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Cantinho do Pai Douglas

Na edição deste mês do boletim 

eletrônico, pai Douglas Jr. trás 

valiosas dicas de como saudar os 

orixás e guias, além de um texto 

sobre as guias e colares na 

Umbanda que fazem parte da 

indumentária da religião. 

Entenda!

Por que bater a cabeça?

Você vai entender toda mística 

envolvida e a importância de bater 

a cabeça em sinal de humildade, 

respeito e devoção ao Congá, aos 

Orixás e aos dirigentes. Veja mais!

.

Reiki

No artigo deste mês, você vai 

conhecer novos símbolos 

utilizados pelo Reiki, bem como 

dos rompimentos de barreiras 

entre o espaço e o tempo.

Confira! 

Aconteceu, aniversariantes, 

mensagens, direito a 

prosperidade e muito mais. 

Confira os outros destaques, 

matérias e boa leitura!

Reflexão

O que quer que se diga em louvor a 

pobreza, o fato é que não é possível 

viver uma vida feliz, próspera e de 

sucesso sendo pobre. NÃO é bonito 

ser pobre! Compreenda!
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Guias ou Colares
por [Pai Douglas Jr.]

Além disso, todo colar é 

confeccionado por elementos 

naturais, tais como: pedras de 

cristais, minérios, porcelana, 

sementes, conchas, búzios etc. 

Também são colocados símbolos 

como: cruz, espada, machado, 

crânio, penas etc., mas, também, 

são amarradas fitas coloridas, 

branca, azul, amarela, verde, entre 

outras. Cada elemento possui uma 

finalidade e tudo é ativador de 

mistérios, pois se o colar é feito de 

cristais transparentes, essa guia é 

consagrada ao Pai Oxalá e cada vez 

que a usamos, além de abrir-se um 

campo protetor na força de nosso 

Pai Oxalá e no seu elemento que é o 

quartzo transparente, também se 

abre um canal de comunicação 

através de cada esfera de cristal, 

onde passamos a ser monitorados e 

vigiados através delas pela 

Divindade ou Guia responsável por 

aquele colar e, ao detectar uma 

demanda ou um ataque espiritual, 

daquelas esferas ou pedras do colar 

saem espíritos que atuaram em 

nossa defesa, pois o colar é portal 

aberto e caso haja necessidade. 

As guias ou colares na Umbanda 

fazem parte da indumentária da 

religião e é recurso mágico-religioso 

por excelência quando devidamente 

cruzados e imantados pelos espíritos 

e guias protetores de Umbanda, pois 

os guias ou mentores são os 

ativadores dos mistérios que se 

abrem através dos colares.

O colar no pescoço de um médium 

funciona como um para raios, um 

campo protetor que se abre e 

absorve a sobrecarga que, 

porventura, venha atingi-lo. Caso o 

médium receba uma carga 

energética negativa de 100%, o colar 

do guia ameniza essa carga em 80% 

e o médium só sente o impacto de 

uns 20% da carga negativa. Por isso, 

o colar ou guia não deve ser visto 

como um simples adereço e sim 

como um instrumento mágico 

fundamental para o uso nos 

trabalhos espirituais ou cotidiano, 

caso seja recomendado por um Guia 

Espiritual de Umbanda.

É por meio deles que somos 

ajudados, sem a necessidade do 

guia incorporar para ajudar-nos.

O colar também é um portal móvel 

em que basta colocá-lo aberto no 

chão e acender uma vela no seu 

centro e oferecê-la ao orixá 

correspondente e dono dele 

adentrarmos dentro do circulo com a 

vela entre nossos tornozelos e 

clamarmos a Olorum e ao Orixá, 

dono do colar e pedimos que 

descarregue todas as energias 

negativas de nosso campo, nos 

harmonize e nos equilibre, que, em 

instantes, já estamos com todo 

nosso corpo físico e espiritual 

descarregado e nossas forças 

equilibradas e harmonizadas com a 

criação de nosso Divino Criador 

Olorum.



Guia da direita aberto para os 

campos à esquerda, e quando um 

colar de guia da direita está aberto 

ou colocado transversalmente para 

nosso lado esquerdo é que esse colar 

está sendo um campo bloqueador de 

entrada de energias das realidades à 

nossa esquerda. 

Portanto, raramente vemos isso e, se 

o guia os utiliza dessa forma, é 

porque tem os seus motivos de 

bloquear temporariamente a 

entrada de vibrações a nossa 

esquerda.

Usa-se também colares cruzados 

perpendicularmente abertos um 

para esquerda e outro para direita. 

Geralmente esses colares usados no 

corpo de forma cruzada possuem 

uma polarização energética ou 

forma polos complementares, por 

exemplo, os guias geralmente usam 

colares cruzados, amarelo (Mãe 

Iansã) de um lado e vermelho (Pai 

Ogum) de outro, dois campos que se 

complementam e trabalham em 

conjunto.

O guia espiritual é o único que sabe 

manusear e ativa os recursos do 

colar com 100% de conhecimento de 

causa, porém, aprendemos alguns 

significados quando o colar é usado 

em determinadas posições em nosso 

corpo quando o guia está 

incorporado. Vejamos:

Tradicionalmente o colar sempre é 

usado em nosso pescoço e aberto 

para frente, criando assim todo um 

campo protetor e abertura de 

passagem e troca de energias com as 

forças firmadas nele. Dessa forma, 

quando o colar é usado em vertical 

ou perpendicularmente, cruzado em 

nosso corpo e aberto para nossa 

esquerda, caso seja um colar de Exu, 

cria-se assim todo um campo 

protetor e abertura de passagem e 

troca de energias com as forças 

localizadas à nossa esquerda, onde 

passamos a ser descarregados e 

esgotados de todas as energias 

negativas situadas em nosso campo 

e passamos também a 

ser carregados de energias 

vitalizadoras e estimuladoras de 

nossas ações positivas e virtuosas.

Por que colocamos a tiracolo à 

esquerda caso seja um colar de Exu? 

Porque, à nossa esquerda, quem 

rege são os Orixás Exu, Pomba-Gira 

e Exu-Mirim e, mesmo existindo 

outras divindades a nossa esquerda, 

na Umbanda são eles que 

respondem por todas as forças e 

campos à nossa esquerda. Porém, 

como somos curiosos e 

investigativos por natureza, vê que 

alguns guias em determinados 

trabalhos usam colares de Orixás e

Vimos também colares cruzados de 

baiano e boiadeiro, como também 

colares de coquinhos ou olho de 

cabra (Pai Baiano) cruzado para 

esquerda e amarela (Mãe Iansã) 

cruzado para direita, ambos 

formam polaridades, pois a linha dos 

baianos é Regida por Mãe Iansã e Pai 

Oxalá, então formam polos e 

campos que se complementam, 

assim como colares feitos de couro 

(Pai Boiadeiro) cruzado para 

esquerda e vermelho ou azul escuro 

(Pai Ogum) cruzado para direita, 

ambos formam polaridades, pois a 

linha dos boiadeiros são regidas 

pelos Orixás Ogum e Logunan (Oyá

Tempo). Assim, formam polos e 

campos que se complementam e, no 

ponto onde os colares se cruzam, 

formam um polo magnético à frente, 

polarizando com outro polo 

magnético atrás, sendo o 

cruzamento do colar na frente e 

atrás um polo misto de forças e a 

abertura dos colares à esquerda e à 

direita um polo de forças e 

elementos. Na verdade, só sabemos 

aquilo que os guias querem que 

saibamos e o nosso conhecimento é 

fruto desse querer, pois a fonte 

sempre serão eles. Somos meros 

divulgadores desse conhecimento 

que se origina neles, porém, o pouco 

que vamos aprendendo, devemos 

disseminar para enriquecer a nossa 

religião. É certo que os colares têm 

muitos mais mistérios e formas de 

utilizá-los, pois somente os guias 

dominam integralmente esses 

mistérios. Quanto a nós, nos 

contentando com o pouco que nos 

tem sido ensinado e esclarecido.



Por isso NÃO é bonito ser pobre!

O ser humano não nasceu para 
ficar acomodado com a situação. 

Nós nascemos para se empenhar 
ao máximo e prosperar. 
Nascemos para se movimentar, 
arregaçar as mangas e fazer a 
diferença na nossa vida e das 
pessoas que estão ao seu redor.

Inicie hoje mesmo seu 
movimento, conforme for 
caminhando, Deus abrirá mais e 
mais portas para você.

Existem 3 setores em nós que 
precisam evoluir por igual. Um 
não pode ser mais do que o outro. 

O Direito a prosperidade

Perante a Deus, o ser humano tem o 

direito a prosperidade e aproveitar 

tudo que existe de melhor: dinheiro, 

roupas, viagens, casa, carro etc. 

O que quer que se diga em louvor a 

pobreza, o fato é que não é possível 

viver uma vida feliz sendo pobre. 

Ser pobre não tem relação com 

humildade, uma pessoa pode ter 

muito dinheiro e ser humilde ou não 

ter nenhum dinheiro e ser arrogante.

Ser próspero é ter disponível tudo 

que te faz feliz no momento que 

precisamos. 

Ser próspero é ter energia, 

criatividade e coragem para fazer o 

que deve ser feito.

Ser pobre é ter negado tudo que 

pode te fazer feliz, falta de energia, 

desequilíbrio e o medo.

Ser pobre é ter pensamentos e 

sentimentos pobres, ter falta de 

amor para si e ao para o próximo.

Esses 3 setores precisam estar em 
equilíbrio. São eles: corpo, mente e 
alma.

Viver para o corpo é ter uma vida 
saudável, com roupas, alimentos e 
abrigo. 
Viver para a mente é estudar, buscar 
se especializar na área escolhida, ter 
lazer e desfrutar de lugares 
paradisíacos. 
Viver para a alma é aprender a se 
doar em prol de seus semelhantes e 
saber amar de forma fraternal e 
desprendida. 

Um setor não pode se sobressair aos 
demais. Por isso, ser pobre não é 
bonito, é horrível. 

Deus já nos fez ricos. Somos 
abençoados de inteligência para fazer 
de nossas vidas uma super vida. 
Descruze seus braços, deixe de se 
sentir vítima e assuma sua 
encarnação. 

Seja forte e firme. Quer fazer um 
bem a você e a humanidade? 
Seja Próspero, porque uma pessoa 
próspera transforma a si e aos que 
estão ao seu entorno, mudando a 
nós mudamos o mundo. 
Busque ir atrás de suas habilidades, 
faça algo por você e seja feliz

.

Cantinho 

da 

Prosperidade



Cultuada no dia 26 de Julho e tendo no 

sincretismo religioso N. S. de Santana. 

Representada pelo elemento barro, Nanã é 

considerada a mãe de todos os Orixás. Para 

muitos, é considerada mãe dos Orixás Omulú 

(Obaluayê) e Oxumarê.

Pertence a linha de Obaluayê, vinculados a 

Linha das Almas, podendo também atuar na 

linha de Iemanjá. Também associada tanto com 

a vida como com a morte, atua nas águas das 

chuvas limpando a atmosfera e varrendo o ar. 

Nanã tem como característica a sua dança, na 

qual ela vai limpando o ambiente, andando 

com seu corpo curvado varrendo todos os 

males.

Nanã é dual porque manifesta duas qualidades 

ao mesmo tempo. Uma vai dando 

maleabilidade, desfazendo o que está 

paralisado ou petrificado, outra vai decantando 

tudo e todos do seus vícios, desequilíbrios ou 

negativismo. Lembrando que Nanã Buruquê é 

unigênita, pois foi gerada nessa qualidade dual 

do Divino Criador que a tornou Sua qualidade, 

aquela que desfaz os excessos e decanta ou 

enterra os vícios.

OBS.: Não temos giras da Orixá Nanã Buruquê 

em nosso terreiro. Trabalhamos apenas com as 

vibrações de suas qualidades naturais do Divino 

Criador.

ORAÇÃO PARA PEDIR DISCERNIMENTO 
E UM CAMINHO PARA A VIDA

“Oh! Mãe dos mananciais. Senhora da renovação 

da vida.

Mãe de toda criação.

Orixá das águas paradas. Mãe da sabedoria.

Dai-me a calma necessária para aguardar com 

paciência o momento certo para tomar minhas 

decisões.

Que a tua luz neutralize toda as forças negativas à 

minha volta.

Dai-me a tua serenidade e faz de mim um filho 

abençoado nos caminhos da paz, do amor e 

da prosperidade.

Olorum salve Nanã Buruquê!

Saluba Nanã!”

Julho: Mês de Nanã 

Buruquê 
por [Pai Douglas Jr.]



• Elementos: água e terra

• Símbolo: chuva

• Habitat: calunga pequena, charcos, lamaçal e 

nascente d’água

• Cor na Umbanda: lilás

• Ervas: cipreste verde, folhas de beringela, colônia, 

manacá e pétalas de rosa vermelha

• Metal: ouro branco ou níquel

• Dia: Segunda-feira

• Bebida: água mineral

• Fruta: melão

• Comida: beringela cozida regada com azeite 

doce; inhame cozido regado com mel

• Pedra: ametista

Ervas 

Folhas de beringela Colônia

Manacá Pétalas de rosa vermelha

• Saudação: Saluba Nanã!; Salve Nanã; Saluba

Nanã, que a vossa força possa revitalizar 

nossas vidas, que vossa Luz conduza nossos 

destinos e que seus guardiões estejam 

sempre à nossa frente nos defendendo de 

quem nos deseja mal. Saluba Nanã.

Cipreste verde



Aconteceu

Em junho, foi concluída a campanha 

de arrecadação de alimentos e 

agasalhos. Ao todo, foram distribuídas 

quase 60 cestas básicas e mantas para 

as famílias carentes da região e 

localidades próximas. 

O sucesso de arrecadação e da ação 

que foi um sucesso ocorreu graças à 

força conjunta e coração fraterno dos 

irmãos e amigos que fazem parte da 

Casa Caboclo Ventania. Em relatos 

recebidos, muitos agradecimentos e 

olhares amorosos pela ajuda e espirito 

de colaboração de todos, empenho e 

boa vontade em ajudar quem mais 

necessita e ao irmão. 

Quer contribuir ou participar nas 

próximas ações ou campanhas? Entre 

em contato com a Casa Caboclo 

Ventania, por meio dos canais oficiais. 

Em agosto, iniciaremos a segunda 

etapa da campanha de alimentos! 

Acompanhe nossos comunicados. 

Agenda de Ações

✓ Agosto: Campanha do Alimento

✓ Setembro: Campanha de 

Brinquedos (novos, usados ou em 

bom uso)

Reforma

A reforma da nossa casinha segue 

em todo vapor e em ritmo 

acelerado, avançando agora para 

etapa de conclusão das ampliações 

dos ambientes, espaços e pinturas. 

Em breve, teremos um ambiente 

mais aconchegante, com mais 

espaço e climatizado. Aguarde!

Vem aí o mutirão da limpeza. Caso 

queira colaborar, entre em contato 

e saiba mais. 

Bazar

No mês de junho recebemos 

muitas doações de roupas usadas 

em bom estado, que foram 

expostas em nosso bazar para 

venda.  Assim, todo dinheiro 

arrecadado com as peças foi 

revertido para nossa casa.

Continue doando as roupas, aos 

sábados, no horário das 9h às 14h. 



Antes de qualquer coisa, se faz 

necessário entender o porquê de 

ser um filho de orixá. Muitas 

pessoas não têm noção do valor 

que está por trás da nossa coroa e 

a estrutura que nos dá 

sustentação. Muitas pessoas 

buscam as informações sobre 

seus orixás como se fosse um 

signo.

Quando iniciei minha trajetória 

na umbanda, antes de ser 

convidado para a corrente, 

participava das gírias de 

desenvolvimento mediúnico. E, 

ao tocar alguns pontos 

específicos para determinadas 

linhas de trabalho, pude sentir 

algumas vibrações.

Da linha de Baiano (Salve o 

Senhor do Bonfim), a alegria 

vinha de dentro e o sorriso 

estampado no rosto era 

inevitável. Ao ser tocado por essa 

energia, dá uma vontade imensa 

de abraçar!

Já a linha de Erê (Salve a Ibejada), 

tem muita doçura, inocência e 

traquinagem. O bom humor que 

só uma criança pode 

proporcionar, regado de muito 

refrigerante e doce.

E ao tocar o ponto para Xangô 

(Kaô Kabecilê, meu pai), eu sentia 

uma energia e uma força muito 

grande, que se desbravava dentro 

do meu ser e a cada ponto tocado 

eu me sentia como essa energia 

se potencializasse, me achava 

forte, grande e poderoso. 

Esse sentimento me despertou 

certa curiosidade. Então, eu fui 

pesquisar quem é esse orixá tão 

famoso. Ao me aprofundar em 

sua história, características e 

campo de força, fiquei admirado 

e, também, desconfiado sobre 

sua regência na minha vida. 

Então, em uma gira de esquerda, 

me consultei com o exu João 

Caveira (Laroyê), 

entidade pela qual tenho muito 

carinho e admiração. 

Perguntei-lhe com todo respeito:

“Senhor Exu, se lhe for permitido, 

é possível revelar os orixás que 

cuidam do meu ori?"

Com uma risada suave e gentil, 

ele me falou:

“Mas você já sabe!”

Então, em fração de segundos eu 

citei:

“Xangô!”

Ele foi ainda mais adiante e 

perguntou:

“Você tem uma mãe.”

E eu autoconfiante, falei: 

”Oxum!”

Ele deu aquela risada e disse: 

“Ahhhhhh, eu não preciso lhe 

falar mais nada!”

Contudo, fui pego de surpresa 

com a pergunta:

“Você ainda tem um terceiro 

Orixá, sabia?”

Respondi-lhe com olhar surpreso 

e cheio de curiosidade: “Sério? Eu 

não!”

E ele: “Sim, se chama Ogum e 

sempre estará com você!”

Como descobri meu Orixá
por [Felipe]



Fiquei tão contente naquele dia, 

que não pude me conter. 

Saí radiante, tomado pelo axé e 

pela alegria das confirmações. 

Posteriormente comecei a 

trabalhar como Cambone. Em um 

dos ritos iniciais, o chefe guia da 

casa Caboclo Ventania (Okê 

Caboclo) me chamou e me 

perguntou:

“Fio, ocê sabe o seu guia de 

cabeça”

Respondi-lhe com o coração cheio 

de ternura: Xangô!

E ele me disse: "Ele se chama 

Xangô das matas!”

Para saber quem é seu Orixá de 

cabeça na Umbanda, é necessário 

mergulhar na religião. Um Pai ou 

Mãe de Santo pode observar qual é 

a presença energética mais forte 

em uma pessoa, mas somente o 

autoconhecimento e o 

fortalecimento da espiritualidade 

irão mostrar com precisão qual o 

seu Pai ou Mãe de cabeça. 

A terra, de certo modo, 

assemelha-se a um palco imenso 

sobre o qual, nós outros, as 

criaturas de Deus, somos os 

atores da peça que nos cabe 

representar, com objetivo de 

aprender a amar e a servir.

A realidade permanece na vida 

espiritual e na retaguarda dos 

bastidores, para onde todos 

volvemos um dia, para a 

verificação dos nossos acertos e 

desacertos no trabalho realizado.

Só a reencarnação possui lógica 

suficiente para explicá-los.

E unicamente as lições do Cisto 

são claras na orientação da 

existência de cada um, a fim de 

que não venhamos a perder o 

ensejo de aprender a paciência e 

a renúncia, a humildade e a 

compreensão, a tolerância e a 

brandura construtiva em regime 

de reciprocidade, na conquista do 

amor.

Indagações da vida
por [Mãe Ana]

Ninguém melhor do que você para 

sentir a presença da vibração que te 

domina e te guia, pois só olhando 

para o mais profundo do seu ser, 

você será capaz de observar o 

verdadeiro instinto que te 

impulsiona e que faz seu coração 

bater mais forte, sua verdadeira 

essência espiritual.

Use sua fé e os Oráculos para 

buscar autoconhecimento e se 

fortaleça para poder viver o melhor 

que a natureza te proporciona.

Saravá, leitores! Bom começo de 

ciclo!



Reiki Rompendo as barreiras 

do Espaço e do Tempo
por [Marcelo Pires]

O Hon Sha Ze Sho Nen está 

relacionado ao corpo metal, é a 

unificação do passado, presente e 

futuro, ele rompe o espaço tempo 

“entregando” os demais símbolos 

aonde é necessário. Com ele que 

realizamos o envio de Reiki a 

distância, podendo também enviar 

para o passado e o futuro. Podemos 

dizer que, com esse símbolo, pode-

se realizar um trabalho muito 

parecido com o realizado com a 

Apometria, podendo resolver um 

problema do presente, tratando um 

problema de outra vida, por 

exemplo.

A tradução do Hon Sha Ze Sho Nen 

é “Sem Passado, Sem Presente, 

Sem Futuro” 

ou podemos defini-lo como “A 

Divindade que existe em mim 

saúda a Divindade que existe em 

você”.

Outro ponto a se destacar é que 

tanto Hon Sha Ze Sho Nen como o 

Day Ko Myo possuem diferentes 

símbolos de acordo com o tipo de 

Reiki “Tradicional, Tibetano, Karuna, 

etc.”.

Enquanto que o Reikiano iniciado no 

Nível I utiliza o Cho Ku Rei e pode 

aplicar o Reiki presencialmente, após 

ser iniciado no Nível II o Reikiano

passa a contar com mais dois 

símbolos o Sei He Ki e o Hon Sha

Zen Sho Nen.

O Sei He Ki está relacionado ao 

corpo emocional, com isso, é um 

símbolo importantíssimo nos 

tratamentos de Reiki, porque 

sabemos que grande parte das 

doenças tem uma causa emocional. 

Tem forte atuação no chakra 

cardíaco e plexo solar que são os 

chakras mais afetados pelos 

problemas emocionais.

A tradução do Sei He Ki é “Tudo que 
está acima, também está abaixo”
ou também podemos defini-lo como 
“Deus e o homem se tornam um”.

É importante deixar claro que todos 

os símbolos são importantes, o Cho 

Ku Rei é o que “ativa” a energia 

Reiki. Sem ele nada acontece.

O Hon Sha Ze Sho Nen rompe o 

espaço tempo, porém para resolver 

o problema ele usa os outros dois 

símbolos. Para o problema físico 

“usa” o Cho Ku Rei e para o 

problema emocional usa o Sei He Ki.

Devemos sempre utilizar os 3 

símbolos do Reiki?

Embora possamos ter evidências de 

qual é o problema da pessoa, 

normalmente utilizamos os três 

símbolos, porque um problema físico 

pode ter origem no emocional ou em 

uma vida passada. 

Fazendo uma comparação com um 

tratamento médico tradicional, ao 

contrário de um médico, que faz o 

diagnóstico e assim indica um 

tratamento e medicamentos. A 

função do Reikiano é ativar a energia 

Reiki e enviá-la, porque o 

diagnóstico é realizado pelo eu 

superior da pessoa que “indica” 

onde a energia Reiki é mais 

necessária.

Quanto tempo é o recomendável 

para aplicação do Reiki?

A aplicação com os 3 símbolos, 

presencial tem a duração 

recomendada de 15 a 30 minutos 

para adultos. Para crianças e 

animais, o tempo pode ser reduzido 

para 10 a 15 minutos. A aplicação a 

distância pode ter uma duração 

menor de 5 a 10 minutos, 

independente de ser adulto, criança 

ou animal.

Sei He Ki Hon Sha Ze Sho Nen

Corpo Emocional Corpo Mental

Modifica e elimina hábitos 

indesejáveis

Cura a Distância

Dilui os padrões negativos Curar vidas passadas

Limpar ambientes com energias 

densas

Curar emoções do passado

Transmutar sentimentos negativos 

em positivos

Suavizar Karma “De Acordo com 

merecimento”

Sei He Ki          Hon Sha Ze Sho Nen



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.

Em alguns momentos da vida,

titubeamos em nossos

pensamentos, deixamos os

acontecimentos ao sabor do vento,

como se não tivéssemos controle das

situações.

Na verdade, a vida não acontece ao

acaso. E se o seu mundo é resultado

dos seus pensamentos, coloque

certezas em sua mente.

Quando você se propuser a fazer

algo em que acredita, coloque em

suas possibilidades somente as

chances de aquilo dar certo. Firme

seu pensamento para o melhor, para

o excelente, para a felicidade, para o

resultado positivo no final.

Não deixe que nada tire de você a

sua certeza. A vida nos testa o tempo

inteiro, especialmente em

momentos de grandes mudanças.

Manter-se inabalável é o mérito de

chegar aonde qualquer um poderia

duvidar. Menos você.

Trecho retirado do livro “Meu livro da

consciência”, de autoria de Tadashi

Kadomoto, pág.121.

Tenha uma certeza 

inabalável
por [Denise Bette]
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Espaço dos 

aniversariantes!

Com as bênçãos dos Orixás e do 

nosso Pai Oxalá, desejamos votos de 

sucesso e de muitas comemorações 

ao:

✓ Marcelo Santiago – 08

✓ Monica Trevizam – 09

✓ Cleber  – 11

✓ Nicolas – 21

✓ Renato  – 25

✓ Lurdes Pedroso – 26 

✓ Leo Batista – 27 

✓ Vivian Merxed – 31 

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 

Itaú - Agência - 6436

Conta Corrente - 22987-3

Chave pix: 27297901873

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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