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A visita ao terreiro neste momento está restrita
aos médiuns. O agendamento é disponibilizado
apenas pelo dirigente da casa;
O terreiro atenderá a assistência por;
* Vibração para Cura;
* Envio de Reiki à distância;
Para mais informações envie uma mensagem para:
falecom@cabocloventania.com.br;
Ou pelo WhatsApp do Caboclo Ventania no
telefone: (11) 9 9232.1022 (das 8h às 19h, de
segunda à sexta, e aos sábados, das 9h às 14h).
https://wa.me/message/4N67TYSRZ6LQG1
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(SUSPENSO) Atendimento no 1ª e 3ª sábado do mês, início das giras às 18hrs - Rua do Orfanato,1273
Vila Prudente, SP - www.cabocloventania.com.br

TRONO
MASCULINO
DA
LEI
Ogum, Ares, Indra, Vayu, Vishnu, Ganesha ou
Ganapati, Kalki, Kartikeya ou Skanda, Twachtri, Odim,
Lugh, Gushkin-bea, Panigara, Resheph, Zababa,
Ninrud, Liu Pei, Kwan Kun, Maristin, Huitzilopochtli,
Comentários.

O tempo e manda a chuva. Deuses, Senhor dos
Céus, é o patrono dos nobres militares.

OGUM Divindade de Umbanda, é o Trono
Masculino da Lei, irradia a Lei o tempo todo de forma
passiva não forçando ninguém a vivenciá-la, mas
sustentando a todos que buscam a Lei.

VISHNU — É a segunda pessoa da trindade hindu,
responsável pela proteção, manutenção e
preservação da criação. Da raiz “vis’ (“estar ativo”),
a palavra Vishnu significa “aquele que tudo
penetra” ou “aquele que tudo impregna”. Sua
consorte é a divindade Laksmi, Senhora da beleza,
do amor e da prosperidade. A partir de Vishnu
surgem os avatares, encarnações divinas, com a
missão de restabelecer a ordem divina para a
humanidade. É o grande mantenedor da Ordem no
Universo.

VAYU — Divindade hindu do vento, do ar e do
prana. Divide seu poder com Indra, “O Senhor do
Céu” e “Rei dos Deuses”.

Fator ordenador, Ogum é a Lei de Deus em ação
na vida das pessoas, aquele que absorve a força de
Ogum consegue enxergar tudo de um ponto de vista
ordenador, assim é que os caminhos se abrem, pois o
sujeito passa a enxergar seus pontos falhos, essa
postura transmite confiança ao próximo. Elemento ar
(que controla o fogo), presente nos caminhos. Sua cor
é o azul-escuro ou vermelho.

Ganesha ou Ganapati — Divindade hindu, Senhor
(“isa”) das hostes (“gana”) de seu pai Shiva ou
“Senhor das multidões de Divindades inferiores a
serviço de Shiva”. É o “Senhor dos Exércitos”.

Ogum é quem abre os caminhos e vence as
demandas. Vemos em seu simbolismo a espada e o
elemento ferro.

Ganesha é uma das Divindades mais populares na
Índia. É o filho de Shiva e Parvati. Costuma
aparecer na entrada de templos e casas, sendo
reverenciado antes das cerimônias. Deus da
Sabedoria e eliminador de obstáculos.

Ogum mexe muito com o emocional, é uma
natureza impulsiva. Pedra: Quartzo azul, sodalita e
hematita. ARES — Divindade grega, Marte romano,
filho de Zeus e de Hera, era a personificação do Deus
da guerra, considerado o pai de diversos heróis;
amante de Afrodite com a qual teve o filho Eros
Hefaístos, marido de Afrodite, apanhou os amantes
na cama com uma rede, tão forte que nem mesmo
Ares pode romper.

Tem um dente quebrado, pois ele mesmo o
quebrou para escrever os vedas (“conhecimento”,
escrituras sagradas hindus). Aparece sempre ao
seu lado um rato, como o desejo mantido sob
controle. Seu auxílio é evocado ao começar novas
empreitadas e no início dos livros.

O temperamento de Ares chegava até a
incomodar Zeus por se dedicar tanto de seu tempo à
guerra.
INDRA — Divindade hindu da guerra, “Chefe” ou
“Senhor”, Rei dos controlador do relâmpago, sua
arma é o raio empunhado com a mão direita; governa
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KALKI — Divindade hindu, futura encarnação de
Vishnu, guerreiro, vem montado em um cavalo
branco e empunhando sua espada de fogo.
KARTIKEYA OU SKANDA — Divindade hindu da
guerra, filho de Shiva e irmão de Ganesha.
Persegue os demônios em defesa do homem.
Cavalga em um pavão, tem seis cabeças e 12
braços. Uma flecha, um raio e uma maçã.
TWACHTRI — Divindade hindu com qualidades de
ferreiro, fabrica o raio e as armas de Indra. ODIM —
Divindade nórdica, é o senhor do panteão e pai de
Thor.
Aparece como o maior de todos os guerreiros.
Muito parecido com o Zeus grego, embora sejam
Tronos de qualidades diferentes, pois um é Justiça
e o outro, a Lei. Recebia, com banquetes, todos os
grandes guerreiros.

MARISTIN — Divindade japonesa da guerra, em
sua honra realiza-se anualmente um simulacro
de combate.
HUITZILOPOCHTLI — Divindade asteca do Sol e
da Guerra, era uma das Divindades favoritas.
COMENTÁRIOS Trono Masculino da Lei, Ogum,
apresenta-se como o senhor da guerra
ancestralmente.
São muitas as Divindades pagãs relacionadas ao
fio da espada e à Lei Maior, o que nos fornece
farto material para estudar essa natureza divina
tão mal humanizada por nós. Na Umbanda,
Ogum sincretiza com São Jorge Guerreiro.
POR ALEXANDRE CUMINO

LUGH — Divindade celta, guerreiro que mais
habilidades possuía. Sempre montado em seu
cavalo com sua lança mágica à mão. GUSHKIN-BEA
— Deus patrono da metalurgia. PANIGARA (PAPNIGIN-GARA) — Deus guerreiro, assimilado por
Ninurta.
RESHEPH — Deus sírio da guerra, com cabeça de
gazela. ZABABA — Divindade sumeriana, guerreiro.
Aparece no Período Sumério Antigo e seu nome
consta dos tempos pré-sargônidos.
Foi um deus da cidade de Kish, um guerreiro
posteriormente identificado com Ningirsu e
Ninurta. NINRUD — Deus guerreiro sumério,
vencedor heroico de muitas vitórias, deus da
agricultura e da fertilidade. Filho de Ellil. Assimilado
com Ningirsu.

PATACORI OGUM

LIU PEI — Divindade chinesa que liderou um
exército de voluntários para abafar uma rebelião e
restaurar o império.
Junto com Kuan Kung e Chang Fei, era adorado
como Divindade da honra e do dever, os três são
companheiros e guerreiros.
KWAN KUN — Divindade chinesa, é o guardião e
protetor da divindade Kwan Yin, Senhor das artes
marciais aparece com muitos atributos sempre
muito bem armado.
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Tudo é passageiro

único é o motorista, Deus!

Uma gira de Umbanda é bonita de se ver. Todos
dançam e cantam, assim os seus males espantam!
Um trabalho pode ser sério, mas ter muita alegria.
Mas muitos não entendem como se faz para manter a
harmonia. Só se consegue com o amor, e isso
independe de religião.
Amor de quem vem dar, amor de quem vem receber.
Mesmo que isso, ainda para muitos, significa sofrer.
Meus irmãos, tudo é passageiro. Quando vocês
encaram o sofrimento como oportunidade de
aprendizado, consegue enxergar que único é o
motorista, Deus.
A disciplina é feita da sinceridade e mesmo
quando tudo parece estar errado, o compromisso não
é abandonado. Isto é ser sincero! Na verdade, isto é
ser sincero consigo mesmo, com a própria
consciência. Não sejam prepotentes pensando que o
não cumprimento das responsabilidades assumidas
antes da reencarnação e que brotam do Interior, é
traição para com o Pai.
Quem trai, trai a si mesmo! O Criador é
inatingível e intangível! Portanto, olhem lá para fora,
e observem a natureza. Ela dança e canta com muita
alegria, espantando o mal que o homem na Terra
planta. Há harmonia até mesmo nas tempestades,
basta contemplar as Potestades... Não há nada errado
no mundo! Na realidade, equivocados estão a
maioria dos habitantes do mundo.
Saibam que aquele passageiro que se
acomodou em outro lugar porque permitiu se
enganar? Pois é, mas ele tem toda a viagem para
poder se consertar! Quando a tempestade invadir o
seu coração, dê graças aos céus e reflita com a Mãe
de todas as Leis, a Lei da Evolução. Tudo é passageiro,

Pai Douglas Jr.
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Sinta o gosto pela vida. Detenha-se a
apreciar as pequeninas coisas que dão sentido à
vida. Aquela flor miúda que, em meio à urze
sobrevive linda, perfumosa, a brilhar como se fosse
grande.

A dádiva de viver
Por vezes, você caminha pela vida com o
olhar voltado para o chão, pensamento em
desalinho, como quem perdeu o contato com sua
origem Divina. Olha, mas não vê.

Sinta-se vivo ao apreciar o voo da borboleta
ou do pássaro à sua frente. Escute os barulhos da
natureza, a água a escorrer no riacho ou
simplesmente aprecie o céu, com suas nuvens a
formar desenhos
engraçados,
fazendo
e
desfazendo-se sob seus olhos.

Escuta, mas não ouve. Toca, mas não sente.
Perdido na névoa densa, que envolve os próprios
passos, não percebe que o dia o saúda e convida a
seguir com alegria, com disposição, com olhar
voltado para o horizonte infinito, que lhe acena
com o perfume da esperança.

Que maravilhosa é a vida! Mas, se o céu
estiver escuro e você não puder olhá-lo, detenha-se
no micro- universo, olhe o chão. A formiga na sua
luta diária pela sobrevivência. A aranha, a tecer sua
teia caprichosamente e tantas coisas para ver, ouvir,
sentir, cheirar, para fazer você sentir vivo. Observar
a natureza é pequeno exercício diário que fará você
relaxar, esquecer por instantes as provas, ora rudes,
ora amenas, que a vida nos impõe.

Considere que seu caminhar não é solitário e
suas dores e angústias não passam despercebidas
diante dos olhos atentos do Criador, que lhe
concede a dádiva de viver.
Sua vida na Terra tem um propósito único,
um plano de felicidade elaborado especialmente
para você. Por isso, não deixe que as nuvens das
ilusões e de revoltas infundadas contra as leis da
vida tornem seu caminhar denso e lhe toldem a
visão do que é belo e nobre.

Somos caminhantes da estrada da
reencarnação somando, a cada dia, virtudes às
nossas vidas ainda medíocres mas que se tornarão
luminosas e brilhantes. Aprenda a dar valor à dádiva
da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve e, em
silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta,
você terá tido um momento de louvor a Deus.

Siga adiante refletindo na oportunidade
milagrosa que é o seu viver. Inspire
profundamente e medite na alegria de estar vivo,
coração pulsante, sangue correndo pelas veias e
você, vivo, atuante, compartilhando deste
momento do mundo, único, exclusivo.

Aprenda a silenciar o íntimo agitado e a beneficiarse das belezas do mundo que Deus lhe oferece. A
sabedoria hindu aprecia, na natureza, o que Deus
desejou para ela: que fosse aliada do homem no
seu progresso, oferecendo o alimento, dando-lhe os
meios de defender-se das intempéries.

E, sobretudo, sendo o seu colírio diário suavizando
as aflições da vida. Pense nisso, e aprenda a dar
graças pela dádiva de viver. LUZ PRA TODOS

E você faz parte dele. Sinta quão delicioso é
o aroma do amanhecer, o cheiro da grama, da
terra após a chuva, do calor do sol sobre a sua
cabeça ou da chuva a rolar sobre sua face. Sinta o
imenso prazer de estar vivo, de respirar. Respire
forte e intensamente, oxigenando as idéias, o
corpo, a alma.

MÃE ANA
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Cantinho da Prosperidade

Nada de mais. O dinheiro é bom, é excelente pois
pode proporcionar bem estar, viagens, passeios,
jantares e bens materiais.

Sejam sempre bem vindos!!!!! Nosso intuito com
o Cantinho da Prosperidade, é proporcionar a você
Tudo que você vê, você assimila e acredita e
leitor, uma reflexão e uma conscientização das diversas
tudo que acredita você replica. Então se vive
formas que existem para que possamos caminhar em
direção ao sucesso.
falando que dinheiro é sujo, você acredita e a vida
afasta você dele, pois o universo não deseja vê-lo
Para isso, não existe outra alternativa que não
seja o auto conhecimento. Vamos juntos nos sintonizar colocando a mão na sujeira.
e que esse intercâmbio sadio, possa ajudar você a
despertar para algo além dos 5 sentidos. Lembre-se:
Lembre-se que tudo que pensa, sente ou
Você só poderá sair de uma prisão se souber que está fala, você atrai. Vire o jogo, saia da miséria e
em uma. Bons estudos!!!!! Hoje vamos falar sobre
escassez e passe a vibrar em outra sintonia.
Prosperidade Financeira. A Prosperidade Financeira se
baseia simplesmente com a forma que você aprendeu Acorde pela manhã e diante do espelho diga: Eu
amo meu rico dinheirinho.
desde a infância a lidar com dinheiro.
Dependendo de como foi sua infância, a matéria
sobre esse assunto e grana. Vamos as perguntas: Leve
a sério esse teste para que você consiga futuramente
ter uma vida financeira mais equilibrada.
o ficou internalizada criando paradigmas que te
bloqueiem cada vez que se fale na palavra.
1)

você reclama que seu dinheiro não dá pra nada?

2)

Você vive metendo pau nos ricos?

3)

Diz que dinheiro é sujo ?

4)

Diz que os ricos não vão para o céu?

5)

Fala toda hora que o que ganha não dá nem para
pagar as contas?

6)

Diz que todo rico é pilantra e desonesto?

Bom......... infelizmente se você não mudar sua
forma de encarar a vida, não vai atrair Prosperidade.
Para começar, recomendo que se afaste de notícias de
Tv e rádio que diz respeito a desastres e tragédias.

Sou feliz e grata agora pois o dinheiro vem
através de múltiplas fontes de renda de forma
crescente e continua. Sou filha de Deus e mereço
o melhor todos os dias.
Amo as pessoas e o dinheiro é meu servo.
Depois disso, aceite todos os dias o dinheiro em
sua vida. Não é pecado gostar do dinheiro. Isso
foram crenças ensinadas para que tivéssemos
vínculos com a religião no passado, pois nos
ensinaram que o dinheiro era coisa do demônio.
Que besteira!!!! Veja isso: É mais fácil um camelo
passar pelo buraco da agulha do que um rico
entrar no reino dos céus. Tudo MENTIRA pode
acreditar.
Dinheiro é excelente BRILHA PROSPERIDADE

Não esqueça que tudo é sintonia energética e
que os similares se atraem. Se você adora assistir
noticiários sobre desastres e desgraças, atrairá para si
mais do mesmo.
Reveja seus conceitos sobre dinheiro e perceba
que o dinheiro é a troca por serviços prestados.
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Com isso, é frequente as confusões
entre um sacramento que é católico e que
nos candomblés vai ser totalmente
ressignificado, utilizando-se apenas da data,
mas que na Umbanda não fazem sentido
nenhum sentido.

Sexta-feira santa e Umbanda, devo
me proteger?
Nesta semana muito foi falado sobre sexta-feira
santa, a relação com a Umbanda e em como os
adeptos podem “fechar o corpo” para esse período.

ENTIDADES,
MEDIUNIDADE,
OFERENDAS… ASSINE UMBANDA EAD

Acredita-se que essa é a oportunidade que os
eguns (espíritos atrasados) têm de se aproximar de
nós, pois Iansã estaria em guerra. Segundo o mito,
a Orixá é a responsável por encaminha-los para um
dos nove Oruns (céu).

EXU,

O que é sexta-feira santa?
A data rememora o dia da morte de
Jesus Cristo por meio da crucificação. No
catolicismo, os eventos que antecedem o
sacrifício de Jesus, são tidos como a Paixão de
Cristo. A semana santa irá celebrar a paixão, a
morte (sexta-feira santa) e a ressurreição de
Jesus (domingo de páscoa).

Seria ela também a conhecedora dos mistérios da
morte. Mas na madruga de quinta para sexta, Iansã
está ausente dedicada à outra função.
Esse entendimento da data tem origem na crença
no Lorogun. Ritual que marca o final do ciclo anual
de atividades do ilê e estabelece o período de
recesso da casa. Essa paralização, acontece
justamente durante a quaresma. Iniciando na
quarta de cinzas e encerrando-se, no sábado de
aleluia.

A própria eucaristia (hóstia e vinho)
ritualizada em todas as missas católicas e um
dos sete sacramentos essenciais da fé
católica. Reproduz em seu rito a ceia dos
judeus Pessach (páscoa), que na história do
Cristo, é momento, onde há a partilha do pão
e do vinho com seus discípulos.

A cerimônia do Lorogun é um rito praticado
essencialmente no Candomblé. Também conhecido
como a Festa para Oxaguiã, acredita-se que neste
período, os Orixás estejam em guerra e esta é a
razão pela qual Iansã, não pode nos proteger dos
eguns durante esse período.

Após a ceia, Jesus é sentenciado a
prisão, vai a julgamento popular e é
crucificado.
O período quaresmal para os fiéis
católicos, serve como um momento de
reflexão. Por isso é comum que se
intensifiquem suas penitências e orações, ao
que
a
doutrina
considera
ser
o
reconhecimento de seus pecados.

A maioria das festividades dos ilês e casas de
Umbanda, dentro de suas particularidades, seguem o
calendário católico. Sendo assim, as festas aos Orixás
acompanham as datas de comemorações dos santos
romanos, incorporando aos sincretismos.
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Ensinamentos Básicos de Umbanda, Daisy Mutti e Lizete Chaves
Daisy Mutti e Lizete Chaves, adeptas da religião de Umbanda e médiuns
consagradas ao sacerdócio, registram no livro seus conhecimentos adquiridos
pela pesquisa, leitura e experiências práticas no espaço sagrado do templo
umbandista. Uma obra simples e direta que, através de perguntas e respostas,
vem esclarecer e desmistificar as principais inquietações e dúvidas do universo
da Umbanda – fundamentos, gestos e rituais ainda velados e fantasiosos na
imaginação popular, questões de médiuns iniciantes, e medianeiros, pessoas
que procuram um terreiro de Umbanda e querem entender melhor as
particularidades dessa religião tão conhecida e ao mesmo tempo cercada de
interrogações.

*Aproveitem para ler, desfrutem de nossa biblioteca gratuitamente, contate-nos e uma ótima leitura.
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Pai Nelsinho

11

Rock (Ogãn)

12

Maria Eduarda(Assistência/Colaboradora)

19

Augusto Peres (Desenvolvimento).

22

Thainá (Cambone)

23

Simone (Desenvolvimento)

28

Amanda Aparecida (Desenvolvimento)

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.
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Aconteceu...

Nosso Bazar está sempre em ação, como todos sabem, todas as roupas que são doadas, são
encaminhadas para a Rosana Gamboa, pessoa responsável por vender as doações para brechó,
ajudando assim a arrecadar dinheiro para nossa casa.
As roupas que não estão em condições de venda, são doadas para famílias necessitadas.
Nos meses anteriores, algumas foram doadas para famílias de Minas Gerais e, para casa da
Fraternidade.

Lembrando que continuamos recebendo doações de roupas usadas para continuarmos fazendo as
ações, ajudando o crescimento da nossa casinha e ajudando ao próximo.
Se você deseja ajudar dando, entre em contato com: Mônica, Rosana, Lucimara ou Marcela.
Contamos com vocês!
Obrigada,

“Sem amor , Respeito e Humanidade não se mantém uma casa de caridade.”
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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
Nosso bazar tem roupas usadas e semi-novas cada peça
$5,00. Aceitamos doações, caso queira doar entre em
contato conosco.

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.

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.

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.”
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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
*Revisão: Renato Ricarte
*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”
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