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CORONAVÍRUS | ATENÇÃO

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 4891.4839 (das 8h às 19h, de 

segunda à sexta, e aos sábados, das 9h às 14h).  
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Caro irmão e irmã,

Na próxima edição do nosso jornal, teremos muitas novidades e um novo layout para facilitar sua leitura, 

com textos, ensinamentos, dicas e estudos que servirão para o seu dia a dia. 

A ideia é sempre inovar e levar o melhor para todos. 
Aguarde - vem aí um novo jornal!

mailto:falecom@cabocloventania.com.br


Incorporação: Insegurança e Conflitos 

Entre as primeiras incorporações e uma incorporação segura, realizada com

maturidade, costuma existir um caminho a ser percorrido.

O médium no começo do seu desenvolvimento da incorporação, sempre irá existir medos, 

conflitos, dúvidas, inseguranças, questionamento sou eu?

Estou incorporando?

Essas dúvidas são normais, o médium só não pode deixar que atrapalhe e perturbe sua

mente. A incorporação vai começar com alguns minutos e vai progredindo, até que

permaneça mais tempo, e o médium acredite que está incorporado e ficar nessa energia

de conflito durante o transe.

Na incorporação, existe a ligação do guia com o médium, e nesse momento a música, o

ponto tocado ajuda, essa ligação pode ser forte e com o passar do tempo ficará mais leve,

isso não significa que o guia perdeu a força, o importante é a entrega e o amor que o

médium terá no trabalho. Costumo dizer que, para o guia falar, é importante o médium

aprender a silenciar.

A insegurança do médium dificulta que o guia comece a falar, é um processo de

aprendizado em que o médium passará, por isso é importante a entrega, os primeiros

movimentos normalmente serão através da dança, o grito, e cada guia terá a sua

particularidade.

O Médium vai aprender a conviver com o fenômeno incorporação, ele precisa confiar, 

entregar-se e acreditar que somos um templo vivo da espiritualidade, somos porta e 

instrumento para o sagrado. Lembrando sempre dos preceitos a serem realizados antes 

do seu desenvolvimento. 

Axé 
Pai Douglas Barrios Jr

A chave para todas as questões é a confiança, não há outro caminho



Cantinho da Prosperidade 

Hoje falaremos sobre a lei da perpétua

transmutação.

Nosso intuito com o Cantinho da Prosperidade é

proporcionar a você leitor, uma reflexão e uma

conscientização das diversas formas que existem para

que possamos caminhar em direção ao sucesso.

Para isso, não existe outra alternativa a não ser o

autoconhecimento. Vamos juntos nos sintonizar e que

esse intercâmbio sadio, possa ajudar você a despertar

para algo além dos cinco sentidos.

Lembre-se: você só poderá sair de uma prisão, se

souber que está em uma. Bons estudos!

A lei da perpétua transmutação nos ensina que nada

pode ficar parado, estagnado. A lei da gravidade nos

puxa sempre para baixo e nos força a ficar

estacionados, porém, precisamos nos movimentar

para sair da inércia.

O universo é constante movimento. Nada pode ficar

parado. Vamos entender que, você limpa uma casa,

passa um pano, tira o pó e deixa tudo brilhando. Aí

você viaja e volta daqui a seis meses. Você acha que

vai encontrar a casa do mesmo jeitinho que deixou?

Claro que não!😂😂😂😂😂 A casa estará suja e

cheia de pó.

A natureza vai invadir com seus insetos, além da casa

se deteriorar. E sabe por quê? Porque você deixou-a

parada. Porque não teve limpeza, não teve cuidados e

nem preocupação diária para que tudo ficasse limpo.

Pois bem, isso que quis dizer, a lei da perpétua

transmutação significa que nada e nem ninguém pode

ficar estacionado. O mundo está girando, evoluindo,

crescendo e se expandindo e se você ficar parado,

será engolido por tudo e todos.

Conheço pessoas que se aposentaram e nunca

mais se interessaram por nada. Hoje, mal elas

conseguem viver para comer, pois tudo evoluiu e

elas ficaram para trás. É isso que quer para você?

Reflita nisso. Estude essa lição de novo, de novo e

de novo. Acorde para a vida e mesmo que você

não aceite, é assim que a vida funciona. Por isso,

aproveite sua vida para se tornar um especialista

das coisas que trabalha. Faça cursos, melhore seu

desempenho, cresça abundantemente e se torne

único na sua área. Nada e nem ninguém pode

saber mais do que você. Pode saber igual a você,

mas não mais do que você.

Espero que entenda a lição e que arregace as

mangas para fazer a diferença na sua vida.

Boa sorte e sucesso😍

Busque se desvencilhar dessas amarras e muito

em breve a vida sorrirá para você.

Brilha Prosperidade!!!

3



Olhem que bonito 

Conselho de Maria Sabina, indígena mexicana

Cure-se com a luz do sol e os raios da lua com o somo do rio e da cachoeira com o balanço do mar e o 

agitar dos pássaros.

Cure-se com hortelã, com eucalipto.

Adoce-se com alfazema, alecrim e camomila.

Abraça-se com o grão de cacau e um toque de canela.

Ponha amor no chá em vez de açúcar e beba olhando as estrelas.

Cure-se com beijos que o vento te dá e com os abraços da chuva.

Fortaleça-se com os pés descalços e com tudo que daí nasce.

Fique mais esperto cada dia, ouvindo sua intuição olhando para o mundo com o olho da testa.

Pule, dance, cante para que você Viva Feliz! Cure-se com lindo amor e lembre-se sempre...

 Você é o remédio! Viva a vida Feliz! 

Mãe Ana
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02
Claudio (Dinho)

04
Patrícia (Assistência esposa Almir)

04
João Pedro ( filho Denise)

05
Daniela Laborde (Desenvolvimento)

08
Nicolas (Filho do Roque)

14
D. Naná

15
Vinícius Hirota (Filho do Douglas Feitosa)

16
José Junior (Desenvolvimento)

Não tente ser melhor que os outros, não se sinta mal quando as pessoas te procuram apenas quando 

precisam.  Sinta-se privilegiado, você é a luz que vem a mente delas no momento de escuridão.

ANIVERSARIANTES DE MAIO
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Firmeza para Pretos-Velhos

Elementos: 

• 01 vela palito bicolor preta e branca ou somente branca; 

• 01 xícara com café; 

• 01 pedaço de bolo de fubá; 

• 01 charuto (opcional); 

• Fumo para charuto (opcional); 

• Imagem de pretos velhos (opcional).

Essa firmeza pode ser feita em casa:

Esse é um momento meditativo para se relacionar com a força dos Pretos Velhos, com o mistério

ancião, com Obaluayê e Nanã Buroquê. Ao fazer o bolo e o café, já é o momento de ir se concentrando

a essa energia. Arrume todos os elementos e prepare o charuto, colocando o fumo dentro. Acenda a

vela, oferecendo aos Pretos Velhos e fazendo sua oração.

Em postura de meditação e oração, ofereça todos os elementos. Peça a sabedoria do velho, a

paciência, tranquilidade e a oportunidade de ouvir em seu coração o preto velho ou preta velha que

lhe acompanha.

• *Estale o dedo em cruz, assim você estará entrando no mistério da cruz. Nesse momento de 

meditação e oração, acenda o charuto e vá baforando por toda firmeza. Que assim seja! 

• Adorei as almas! 

Atotô Obaluayê! 

Saluba Nanã! 

Salve os Pretos Velhos!

Pai Douglas Barrios Jr.

“Reaja, meu fio! Cada um terá a vista da montanha que subir.”



Leitura Recomendada

*Aproveitem para ler, desfrutem de nossa biblioteca gratuitamente, contate-nos e uma ótima leitura.
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Mais uma vez o Calunga nos presenteia com sua maneira
carinhosa, sábia e simples de dizer verdades profundas que 
tocam nosso espírito, favorecendo a mudança das causas 
interiores, possibilitando-nos transformar nossa realidade para 
melhor. Investir no espírito é investir no nosso melhor. 

Essa é a única maneira de obtermos O MELHOR DA VIDA.

Tudo ao Seu Tempo Autor: Elisa Masselli

Você pode alugar gratuitamente na Biblioteca. 

A desigualdade, ambição e luta pelo poder existem desde o 

inicio dos tempos. Em nome delas, crimes foram cometidos, 

guerras foram e são travadas, países foram e são dizimados e 

civilizações foram destruídas, mas, paralelo a isso, como uma 

luz sobre as trevas, também existiu o amor, perdão, amizade e 

lealdade. O ser humano trava uma batalha constante entre 

esses sentimentos. Neste história, Nilda e Carolina conhecerão 

a desigualdade e ambição e terão que travar uma longa 

batalha para compreenderem que, um dia, a Luz surgirá e o 

caminho será encontrado, mas saberão também, que só 

acontecerá: Tudo a seu tempo.
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 O que é Reiki e quais seus benefícios? Reiki → Rei “Universal” + Ki “Energia”

O Reiki não se baseia em nenhuma filosofia ou religião, porém, como surgiu no Japão, ele possui

elementos da cultura japonesa como os famosos ideogramas “letras Japonesas/Chinesas” e algumas

práticas como a meditação que é recomendada para que o Reikiano faça antes de iniciar as aplicações.

Reiki é a energia universal infinita, canalizada pelo Reikiano para harmonizar o corpo físico e espiritual.

Com a harmonização realizada, obtemos os seguintes benefícios:

▪ Fortalecimento do Sistema Imunológico e Alívio de dores;

• Auxílio pré-cirúrgico e pós-cirúrgico e Quimioterapia;

• Melhora do sono e redução estresse;

• Limpeza emocional promovendo a paz interior e a serenidade;

• Equilibra os chacras “centros de energia” aumentando a força vital.

Relatos de aplicações de Reiki 

Aplicação em Pessoas - em nossas aplicações tivemos relatos de curas imediatas de problemas simples, 

como dores de cabeça e pequenas dores no corpo em aplicações que foram realizadas presencialmente. 

Aplicação em Animais 

Outro caso bem interessante foi de um gatinho que ficou bem ferido e “precisou de vários pontos”, após 

ser atacado por cães. O bichinho não estava comendo, andando e as feridas não cicatrizavam. Após a 

primeira aplicação, ele já passou comer e depois de dois dias começou a andar. 

Depois de sete dias de aplicações teve uma melhora que surpreendeu os donos e a veterinária. A

aplicação foi realizada a distância.

Quem pode ser iniciado no Reiki? 

Qualquer pessoa pode receber a iniciação no Reiki para se tornar um Reikiano. 

Quem pode receber Reiki? 

Todos podem receber o Reiki, pessoas, animais, objetos, casa, etc.

Porém não é recomendado o envio de Reiki durante uma cirurgia, nessa caso podemos enviar antes e 

depois da cirurgia.

O Reiki foi trazido pelo Mestre Mikao Usui e o objetivo dele é a harmonia entre o corpo e a mente.

“Quando nossa mente se encontra no caminho saudável da honestidade e da serenidade, o corpo por si

só, se tornará completamente saudável. Assim, a mente e o corpo são um só e vivemos nossas vidas em

paz e felicidade. Nos curamos a nós mesmos e curamos as doenças dos outros, intensificando e

aumentando nossa própria felicidade de viver, bem como a dos outros.”

No próximo artigo, vamos falar sobre os princípios do Reiki e sobre
o símbolo ChoKuRei. Até o próximo!                                                                   Marcelo Pires



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
Sabonetes Artesanais de vários aromas.
Preparação de guias e pulseiras. Confecção
própria. Aceitamos encomendas.

Falar com Sidinei de Souza.

BAZAR
Nosso bazar tem roupas usadas e semi-novas cada peça 
$5,00. Aceitamos doações, caso queira doar entre em 
contato conosco. 
Rosana Gamboa | Lucimara | Mônica e Marcela

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.

Mídias Sociais

Saiba mais...

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

Com a casa fechada caso queiram livros para ler, 
contate- nos   em nosso e-mail 

falecom@cabocloventania.com.br
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https://www.facebook.com/umbandadecabocloventania

https://www.instagram.com/umbandadecabocloventania/

https://www.youtube.com/channel/UCkqMyrBOuuNlIr4rx3gKWKg
https://www.instagram.com/umbandadecabocloventania/
https://www.facebook.com/umbandadecabocloventania


 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?

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

Saiba mais
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*Diagramação: Pai Douglas Junior
*Revisão: Renato Ricarte
*Conteúdo: Mônica Trevizam 
*Colaboradores: Denise Bette / Marcelo Pires
*Supervisão Geral: Pai Douglas Barrios

Para aparecer na próxima edição e colaborar 
com pauta e conteúdo, envie sugestões para 

falecom@cabocloventania.com.br

https://wa.me/message/S5K3B7DI52RGD1

http://www.cabocloventania.com.br/
https://wa.me/message/S5K3B7DI52RGD1

