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Editorial

No cantinho da prosperidade 

deste mês, faremos uma reflexão 

sobre a lei da gravidade, atrelada 

ao autoconhecimento – dois 

fatores comuns que nos levam a

imensas oportunidades. Pág. 04

Nosso espaço

Conheça mais sobre os serviços, 

benefícios e atividades oferecidas 

pela Casa de Caboclo Ventania. 

Neste espaço, você fica por 

dentro das principais ações, 

campanhas, contribuições, 

bazares, biblioteca e muito mais. 

Pág. 09
.

Junho: mês de Xangô

Comemora-se em 24 de junho, o 

Orixá da justiça e virilidade; ponto 

de força entre pedreiras e 

montanhas. São Jerônimo, que no 

sincretismo religioso corresponde 

ao orixá Xangô. Pág. 05

Deus na Umbanda

Deus para a Umbanda e para os 

umbandistas significa que a sua 

onisciência, onipresença e onipotência 

estão dentro de nós! Deus está em 

você! Leia mais na pág. 07

Programe-se!

Vem aí a nossa Gira On-line. 

Em agosto. 

Aguarde!
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Orixás de Frente, 

Ancestral e Adjunto
por [Pai Douglas Jr.]

E, nessa troca, os seres vão 

evoluindo e desenvolvendo 

faculdades relativas a todos os 

Orixás.

Na ancestralidade, todo ser macho, é 

filho de um Orixá masculino. E todo 

ser fêmea, é filha de um Orixá 

feminino. Existem sete naturezas 

masculinas e sete naturezas 

femininas tão marcantes que é 

impossível ao bom observador não 

vê-las nas pessoas.

Podemos identificar a ancestralidade 

de alguém observando o olhar, as 

feições, os traços, os gestos, a 

postura, etc., pois estes sinais são 

oriundos da natureza íntima do ser, 

apassivada pela regência de 

encarnação, mas não anulada por 

ela.

Orixá Ancestral

É aquele que magnetizou o ser assim 

que foi gerado por Deus e o 

distinguiu com sua qualidade original 

e natureza íntima, imutáveis e 

eternas. Poderemos reencarnar mil 

vezes sob as mais diversas 

irradiações que nunca mudará nossa 

natureza íntima.

Orixá de Frente

É aquele é aquele que rege a atual 

encarnação do ser e o conduz numa 

direção na qual o ser absorverá sua 

qualidade e incorporará às suas 

faculdades, abrindo-lhes novos 

campos de atuação e crescimento 

interno.

Orixá Adjunto
É aquele que forma par com o Orixá 

de Frente, apassivando ou 

estimulando o ser, sempre visando 

ao seu equilíbrio íntimo e 

crescimento interno permanente.

A cada encarnação, há a troca de 

regência de encarnação.

Dica de Leitura

Exu do Ouro – Consciência Próspera

Dinâmicas guiadas para a reflexão e o

autoconhecimento permeiam o texto, que

sinaliza ao leitor a forma como o livro deve ser

apreciado. Desta forma, estão indicadas

durante a narrativa o momento exato em que

se deve dar uma pausa na leitura e, após,

quanto tempo é apropriado que a retome,

assim como, quais práticas precisarão ser

realizadas durante essas pausas.

O livro deve ser lido em sete dias e em cada

um deles a pessoa terá uma prática na força

de Exu do Ouro para fazer. Por isso, esse

momento de pandemia é super propício para

cumprir com a rotina dessa leitura

interessantíssima e super indicada!

Dica de Filme

O Mensageiro entre dois mundos

A vida, a obra, a trajetória e a carreira do

fotógrafo e etnógrafo francês Pierre Verger,

narradas através de depoimentos de amigos e

admiradores, abordando a história de um

estudioso que dividiu sua vida entre dois

mundos distintos: o mundo moderno e

europeu da Paris, cidade natal de Verger e o

mundo exótico e africano da Bahia, cidade

que se tornou o lar do francês por mais de

cinquenta anos. Uma ótima dica. Vale a pena

conferir!



Cantinho da Prosperidade

Vale lembrar que andar de um 

lado para outro como barata 

tonta, não é o que estou dizendo, 

ok?

Todos nós sabemos do que se 

trata a lei da gravidade, porém, 

precisamos compreender a sua 

função em relação às nossas 

vidas. Qual a relação que a lei da 

gravidade tem diretamente 

conosco? Pois bem, essa é a nossa 

liçãozinha de hoje. Prestem 

atenção!

A lei da gravidade é uma lei do 

planeta terra, que faz parte 

diariamente das nossas vidas. A 

tendência dessa lei é nos manter 

parados, na inércia. Uma vez 

compreendida essa lei, você passa 

a entender seu significado e sua 

função. O problema do ser 

humano é que ele paga para não 

precisar pensar

De preferência, o que ele quer 

mesmo, é que as pessoas pensem 

e resolvam as coisas por ele. 

Nascemos com uma preguiça 

gigante, um comodismo absurdo. 

A procrastinação é um problema 

sério entre os seres humanos

A Lei da Gravidade

Procrastinar é deixar para amanhã o 

que poderia ser feito hoje, empurrar 

com a barriga. Essa história de 

esperar que as coisas caiam do céu, 

não faz sentido nos dias atuais. 

Sabendo disso, fica fácil 

compreender agora, que essa lei nos 

faz ficar parados, inertes. 

A função dessa lei é nos manter

presos ao chão, pois caso contrário,

seríamos arremessados ao universo.

O grande segredo é você entender

que, se você está parado e

morrendo, você não está vivendo e

crescendo.

E o que isso quer dizer?

Que você deve se movimentar, 

procurar melhorar a cada dia, buscar 

alternativas, se empenhar para fazer 

as coisas, para que assim, você 

possa evoluir. Não permita que o 

desânimo tome conta de você. 

Não se acomode com as situações 

da vida, arregace as mangas e tenha 

um objetivo na vida. 

Se apaixone por esse objetivo, foque 

com fé no que deseja, seja um 

obstinado em alcançá-las e dessa 

forma você será uma pessoa de 

muito sucesso. 

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 

que não seja o autoconhecimento

Vamos juntos nos sintonizar nesses 

novos aprendizados 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

Digo para você se movimentar rumo aos 

seus ideais. Estudar muito para alcançar 

um patamar legal no profissional. Pare 

com as futilidades. Não perca tempo 

com celulares e noticiários que só falam 

em desgraças. Hoje o celular é 

uma ferramenta poderosíssima de 

trabalho. Você pode estar em qualquer 

lugar 

do mundo com um único clique. 

Você pode fazer cursos e treinamentos 

on-line. Olha que maravilha! Isso não é 

mágico, pessoal? 

Por isso, aproveite sua vida. Não fique de 

braços cruzados esperando a banda 

passar. Nunca foi tão fácil ganhar 

dinheiro e prosperar. Você só precisa ter 

foco e se movimentar em direção aos 

seus objetivos. Vá em busca, tenha fé e 

coragem. Tenho certeza que você vai 

conseguir. Sucesso e alegrias ilimitadas 

para você.

Brilha, Prosperidade!!!

.



o que faz de seus filhos um sofredor,

principalmente porque o parâmetro

da Justiça é o seu julgamento e não o

da Justiça Divina, quase sempre

diferente do nosso que é muito terra.

Os filhos de Xangô apresentam um 

tipo firme, enérgico, seguro e 

absolutamente austero. Suas 

fisionomias, mesmo a jovem, 

apresentam uma velhice precoce, 

sem lhes tirar, em absoluto, a beleza 

ou a alegria. 

Têm comportamento medido. São 

incapazes de dar um passo maior 

que a perna e todas as suas atitudes 

e resoluções baseiam-se na 

segurança e chão firme que gostam 

de pisar. São tímidos no contato com 

o semelhante, mas assumem 

facilmente o poder do mando. São 

conselheiros, e não gostam de ser 

contrariados, podendo facilmente 

sair da serenidade para a violência, 

mas tudo medido, calculado e 

esquematizado. Acalmam-se com a 

mesma facilidade quando sua 

opinião é aceita. Não guardam 

rancor.

Comemora-se em 24 de Junho, o 

Orixá da justiça e virilidade; ponto de 

força entre pedreiras e montanhas. 

São Jerônimo, que no sincretismo 

religioso corresponde ao orixá

Xangô.

Xangô – Deus da justiça, Senhor das 

pedreiras.

Homem Velho, Senhor da Justiça, Rei

da Pedreira. Por falar em pedreira,

adora colecionar pedras.

Xangô é o Deus da Justiça e sua força

está nas pedreiras, exercendo uma

influência muito forte em seus filhos,

principalmente a Justiça. Todos os

Orixás, evidentemente, são justos, e

transmitem este sentimento aos

seus filhos, entretanto, com os filhos

de Xangô a Justiça deixa de ser uma

virtude para passar a uma obsessão,

Quando os filhos de Xangô 

conseguem equilibrar o seu senso de 

Justiça, transferindo o seu próprio 

julgamento para o Julgamento 

Divino, cuja sentença não nos é 

permitido conhecer, tornam-se 

pessoas admiráveis e gentis. 

O medo de cometer injustiças 

muitas vezes retarda suas decisões, 

o que, ao contrário de lhes 

prejudicar, só lhe traz benefícios. O 

grande defeito dos filhos de Xangô é 

julgar os outros. Se aprender a 

dominar esta característica, torna-se 

um legítimo representante do 

Homem Velho, Senhor da Justiça, Rei 

da Pedreira.

Junho: Mês de Xangô –

Xangô na Umbanda
por [Pai Douglas Jr.]



Oração ao meu Pai Xangô

"Poderoso Orixá de Umbanda, Pai, companheiro

e guia, Senhor do equilíbrio e da justiça, auxiliar

da Lei do Carma, só vós tendes o direito de

acompanhar, pela eternidade, todas as causas,

todas as defesas, acusações e eleições provindas

das ações desordenadas dos atos puros e

benfazejos que praticamos. Senhor de todos os

maciços e cordilheiras, símbolo e sede da vossa

atuação planetária no físico, no astral e no

mental.”

“Soberano Senhor do equilíbrio e da equidade,

velai pela inteireza do nosso caráter. Ajudai-nos

com vossa prudência. Defendei-nos das nossas

perversões, ingratidões, antipatias, falsidades,

incontenção da palavra e julgamento indevido,

dos atos dos nossos irmãos em humanidade.

Só Vós sois o grande Julgador. Axé!"

• Cor: Marrom

• Entrega: Na pedreira ou sobre 

uma pedra grande e bonita.

• Ervas: Folhas de Limoeiro, Erva 

Moura, Erva Lírio, Folhas de Café, 

Folhas de Mangueira.

Saudação: Kaô Kabecilê

• Fatores Principais: Equilíbrio e 

razão

Ervas Quentes

Verbos atuantes nas ervas quentes: purificar, sacudir, tremer, arder, endurecer, derreter, dissolver.

Angico Aroeira Jurema Preta

Urucum Garra do Diabo Folha do Fogo

Urtiga Para Raio



Acontecendo

Casa de Caboclo Ventania 

promove ação solidária em prol 

das famílias carentes do bairro

Nos meses de abril e maio, a Casa de

Caboclo Ventania promoveu um novo

mutirão, a fim de arrecadar alimentos

e agasalhos para as famílias carentes

da região.

A iniciativa visa contribuir e ajudar os

mais necessitados, em especial, neste

momento, devido à pandemia, que

vem causando grande impacto na

economia do país e vida social das

pessoas.

Com a ajuda e solidariedade de todos

os irmãos e amigos, a campanha foi

um sucesso e conseguiu arrecadar

cerca de 50 cestas de alimentos,

doações em dinheiro e agasalhos.

Quer ajudar nas próximas 

campanhas? Entre em contato com a 

Casa Caboclo Ventania e saiba mais!

Reformas da Casa Caboclo 

Ventania continuam a 

todo vapor

Com as paralisações das giras e

devido às restrições impostas

pelo governo de São Paulo, por

causa da Covid-19, os encontros

na casinha deram um tempo e

foram substituídos no

momento por uma grande

reforma.

A obra, que segue a todo vapor,

deixará o terreiro mais amplo,

moderno e seguro, a fim de

oferecer mais conforto e bem-

estar aos irmãos e

frequentadores do terreiro.

Para matar um pouquinho da

saudade, liberamos um álbum

com algumas fotos da reforma

e mudanças que estão sendo

realizadas.



Deus na Umbanda
por [Pai Douglas Jr.]

Deus para a Umbanda e para os

umbandistas significa que a sua

onisciência, onipresença e

onipotência estão dentro de nós!

Deus está em você!

Como criador de tudo e de todos,

presente na criação e no vazio

que antecede a criação, Deus,

Tupã, Zambi ou Olorum,

representa toda a nossa

liberdade de acordo com nossos

limites, ou seja, nossa felicidade.

E a felicidade é algo muito

simples de atingir: viva a sua

verdade de acordo com a Lei e

Justiça Divina, respeitando

sempre os seus limites e os

limites de seus irmãos.

Falando em um aspecto um

pouco mais complexo, Deus é a

união de todas as criações,

cosmos, animais, vegetais e

energias, que direciona para nós

apenas o que é de nosso

merecimento para a evolução

individual de cada ser animado e

inanimado. Por estar presente em

tudo e em todos, a todo o

momento, nós singularmente

emanamos uma representação

da energia divina, então eu repito

que Deus está apenas em nós e

no que acreditamos que ele é -

tudo!

Então, podemos concluir essa

pequena introdução a Deus

dizendo que Olorum representa

nossa liberdade de escolha,

desenvolvimento, evolução e

merecimento. Como criador, nos

reverenciamos a ele pela

oportunidade de crescimento e de

ser uma pessoa melhor em nosso

contexto social.

Axé!



Utilização do Cho ku Rei, 

o primeiro símbolo do 

Reiki
por [Marcelo Pires]

Benefícios e Utilização:

• Atuação em problemas físicos.

• Proteção e Limpeza da Casa e
Pessoas.

• Potencializar Remédios e diminuir
efeitos colaterais. Lembrando
sempre que nenhum tratamento
médico ou remédio deve ser
interrompido.

• Purificar a energia dos Alimentos,
Bebidas e Objetos.

Quanto tempo é o recomendável

para aplicação do Reiki?

A aplicação somente com o Cho Ku

Rei deve ser realizada

presencialmente, com a duração

recomendada de 30 a 45 minutos

para Adultos, para crianças e animais

o tempo pode ser reduzido para 10 a

15 minutos.

O Reiki é ativado com a utilização de 

símbolos ou mantras, o Reikiano

nível 1 utiliza apenas o Cho Ku Rei e 

para iniciar aplicação deve desenhá-

lo no ar e pode também pronunciar 

Cho Ku Rei 3 vezes. O Cho Ku Rei é o 

“interruptor de luz” que liga a 

energia de cura, aumentando a 

concentração da energia Reiki, atua 

no corpo físico sendo utilizado em 

todas as aplicações de Reiki. No 

texto anterior falamos sobre a 

atuação do Reikiano Nível 1 para 

problemas físicos, isso se explica 

pelo fato do Cho Ku Rei atuar no 

físico. Apenas relembrando a 

ativação da energia do Reiki e seus 

símbolos somente podem ser 

realizados pelo Reikiano, porque é 

necessária a Iniciação no Reiki.

Gokai - Os 5 princípios do 

Reiki

Algo fundamental para o Reikiano

atingir bons resultados na doação de 

Reiki é se manter equilibrado, para 

isso o Reikiano deve seguir os 5 

princípios: 

Só Por Hoje - Kyo dake wa
1. Não se zangue - Ikaru na 

2. Não se preocupe - Shinpai suna

3. Seja Grato - Kansha shite

4. Cumpra com seus deveres com 

dedicação e honestidade - Gyo o 

hage me 

5. Seja bom para todas as pessoas -

Hito ni shinsetsu ni

Podemos ver que os princípios 

começam com “só por hoje” que nos 

ensina a viver no presente, porque a 

única coisa que existe é o agora, o 

passado já aconteceu e o futuro não 

existe. Vivendo no presente 

evitamos boa parte dos problemas e 

doenças, principalmente as ligadas a 

depressão e ansiedade. Podemos 

fazer um paralelo dos princípios do 

Reiki com nossa Umbanda, talvez 

esse seja o motivo de tantos 

Umbandistas se tornarem Reikianos.



Atendimento e Serviços 

Online

Por enquanto, não conseguimos 

ainda nos abraçar e nos reunirmos. 

Mas, logo estaremos juntos 

novamente, em uma só corrente de 

paz e vibrações positivas.

A casinha está em reforma, mas os 

serviços e consultas continuam no 

formato remoto, por meio de 

agendamento e lista de transmissão. 

Excepcionalmente, o terreiro 

atenderá a assistência apenas para: 

Vibração para Cura e Envio de Reiki à 

distância. 

Mais informações ou dúvidas envie 

uma mensagem para: 

falecom@cabocloventania.com.br

ou pelo nosso WhatsApp:                   

(11) 9 4891.4839, no horário das 8h 

às 19h, de segunda a sexta e, aos 

sábados, das 9h às 14h.

De nada adianta sofrer no sofá 

de casa

Antigamente, eu sofria muito com as 

dores que assistia no mundo. 

Pessoas vivendo na pobreza, nas 

guerras, com fome, sofrendo maus 

tratos, abandono. Sentia muita dor. 

Ficava revoltado, mas logo me dei 

conta de que não adiantava ficar 

deprimido com todas aquelas 

situações. 

Eu precisava era fazer algo para 

melhorar o mundo, usando os dons 

que Deus me deu. Entender mais de 

perto a dor das pessoas que 

precisam de ajuda e de fato ajudar. 

Com dinheiro, mas também com 

amor, atenção, conhecimento. 

Não sofra, aja. Somos agentes da 

mudança que queremos ver no 

mundo.

Trecho retirado do livro “Meu livro da 

consciência”, de autoria de Tadashi

Kadomoto. 

Para reflexão
por [Denise Bette]

mailto:falecom@cabocloventania.com.br


Tempo para mudar
por [Mãe Ana]

Muitos dos conflitos que afligem 

o ser humano decorrem dos 

padrões de comportamento que 

ele próprio adota em sua jornada 

terrestre.

É comum que se copiem modelos 

do mundo, que entusiasmam por 

pouco tempo, sem que se 

analisem as consequências que 

esses modos comportamentais 

podem acarretar.

Não se tem dado a devida 

importância ao crescimento e ao 

progresso individual dos seres. 

Alguns creem que os próprios 

equívocos são menores do que os 

erros dos outros. Outros já 

supõem que, embora o tempo 

passe para todos, não passará do 

mesmo modo para eles. Iludem-

se no sentido de que a severidade 

das leis da consciência atingirá 

somente os outros. Embriagados 

pelo orgulho e pelo egoísmo 

deixam-se levar pelos desvarios 

da multidão sem refletir a 

respeito do que é necessário 

realmente buscar-se.

É chegado o momento em que 

nós, espíritos em estágio de 

progresso na terra, devemos 

procurar superar, de forma 

verdadeira, o disfarçado egoísmo, 

em busca da inadiável renovação.

Provocados pela perversidade 

que campeia, ajamos em silêncio, 

por meio da oração que nos 

resguarda a tranquilidade. 

Gastemos nossas energias 

excedentes na atividade fraternal 

e voltada à verdadeira caridade.

Cultivemos a paciência e 

aguardemos a benção do tempo 

que tudo vence.

Prossigamos no compromisso 

abraçado, sem desânimo, sem 

vãs ilusões, confiando sempre no 

valor do bem. É muito fácil 

desistir do esforço nobre, 

comprazer-se por um momento, 

tornar-se igual aos demais, nas 

suas manifestações 

inferiores.

Todavia, os estímulos e gozos de 

hoje, no campo das paixões 

desgovernadas, caracterizam-se 

pelo sabor dos temperos que se 

convertem em ácido e fel, 

passados os primeiros 

momentos.

Aprendamos a controlar nossas 

más inclinações e lograremos 

vencer se perseverarmos no bom 

combate.

Convertamos sombras em luz. 

Modifiquemos hábitos danosos, 

em qualquer área da existência, 

começando por aqueles que 

pareçam mais fáceis de serem 

derrotados. Sempre que surgir a 

oportunidade, façamos o bem, 

por mais insignificante que nosso 

ato possa parecer.



Geremos o momento útil e 

aproveitemo-lo. Não nos cabe 

aguardar pelas realizações 

grandiosas e tampouco podemos 

esperar glorificação pelos nossos 

acertos. O maior reconhecimento 

que se pode ter por fazer o que é 

certo é a consciência tranquila. 

Toda ascensão exige esforço, 

adaptação e sacrifício, enquanto 

toda queda resulta em prejuízo, 

desencanto e recomeço.

Trabalhemos nossa própria 

intimidade, vencendo limites e 

obstáculos impostos, muitas 

vezes, por nós mesmos. 

Valorizemos nossas conquistas, 

sem nos deixarmos embevecer e 

iludir por essas vitórias.

Há muitas paisagens ainda a 

percorrer e muitos caminhos a 

trilhar.

Somente a reforma íntima nos 

concederá a paz e a felicidade 

que almejamos.

A mudança para melhor é 

urgente, mas compete a cada um 

de nós, corajosa e 

individualmente, decidir a partir 

de quando e como ela se dará. 

Muitos dos conflitos que afligem 

o ser humano decorrem dos 

padrões de comportamento que 

ele próprio adota em sua jornada 

terrestre. É comum que se 

copiem modelos do mundo, que 

entusiasmam por pouco tempo, 

sem que se analisem as 

consequências que esses modos 

comportamentais podem 

acarretar. 

Não se tem dado a devida 

importância ao crescimento e ao 

progresso individual dos seres.

Alguns creem que os próprios 

equívocos são menores do que os 

erros dos 

outros. Sempre a tempo de

mudar.



Espaço dos 

aniversariantes!

Com as bênçãos dos Orixás e do 

nosso Pai Oxalá, desejamos votos de 

sucesso e de muitas comemorações 

ao:

✓ Pai Juninho – 03

✓ Felipe Pinheiro – 10

✓ Esther – 10

✓ Raquel – 14

✓ Sandra Braghetto – 17

✓ Celso – 25

✓ Rodrigo Braghetto – 30

Parabéns a todos, um ano novo 

cheio de luz, felicidades e muito 

AXÉ!!!!

Nosso espaço:

Conheça mais sobre os serviços, 

benefícios e atividades oferecidas 

pela Casa de Caboclo Ventania.

Neste espaço, você fica por dentro 

das principais ações, campanhas, 

contribuições, bazares, biblioteca e 

muito mais. 

Mensalidades: 

✓ A sua ajuda contribui para um 

espaço mais amplo, confortável 

e aconchegante e nos fortalece 

no intuito de oferecermos 

sempre o melhor; 

✓ Lembre-se de estar em dia com 

as suas mensalidades para que 

possamos honrar com os 

nossos compromissos;

✓ Seja um mensalista e contribua 

com um valor simbólico de      

R$ 50,00, com vencimento para 

todo dia 10 de cada mês;

Doações ao terreiro podem ser feitas 

diretamente para a conta: Denise 

Constante Sanches Bette - Banco 

Itaú - Agência – 6436 - Conta 

Corrente - 22987-3. 

Entre em contato e faça sua adesão!

Informações gerais

Artigos Religiosos

A casinha também dispõe de um 

espaço com artigos religiosos e 

confecções próprias como sabonetes 

artesanais de vários aromas, 

preparação de guias e pulseiras. 

Aceitamos encomendas. Mais 

informações com Sidinei de Souza. 

Bazar

Nosso bazar tem roupas usadas e 

seminovas com peças a R$5,00. 

Aceitamos doações, caso queira 

contribuir, entre em contato 

conosco. Rosana Gamboa | Lucimara 

| Mônica e Marcela. 

Biblioteca

A biblioteca está à disposição de 

todos. Lá, você encontra livros, 

filmes espíritas e muito mais. E tudo 

gratuito!

Caso tenha pegado algum livro ou 

filme, não se esqueça de devolver ao 

acervo. Vamos contribuir com a 

leitura e a circulação entre os irmãos. 

Falar  com Gabriel Gamboa e Nicolas

Estamos também nas Redes Sociais: 

Facebook e Instagram. Siga-nos! 

Acesse nosso site: 

www.cabocloventania.com.br

Em caso de dúvidas, sugestões ou 

doações ao terreiro, entre em 

contato conosco pelo e-mail: 

falecom@cabocloventania.com.br

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