar o que de minha irmã de sangue e mãe
eterna espiritual, tudo que vivi na umbanda
até os dias de hoje ela estava ao meu lado e
eu ao lado dela. Fez o seu legado dentro do
terreiro todos esses anos e ficará na
lembrança de muitas pessoas que te
conheceram, mas essa missão que nosso Pai
Oxalá lhe deu são para poucos confiáveis
acima de tudo. Pois a espiritualidade nos
escolhem e essa chegada tem que ser
merecedora para o ponto inicial. Muito Axé
em sua vida e estarei sempre em seus
caminhos. Obrigado por tudo sempre,
ensinamentos, direcionamento e me
presentear em todos os momentos com o
Astral em ajudar as pessoas. Mãe especial,
amiga e irmã, fico feliz pelo seu caminho e
felicidade sempre, muito obrigado por todos
“Eternamente... É ter na mente”, Te Amo
Pai Douglas Barrios Jr.

Um beijo de seu filho que te ama muito e sempre vai te guardar
no coração .

Esse ano que passou foi de muitas saudades, fará muita falta,
mas nessa vida tudo tem um inicio e o fim, e você definiu que
seria sua hora de parar o seu ciclo espiritual. Agora é pedir a
Deus e ao meu pai Oxalá que te ilumine e abençoe para que
possa seguir seus caminhos com muita luz, paz e saúde .

Pai Nelsinho.

Mãe Kátia, já se passaram um ano do seu desligamento do Centro
Caboclo Ventania. Temos que lhe agradecer por sua dedicação
aos filhos da casa pelo carinho e ensinamentos que passou para
todos nós. Pai Oxalá e todas as entidades também estão
agradecida pelo amor, humildade e perseverança, que teve com a
nossa casinha. Que seus caminhos sejam sempre iluminados e
abençoados, com muita saúde, eterna Paz, união
e muita Luz.
Te amaremos sempre.
De seus filhos e amigos eternos.
Mãe Iracilda e Oswaldo.
Gratidão.

Em 1993 comecei a trabalhar com a mãe Katia
na mesa branca e depois fui com ela pra
Umbanda e assim se passaram 27 anos que
foram de aprendizagem, amizade,
companheirismo, respeito e amor.
A mãe Katia devoto meu respeito e amor e meu
muito obrigado.
Desejo que seu caminho seja abençoado e cheio
de luz!
Mãe Kátia Sophia
Estou somente a cinco anos na casa de Caboclo
Ventania, mas, o que eu posso dizer da Mãe
Katia? Uma pessoa que mesmo depois de tantos
anos sem nos vermos me acolheu com tanto
carinho e respeito! Ela é uma inspiração a todos
os filhos da casa! Desejo a ela sempre tudo o de
melhor, que Oxalá sempre abençoe seu caminho
e toda a minha gratidão pelos ensinamentos que
são aplicados diariamente!
Claudia Peres
Mãe Katia Barrios é uma mulher especial.
Não somente pelo fato de ter sido a Mãe do
Terreiro de Caboclo Ventania, mas pela dedicação
e amor q sempre doou aos seus filhos de fé.
Agradeço a nosso Pai Oxalá por ter colocado ela na
minha vida e da minha família. Sempre nos
recebeu de forma tão acolhedora desde o primeiro
momento que pisamos no chão do terreiro.
Seu conhecimento e trajetória ficarão marcados
naquele lugar.
Que ela possa em sua nova jornada ter muita
saúde para aproveitar a vida, algo que ela sempre
nos ensinou nas giras com suas palestras e
intuições, sempre buscando através da força dos
Orixas, orientar seus filhos aos melhores caminhos
e atitudes.
Seja feliz eterna Mãe Katia!
Amamos vc!
Rodrigo Belo | Isabelle Belo | Ramatís | Matheus

Mãe Katia sei que foram anos de amizade e trabalho na
Umbanda com respeito.
Seja feliz em sua jornada!
Pai Juninho
Fazem 18 anos que frequento a casa de Caboclo Ventania
e hoje só tenho a agradecer a mãe Kátia pela
oportunidade de fazer parte dessa família. Obrigada por
todos esses anos de trabalho e aprendizado. Que seu
caminho seja cheio de prosperidade e felicidades... Muito
obrigada por tudo....
Rita
Iniciamos na casa de Caboclo Ventania com a direção
da mãe Kátia e gostaríamos muito de agradecer por
esse tempo de aprendizado e dedicação com a casa e
seus filhos.

Tico e Tamires
Katia, amor incondicional !
Quero lhe agradecer, através dessas palavras, pois devo a
você muitos momentos de alegria e de aconchego.
Te devo muita gratidão por tudo o que aprendi com você!
Ao longo da minha vida eu tive o privilégio de
compartilhar a maior parte dela, ao seu lado. Mesmo
distante fisicamente, continuamos ligadas pelo amor. É
uma benção indescritível sentir você na minha vida.
Você optou por se afastar fisicamente das atividades da
casinha mas a vida espiritual continua em você; nas suas
atitudes, nos seus gestos,
Você é muito especial pra mim!
Te amo por demais
Cida Rosa

É difícil dizer alguma coisa da Mãe Kátia pois
conheço a tantos anos. Uma pessoa excepcional
de um grande coração onde seu coração é maior
do que ela.
Sempre solicita à ajudar os outros, seja quem for,
sua bondade e amor pelos outros e pela nossa
Religião a faz ser grande entre os grandes.
Só tenho que dizer muito obrigado por ser seu
amigo, seu irmão de fé.
Muito obrigado pela sua bondade, paciência e
carinho para comigo.
Que Deus a conserve sempre assim e ilumine o seu
caminho.
Seu

eterno

amigo

e

irmão,

Wagner
Mãe Kátia e cunhada, meu respeito e gratidão por
tanto aprendizado, meus olhos brilhavam em cada
lição passada nas giras, muito aprendizado que levo
para toda vida.

Nosso amor é de outras vidas e não tinha como ser
diferente! Você nos ensinou tanta coisa, indicou
livros, esteve presente em momentos das nossas
vidas e da nossa família. Trouxe palavras diretas e
sinceras, palavras doces e amorosas. Somos irmãs de
alma! Sentimos uma gratidão profunda por tudo que
vivemos aqui na nossa casinha. Foi uma honra estar
perto de você nesse aprendizado!
Te amamos pra sempre.
Karina e Karla Auricchio.
Minha grande mãe Kátia, inspiração de vida.
Como descrever uma pessoa que me ensinou com
todo seu amor e carinho a lição da vida, o
verdadeiro significado do existir. Como resumir o
meu alicerce, a bússola que me manteve no
caminho certo,
Por diversas vezes o meu bem-estar ficou à frente
do seu.
Nossa caminhada não foi fácil, eu sei, você sabe,
mas ela nos fez mais fortes e nos trouxe aqui.
Desde o primeiro olhar já te senti, minha mãe.

Quem pode mais que Deus!! Só Deus e ninguém
mais!! Transformador tudo isso!!! Virou nosso lema
de proteção.

Eu sou o que me ensinou, serei sempre seu fruto. E
sinto orgulho de minha raiz.
Receba meu coração, todo meu respeito e gratidão.

Sua missão foi iluminada e será nossa Mãe eterna,
obrigada sempre pelos puxões de orelhas e pelos
ensinamentos, por sempre nos colocar para frente,
falando para nós se o problema é imenso, corra,
arregace as mangas, levante-se! Você tem coração
de ouro que poucas pessoas conhecem, Deus te
abençoe sempre!!
Te amo

Mônica

Te

amo

Raquel ❤️

de

sua

filha de

hoje

e sempre

Querida mãe Kátia!
Você foi a chave dos melhores momentos da minha
vida. Me ensinou com sorrisos o caminho para a
espiritualidade.
Me sinto especial por ser escolhida nessa missão de
vida.
Falar de você, é parar o tempo e deixar a emoção
falar mais alto, é perceber que nada é por acaso.
Como você nos dizia, “até as pedras se encontram”.
Fez acreditar o quanto podia fazer e onde poderia
chegar. Conseguiu despertar dentro de mim o meu
potencial para dar os meus passos, embora sempre
nos guiando como grande mãe que és.
Amo você. Estará sempre comigo.
Biga
Ed e Gisele agradecemos pelo acolhimento, pela
oportunidade de trabalhar nossa espiritualidade
dentro da casa de caboclo ventania
A única coisa que me chateia foi não ter marcado o
dia que pisei a primeira vez no terreiro de Caboclo
Ventania , mas foi mais ou menos em Agosto,
ha10 anos atrás , mas o que importa são as coisas
que marca, o tipo que você Mãe kátia dirigente
no qual acompanhei um bons anos , terminar uma
gira com aquele pouquinho de energia que tinha
muitas vezes ela fazia questão de pegar a vassoura
para ajudar os demais filhos cambones o pessoal da
portaria deixar a casa em ordem e muitas vezes ela
falava não e fato de ser uma dirigente de casa
espirita de ser diretora de uma escola de música
que não me faz ser pior ou melhor que ninguém,
se amanhã se eu tiver que começar do zero e ter
que fazer uma faxina para ganhar a vida eu vou
fazer e será a melhor faxina, são coisas que são
tapa de luva de pelica que fazem a gente pensar
ACORDA ACORDA, se a situação está ruim se você
tem que recomeçar FAÇA porque que você pode.
Poderia ficar a noite inteira falando de mãe Katia,
são coisas que são coisas que sentirei falta e
também de coisa que nem passei por exemplo
cambonear o Pai Joaquim preto velho da mãe
porem eu sei que levo uma carga de felicidade
muito grande

Grande Mãezinha, abençoada e iluminada por
natureza!!! Quantos ensinamentos, quantas lições e
como sempre ajudando seus filhos e a todo e qualquer
ser humano. Uma linda e honrosa trajetória,
agradecemos imensamente por tudo que a Sra fez por
nós e desejamos que sua vida continue sendo linda e
que nosso pai Oxalá te abençoe sempre, te amamos
Mãezinha
um
beijão
no
seu
coração!!!
Roque, Mariana e Nicolas.
Difícil falar da mãe sem a emoção dar um nó na
garganta, a lágrima vir aos olhos! Gratidão é pouco
para expressar o quanto tenho para dizer dos
trabalhos da mãe Kátia, o quanto ela mexeu com o
meu interior, das suas palavras de dispersar e a
importância da reforma íntima, sempre com palavras
de quem possuí muita sabedoria, amor e respeito pelo
caminhar de cada um. Sempre direta e transparente,
mas com respeito! Será minha mãe espiritual sempre,
pois ficou dentro da alma os seus ensinamentos!
Rosana Gamboa
preto velho da mãe porem eu sei que levo uma carga
de felicidade muito grande não só de ter trabalhado e
ter conhecido Maria Padilha dela mas de ouvir da
boca dela Boa noite meu filho você está tudo bem?
Minha madrinha
sempre que precisei e preciso
mesmo não tenho contato que nos seres humanos
precisa tocar para ver para crer abraçar e tocar ,mas
de saber que fui apadrinhado por ela e uma dadiva
que eu levo para resto da minha vida afinal de contas
foi através de Mãe katia
e do Pai Nelsinho que
comecei a entender e ver como funciona o trabalho as
diretrizes e tudo mais dos nossos poderosos amigos
e guardiões Exus e pombas giras Axé Baba a Mãe
Katia Laroye Maria Padilha Salve Sr. Exu dos Ventos
Sidinei
Mãe Kátia, obrigado por todos esses anos de trabalho,
dedicação e confiança. Desejo a você muito sucesso...
Izilda

Conheci a mãe Katia ainda na mesa branca e depois
continuamos na Umbanda, foi um prazer te-la como
mãe, só tenho a agradecer. Muitas felicidades no
seu caminhar!
Lourdes Machado
Conheci a mãe Katia ainda na mesa branca e depois
continuamos na Umbanda, foi um prazer te-la com
mãe, só tenho a agradecer.
Muitas felicidades no seu caminhar!
Agradeço a Mãe Katia, por ter feito uma Reviravolta
no meu Modo de Ser!!!
Quando cheguei no Terreiro era uma menina com
muitas Crenças e Preconceitos.

Ela foi a Mãe de Santo da minha querida Mãe Paula,
e é a minha Mãe de Santo também.

Ela me conheceu pequena, adolecente e mulher, ela
me apoiou me ajudou me orientou me incentivou em
todos os momentos, ela esteve lá quando minha mãe
partiu e me acolheu como mãe em muitos abraços
apertados, me orientando espiritualmente, eu recebi
todas as forças necessárias para seguir em frente.
Depois ela acolheu o meu marido como seu filho,
orientando com carinho, sorriso lindo e braços
abertos..
Ela acompanhou meu crescimento de vida, me deu
broncas quando necessário, e sempre nos ensinou
com os estudos a importância de ser independentes.

Lembro como se fosse hoje eu só sabia dizer Sim para
todos. Desconhecia a palavra NÃO!!!

Ela me desenvolveu como cambone, depois médium
e me ensinou ter a ética e valores da casinha que
seguem com meu axé até hoje.

E a imagem que tinha de DEUS era um DEUS que
castigava e punia as pessoas...que não fossem
obedientes!!!

Ela é um exemplo para seguir de liderança,
humildade, força, e amor ao próximo.

Já falando do Dinheiro não conseguia trabalhar de
forma Próspera.
Através do seu amor, dedicação, cursos, palestras e as
orientações espirituais consegui mudar o meu modo
de SER...essas foram as ferramentas fundamentais
para o meu Crescimento Espiritual e Material.

Tenho um amor enorme e mesmo distante, tudo que
ela me ensinou está comigo sempre.
Eu queria escrever tantas coisas que daria um livro,
mas deixaremos em uma a mensagem nosso amor
por você:

Gratidão

"Querida Mãezinha, obrigada por Tudo, seremos
eternamente gratos, saiba que você sempre terá uma
filha e um filho, uma amiga e um amigo, desejamos
que a felicidade na sua vida seja constante, e que
Deus e nossos orixás abençoe sua vida com muita luz,
amor e paz.

Te Amo!

Nos te amamos!

Denise Bette

Seus filhos Babi e Luiz “

Mãe Katia, Serei eternamente grata!
Que nosso Pai Oxalá te abençoe sempre.

Mãe Katia, poucas seriam as linhas para descrever a importância e aprendizados cujo nos espelhamos com o seu
exemplo. Sempre nos segurou pelas mãos, quando ainda tropeçávamos nos primeiros passos de nosso
desenvolvimento espiritual, tal qual mãe presente e dedicada que és.

Minha mestra amada e querida, cujo ensinamentos carrego em meu coração e me coloco na ação do bem maior.
Mãe, Mestra que nos adotou como filhos qual espiritualidade nos presenteou nosso Pai Ventania que é amor, amor,
amor....... Resumo em amor e gratidão infinitos.
Sua filha e aluna,
Andrea M Pedroso.

Homenagear a nossa mãe Katia, é falar um pouco de uma pessoa que junto com nosso Pai Ventania seguiram
uma trajetória de vida dedicada aos ensinamentos da Umbanda. A sua presença quanto material como
espiritual sempre foi a sua maior marca e seu maior desafio. Com seu sorriso conseguia abranger a nossa alma
com palavras de amor e carinho, mostrando aos seus filhos uma solução para cada problema.
Quando da chegada em nossa casinha, surgia a luz que com um abraço, um beijo, nos tranquilizava.
Mãe Katia, nossa mãe que nos ensinou a valorizar cada dia mais a perfeição infinita.
A você mãe Katia, nossa gratidão e ao nosso Pai Maior por termos tido você em nossas vidas.
Miriam Santiago e Wanderley
Ka,
Obrigado por, durante todos esses anos, ter me inspirado.
Inspirado a conhecer e compartilhar junto a você o caminho do autoconhecimento e do aprendizado espiritual.
Junto a você estudei e pratiquei tudo o que acredito, como as leis do universo e as leis da prosperidade.
Posso assegurar que você sempre foi corresponsável por tudo que conquistei.
Você deixa um legado de aprendizado, que certamente levaremos adiante.
Muito feliz por ter compartilhado tantas experiências providas por você durante esses anos.
Seguirei sempre levando no coração seus ensinamentos
Marcelo Santiago

Foi muito bom todos esses 20 anos com a Mãe a Katia, a convivência com ela só me fez aprender muitas coisas
boas e consequentemente consegui muitas coisas, e até hoje consigo, tenho o Caboclo Ventania e ela ao meu
lado sempre, fazem parte de minha vida.

Eu sinto muito falta da Mãe Katia e da casinha, eu gostei muito de todo esse tempo.
Mãe Kátia aproveite sua aposentadoria com muita saúde e alegrias.
Fica com Deus e tudo de bom!!
Luzia

Mãe katia obrigada por tudo ! Que Oxalá continue te abençoando muito.
Beto, Dani e Dudu

“Mais vale uma cabeça no chão pedindo agô, do que um nariz em pé pedindo misericórdia!”
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Queridos filhos e amigos do nosso terreiro,
Falar de Umbanda é falar de amor e caridade. É se
doar sem olhar a quem, sem fazer nenhuma distinção
de cor, raça ou credo. É anular nosso ego e vaidade,
com o único propósito de diminuir as dores morais e
físicas de nossos irmãos, que ali vem em busca de
socorro e cura. É se calar diante das inconformações e
não propagar fofocas e desavenças. É oferecer em
forma de doação gratuita um carinho, um abraço, um
sorriso, uma palavra de esperança e fé, nos anulando
muitas vezes, para ouvir as mágoas e desalentos de
nossos consulentes. É se colocar como uma
ferramenta de trabalho da Espiritualidade e poder
assim, colaborar com a elevação de cada um, através
do crescimento e aprendizado. Lembramos que a fé
sem conhecimento é morta, por isso nos cabe estudar
sempre e repassar ao nosso povo o que temos de
melhor. É proporcionar cursos, vivências e atividades
que promovam sempre a liberdade e o desapego.

.

Falar de Umbanda é falar da natureza É promover e
ensinar a conexão com a Inteligência Divina, com os
orixás e forças espirituais de forma a ensinar que cada
um caminhe com suas próprias pernas, que pensem
com suas próprias cabeças e que conheçam a si
mesmos. A Umbanda não é muleta, é paz e harmonia,
é alegria e felicidade. É um caminho de luz.
Esse terreiro não iniciou ontem.

Nossas raizes iniciaram a quase 70 anos atrás e se
continuamos até hoje com a quarta geração de Pais de
Santo, é porque assim deseja nossa equipe espiritual.
Um terreiro forte e feito com pessoas de bem. Um
terreiro com histórias e com amor incondicional. Quem
pode mais que Deus!!!!! Só Deus e ninguém mais!!!!!
Foi uma honra poder ter sido no passado, uma das
pessoas escolhidas a dirigir nosso povo que hoje se dá
grandemente com Pai Nelsinho e Pai Douglas Jr. Somos
um Pronto Socorro espiritual e com certeza
manteremos essa bandeira adiante. Desejo de todo o
coração, que vocês se tornem uma grande família
espiritual. Que proporcionem a continuidade das
palavras do Mestre Jesus: “Amai-vos uns aos outros
como eu vos ameis."
E assim, encerro meu depoimento sobre minha
trajetória em nossa Casinha de luz deixando para todos
a paz, o amor e acima de tudo a gratidão pela pessoa
que me tornei ao ser um dia, mãe de Santo. Obrigada a
todos que trabalharam ao meu lado. Agradeço pela
oportunidade as mães pequenas, ao Pai pequeno e aos
Pais de Santo. Obrigada as entidades dessa Casa (lado
luz e lado sombra), pois com certeza me fizeram uma
pessoa melhor. Que nosso pai Oxalá os cubra de união,
amor, alegria, saúde e fé. Amo vocês de todo o meu
coração ❣

Com Carinho Mãe Katia Barrios

