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PAI, quanto você ganha em uma

hora?

Na reflexão, você enxergará a

necessidade de não deixar o

tempo passar através dos olhos,

sem ter passado algum tempo

com aqueles que realmente

importam.

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

O DAI KO MYO é quarto símbolo 
do Reiki, o símbolo de mestre 
recebido na iniciação do terceiro 
Nível do Reiki. Seu significado é 
“Grande Luz”, por isso está ligado 
a atuação no corpo espiritual e em 
“guiar” o Reikiano no caminho da 
iluminação tão buscado no 
Budismo. 

Cantinho da Prosperidade

Neste espaço, falaremos sobre 
um tema importante: As 
oportunidades na vida podem ser 
monopolizadas? Isso é: Pode ser 
direito de apenas algumas 
pessoas? 

Hora do parabéns!

Confira os aniversariantes de 

agosto. E muito mais na edição de 

agosto do Jornal Caboclo Ventania

Reflexão

Na edição de agosto, nossos

colunistas trazem reflexões para o

dia a dia e dicas importantes sobre o

stress e de como ele pode ser um

grande aliado. E também a riqueza

de colecionar bons momentos.

Agosto é o mês de 

OMULU/OBALUAIÊ

Na literatura, Omulu/Obaluaiê, para

muitos, trata-se de um mesmo orixá

e, para outros, são orixás distintos,

embora com sutis diferenças.
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Omulu/Obaluaiê –

Dia 16 de agosto
por [Pai Douglas Jr.]

Entenda-se aqui como sendo 

“jovem” e “velho” uma analogia que 

se faz para designar início e fim, 

encarne e desencarne, fim de uma 

situação e começo de outra, 

passagem de um estágio para outro 

etc. Compartilho a ideia de tratar-se 

de orixás distintos trabalhando 

conjuntamente na mesma 

irradiação, com características e 

polaridades complementares 

visando à evolução, geração e 

transformação dos seres; bem como 

através do complexo processo 

reencarnatório. 

Ambos estão ligados ao elemento 

terra, geradora da vida, cuja função é 

dar forma, estimular e sustentar os 

estágios evolutivos ou passagens de 

um estágio a outro, propiciando a 

evolução. É a energia que se 

condensa em torno do cordão de 

prata (fio que une corpo e espírito e o 

dissolve com sua vibração). Pai 

Omulu tem o recurso paralisador de 

todo processo gerativo ou criativo, 

em outras palavras ele tem o poder 

negativador de paralisar atos 

geradores desvirtuados de ideias, 

doutrinas, projetos, desejos, 

princípios, leis etc.

Dia 16 de agosto, é dedicado ao orixá 

Omulu/ Obaluaiê e, como de 

costume, escrevemos nesse jornal 

um pouco sobre o(s) orixá(s) 

homenageado(s) no mês. Diante de 

tantas controvérsias em torno desse 

orixá, resolvi escrever este texto 

dando um parecer bem pessoal 

sobre o assunto; baseado naquilo 

que pesquisei e acredito, longe de 

ser uma verdade incontestável! A

intenção é expor outro ponto de 

vista e abrir espaço para reflexão e 

aprofundamento sobre o tema. 

Na literatura, Omulu/Obaluaiê, para 

muitos, trata-se de um mesmo orixá 

e, para outros, são orixás distintos, 

embora com sutis diferenças. Saúde, 

vida e morte são atributos principais 

de Omulu/Obaluaiê. Para Obaluaiê 

atribui-se a qualidade de “jovem” e 

para Omulu a qualidade de “velho”. 

Portanto, representa também a 

morte de crenças e valores que não 

servem mais e que enrijecem e 

estagnam a caminhada. As doenças 

tem o efeito paralisador exercendo 

na vida das pessoas uma interrupção 

das atividades e isso tem por 

objetivo múltiplas finalidades. 

Requer ao leitor deste texto uma 

consulta mais esclarecedora sobre o 

“por que adoecemos”. 

Pai Obaluaê é o senhor da cura, 

associado ao fogo do centro da terra. 

Tem o recurso transformador e 

estimula os seres a superarem seus 

estágios de consciência buscando os 

meios necessários para que essa 

evolução aconteça. Evoluir significa 

crescer, aprimorar, lapidar, 

transformar, melhorar mentalmente, 

passar de um estágio a outro, 

ascender em uma linha de vida, de 

forma contínua e estável. Significa 

uma renovação contínua do ser, uma 

reposição de valores, deixando para 

trás conhecimentos ultrapassados, 

hábitos e costumes inadequados, 

atitudes e posturas velhas e 

decadentes. Significa procurar 

continuamente o movimento e a

estabilidade em nossas vidas. 



Ele atua na Linha das Almas, na qual 

entra a amada Linha de Trabalho dos 

Pretos Velhos, igualmente conhecida 

como Yorimá. Pai Omulú faz par com 

Iemanjá, cujo campo de atuação é a 

Geração. Trata-se de um orixá 

cósmico, absorvendo os 

desequilíbrios da vida. Nos campos 

santos é responsável por tudo que 

está abaixo da terra. Omulú é tido 

como o Senhor da Morte, o que gera 

muitas ideias preconceituosas em 

relação a ele. 

Na verdade, por morte devemos 

entender todo final de processo, de 

fase, de vício, de situação, e não 

apenas a morte do corpo físico. 

Obaluaiê atua com mais intensidade 

no CRUZEIRO DAS ALMAS, pois há 

ali uma passagem, um portal onde o 

espírito passa de um plano vibratório 

para outro.

Obaluaiê é o orixá que cura as 

doenças, é o orixá do bem-estar, da 

busca de melhores dias, de melhores 

condições de vida. Em um nível 

muito mais elevado, é identificado 

como o guardião das “almas” 

humanas. A pipoca é muito usada 

para rituais de cura e oferendas a 

este orixá. Como elemento 

magístico, a transformação do milho 

duro em pipoca macia é símbolo da 

grande transformação por que 

devem passar os homens para que 

eles venham a ser o que devem ser. 

Milho de pipoca que não passa pelo 

fogo continua a ser milho de pipoca, 

para sempre. Assim acontece com a 

gente. As grandes transformações 

acontecem quando passamos pelo 

fogo. Pai Obauaiê faz par com Nanã 

Buruquê, cuja linha de atuação é a 

Evolução. Seu campo de força é o 

cemitério, o campo santo, a calunga 

pequena, principalmente o cruzeiro 

das almas, cujos degraus 

representam essas fases 

evolucionistas. Nos campos santos é 

responsável por tudo que está acima 

da terra. 

Podemos interpretar "plano 

vibratório" como campo de energias, 

isso pode se aplicar a diversas 

situações que estejamos passando 

em nossas vidas como, por exemplo: 

Uma doença física, emocional, uma 

obsessão complexa ou mesmo 

simples, magoas, ódios, rancores e 

todo sentimento de ordem negativa 

e quando falamos em 

TRANSMUTAÇÃO nos referimos 

também à modificação de vibração 

que nos problemas citados acima 

seria o oposto, ou seja, o lado 

positivo. Omulú atua com mais 

frequência nos cemitérios e velórios 

e é ali onde é possível observar mais 

a sua irradiação. Nesse local ele faz 

todo o processo de paralisação dos 

parasitas espirituais que se 

alimentam de miasmas astrais e 

ectoplasmas.

Faça sua oração a Pai Obaluaê e a Pai 

Omulú, para que lhe tragam o 

discernimento necessário para sua 

evolução, bem como saúde e 

proteção, afastando de você todos 

os espíritos sofredores, zombeteiros 

e trevosos. Atotô, Obaluaê! Atotô, 

Omulú! Para a edição do próximo 

jornal escreveremos sobre as 

características dos filhos de Omulu e 

Obaluaiê. Aos amantes do baralho 

cigano também podem observar 

outras características e diferenças 

entre Omulu e Obaluaiê, através do 

significado das cartas número 8 (A 

Morte) associada a Omulu e carta 

número 10 (A Foice) associada a 

Obaluaiê. 



• Símbolo: na Umbanda, o cruzeiro das almas; no 

Candomblé o Xaxará. 

• Cor na Umbanda: preto e branco.

• Ervas: canela de velho, Erva de bicho, Erva de 

passarinho, Barba de milho, Barba de velho, Cinco 

chagas, fortuna, hera. 

• Pontos na natureza:  cemitérios, grutas e praias.

• Dia: Segunda-feira

• Essências: cravo e menta.

• Pedras: ônix e olho de gato.

• Flores: monsenhor branco.

• Oferenda: pipoca (que representa a 

transformação entre a vida e morte) estourada 

com areia da praia e sem sal; velas brancas e 

pretas; flores brancas e água.

Ervas 

Erva de bicho Erva de passarinho

Barba de milho Barba de velho

• Saudação: Atotô! Que significa silêncio, 

respeito.

Canela de velho

Hera

Cinco chagas

Fortuna



Para ter uma vida próspera 
precisamos aprender a fazer as 
coisas de certa maneira e 
entender que a fonte Divina é 
inesgotável. Existe o bastante 
para todos. Se você tiver a 
mentalidade de que para ter 
melhor cargo na empresa, você 
precisa ser desonesto ou passar a 
perna no outro, já era. Tá fora do 
fluxo. 

Essa fonte inesgotável é chamada 
de Matéria Pensante e que em seu 
estado original, permeia, 
preenche e penetra em todos os 
lugares do universo. Há o 
bastante para suprir toda a 
população do mundo, porém você 
precisa mudar seus pensamentos, 
sentimentos e atitudes. 

Essa matéria pensante pode ser 
chamada de energia universal, 
substância amorfa, Olorum, 
Divina Presença, Matriz Divina 
etc. Não importa o nome que é 
dado a ela. O que importa é que 
essa substância trabalha por nós e 
através de nós. 

As oportunidades na vida são para 
todos

Todos nós temos o merecimento de 
evoluir, recebendo oportunidades 
para sermos prósperos, precisamos 
nos afastar da ideia absurda que 
apenas algumas pessoas podem ter 
direito à prosperidade. 

Por que Deus daria esse privilégio a 
um grupo seleto de pessoas e outras 
não? Pense nisso!!!! Seria ridículo. 
Algumas pessoas se deixaram 
envolver com a informação incorreta 
que  “Ser pobre agrada a Deus”, se 
isso fosse verdade Jesus não teria 
nascido em uma família de artesãos 
e carpinteiros que na época  tinha o 
prestigio dos médicos e advogados 
de hoje.

A informação de que “Ser pobre 
agrada a Deus” é uma manipulação  
da informação, para  manter o povo 
na ignorância  e assim sob controle. 

Diziam que Ser pobre agradava a 
Deus e que somente os pobres e 
mansos, receberiam o reino dos 
céus, MENTIRAAAAAAAAAAA. O 
que Jesus queria dizer com essa 
frase, era que somente os mansos, 
os puros de coração, os simples de 
alma, receberiam o reino dos céus. 
Nada de que ser pobre agradava a 
Deus. 

Você pode imprimir um pensamento 
nessa substância amorfa. Pode 
desejar algo e pensar naquilo a todo o 
instante, um objetivo em que você 
deseja tanto a ponto de se apaixonar 
por ele. Sim!!!!!!!! Se apaixone pelo 
seu objetivo. Tenha ele em mente 
noite e dia. Não oscile por exemplo: 
uma hora quer uma coisa e outra hora 
outra, como se mudasse de roupa a 
todo instante. Não!!!! Vocês sabiam 
que a equipe espiritual sempre diz 
que o ser humano não sabe pensar? 
Por isso leva uma vida precária e 
desgraçada. Se apaixone pelo seu 
objetivo, escreva-o em um papel e 
cole na tela do seu celular. Leia-o 120 
vezes ao dia e começará a ver 
resultados fantásticos em sua vida. 

O maior erro do livro O SEGREDO 
(Ronda Byrne), é que foi ensinado lá 
apenas imaginar e visualizar seus 
objetivos, porém esqueceram de 
dizer que sem trabalho, você não 
chega a lugar nenhum. Sim, sim, 
sim..... somente através do fluir, do 
trabalhar, você consegue alcançar 
seus objetivos. De esperar, morreu 
um burro, não é? 
Bom...
Aos pouquinhos, vocês 
compreenderão melhor cada passo 
em direção ao sucesso, ok? 
Por hoje é só!!!!!

Sucesso a todos!!!!

.

Cantinho 

da 

Prosperidade



Aconteceu

Vale-compras

Em reforço as nossas arrecadações e 

campanhas, fomos beneficiados, no 

dia 15 de julho, com a doação de 23

vales-compra da rede Assaí.

Os cartões foram doados e entregues 

a 23 famílias cadastradas em nossa 

rede. E também, recebemos doação 

de cobertores, onde foram 

distribuídos aos moradores de rua.

Agradecemos o apoio e a 

colaboração. 

Campanha do Alimento

Assim como foi sucesso a primeira 

campanha do alimento, daremos 

continuidade a arrecadação de 

mantimentos que serão doados a 

famílias assistidas e necessitadas. 

Quer contribuir ou ajudar de alguma 

forma? Entre em contato conosco e 

vamos juntos aumentar a nossa 

corrente solidária. 

Agenda de Ações

✓ Setembro: Campanha de 

Brinquedos (novos, usados ou em 

bom uso)

Acontecendo

Estamos voltando!

Nossa reforma está em contagem 

regressiva e na reta final para nossa 

volta, com todos os cuidados 

necessários.

Estão faltando a pintura do chão,  

instalação dos armários, e  mutirão 

da limpeza..

Destacamos aqui e agradecemos o 

empenho de todos os envolvidos

Bazar

Nosso bazar está a todo vapor. 

Estamos aceitando doações de 

Bijuterias.

Nossa rifinha esse mês foi um 

sucesso e ajudou no grafite da 

parede de nosso Congá. Ficou lindo!

Agradecemos a todos que nos 

ajudaram. Parabéns aos ganhadores:

Daniele Laborde e Ester Lopes.



Estudos de um dos mais 

respeitados neurocientistas do 

mundo mostram que é possível 

transformar esse incômodo 

estado em um agente motivador. 

“NAO É O STRESS que nos mata, 

e sim a forma como reagimos a 

ele". 

Desde os anos 1950, é consenso 

na comunidade científica que o 

stress prejudica a saúde. Em um 

estágio crônico, ele pode afetar o 

funcionamento do cérebro, 

suprimir a atividade da tireoide, 

diminuir a densidade óssea, 

aumentar a pressão sanguínea, 

enfraquecer a imunidade e causar 

desequilíbrio no nível de glicose 

no coração. 

Os estudos de Hans Selye, no 

entanto, identificaram dois tipos 

de stress: o "ruim" (distress), que 

tem efeito paralisador e 

depressivo, e o "bom", que pode 

ser motivador e energizante. A 

explicação científica sobre o 

porquê de o stress ser processado 

às vezes como algo positivo e em 

outras ocasiões como um fator 

negativo está na parte do cérebro 

que é ativada em uma situação de 

tensão cada uma delas responde 

por certas funções. 

O lobo frontal, entre outras 

atividades, regula nossas ações. É 

ele que faz com que as pessoas 

ajam dentro de normas sociais, 

não importa o que estejam 

sentindo. O lado esquerdo é 

ligado à iniciativa, e seu principal 

neurotransmissor é a dopamina, 

o hormônio do bem-estar. Já o 

lado direito é relacionado à 

inibição de ações, e um dos seus 

principais hormônios é a 

noradrenalina, associada ao 

sistema de alerta. O que os 

pesquisadores constataram é 

que, quando o lado esquerdo do 

cérebro é ativado, o nível de 

cortisol, o chamado "hormônio do 

stress", é menor do que na 

situação contrária. De acordo 

com Robertson, existem técnicas 

capazes de ativar o lado esquerdo 

do cérebro mesmo em situações 

de alta pressão, o que faz com 

que o stress assuma, então, um 

caráter positivo (leia algumas 

delas no quadro a seguir)

Um aliado chamado stress
por [Redação Caboclo Ventania]



• Apertar uma bolinha de 

borracha com a mão direita 

por alguns minutos. POR QUE 

ISSO É BOM? Ativa o lado 

esquerdo do lobo frontal, 

liberando dopamina, o 

hormônio do bem-estar.

• Estabelecer objetivos 

pequenos e alcançáveis para 

cumprir uma meta maior. POR 

QUE ISSO É BOM? Quando se 

atinge um propósito, o lado 

esquerdo do cérebro, voltado 

para recompensas, é ativado. 

• Adotar a "pose do poder": 

cabeça para cima, postura, 

braços alongados e relaxados. 

POR QUE ISSO É BOM? 

Manter essa pose ativa o lado 

esquerdo do cérebro e faz com 

que a pessoa se sinta 

confiante.

• Concentrar-se no que você 

está fazendo. POR QUE ISSO É 

BOM? Evita que a mente 

mergulhe em lembranças ou 

pensamentos negativos. 

• Interpretar os sentimentos de 

maneira positiva: em vez de 

concluir que está nervoso, 

suponha que você está 

animado. POR QUE ISSO É 

BOM? 

Quem encara um empecilho 

como um desafio, e não como um 

problema, se anima e ativa o lado 

esquerdo.

Fonte: The Stress Test



Teste de como você reage a 

situações difíceis e conheça seu 

percentil na escala de stress* 

(1) Quando está sob pressão, você:

A. Não consegue ignorar o coração 

acelerado nem o estômago 

revirado e se preocupa com os 

efeitos do stress.

B. Desabafa no Facebook.

C. Mantém-se focado em atingir 

seu próximo objetivo. 

(2) Antes de começar uma 

apresentação importante em 

público, você: 

A. Percebe que está nervoso, com a 

boca seca, as mãos suadas e o 

coração acelerado. 

B. Concentra o pensamento em 

como se sentirá feliz quando tudo 

aquilo tiver acabado. 

C. Sente a boca seca, as mãos 

suadas e o coração acelerado, mas 

também fica animado. 

(5) Você parece um pouco 

estagnado, no entanto continua 

realizando as atividades diárias, 

sem muitas perspectivas. O que 

você faz:

A. Toma alguns drinques para 

afogar as mágoas. 

B. Come com exagero. 

C. Cerra os dentes, melhora a 

postura e pensa: "Vou fazer algo 

acontecer". 

(6) Um colega faz um comentário 

sarcástico para humilhar você. O 

que pensa? 

A. Ele está certo, sou inútil. 

B. Preciso sair deste lugar. 

C. Não vou cair nessa provocação, 

ele terá o que merece. 

Estressado, eu?
por [Redação Caboclo Ventania]

(3) São 3 horas da tarde de uma 

tediosa segunda-feira de trabalho. 

Como você lida com isso 

A. Assiste a vídeos no YouTube. 

B. Escolhe executar tarefas 

mecânicas, como preencher 

relatórios. 

C. Alonga-se, dá uma caminhada de 

cinco minutos, toma uma xícara de 

café para então encarar o dever.

(4) Seu chefe diz que você não é o 

talento que ele acreditava que 

fosse quando o contratou. Você: 

A. Fica infeliz e com os nervos à flor 

da pele ou começa a procurar um 

novo trabalho. 

B. Convida um amigo para beber 

um drinque depois do trabalho, 

pois, foi um dia difícil. 

C. Faz uma lista honesta com as 

conquistas de sua carreira. Conclui 

que seu chefe está errado, porém, 

tenta entender o que pode 

aprender com aquela situação. 



(7) Na sala de espera para uma 

entrevista de emprego, você está 

uma pilha de nervos. O que faz até 

chamarem seu nome?

A. Dá sucessivos goles no copo de 

água que acabou de pegar, 

enquanto deseja que tudo aquilo 

acabe logo. 

B. Surfa pela internet de seu 

smartphone. 

C. Finge que está tudo bem; 

levanta-se ereto e falseia um 

sorriso apesar de estar tremendo 

por dentro. 

(8) Seu chefe o informa de que você 

precisará mudar de área dentro da 

empresa, contudo você está muito 

feliz em seu atual departamento. 

Então, pensa: 

A. Mas sou bom no meu trabalho e 

estou feliz aqui. Isso é terrível! O 

que vai acontecer agora? 

B. Como faço para chegar a esse 

novo local. 

C. Trabalho nesta área há bastante 

tempo. É verdade que mudar é 

sempre desconfortável, mas eu 

provavelmente precisava sair dessa 

zona de conforto. 

(12) Você fracassa em algo que 

queria muito. O que faz? 

A. Desiste, para evitar mais 

humilhações. 

B. Concentra-se em seus hobbies.

C. Repensa seu objetivo, checa se 

é realmente algo para você e 

tenta entender o que pode 

aprender com essa derrota. 

(13) Quando ouve o ditado "O que 

não me mata me fortalece", você 

pensa: 

A. Bobagem coisas ruins me 

abalam. 

B. Todas as generalizações são 

equivocadas. 

C. As pessoas podem crescer com 

os desafios impostos por 

experiências ruins. 

(9) Alguém próximo a você é 

diagnosticado com câncer. Sua 

reação é pensar: 

A. Isso não é justo, é uma pessoa 

ótima! 

B. Isso ê terrível, porém não há 

nada que possa ser feito. 

C. Justiça é um mito, mas vou 

ajudá-lo a enfrentar esse enorme 

desafio e a lidar com a doença. 

(10) Você é demitido. O que faz? 

A. Sente-se inútil, abandonado e 

desesperado. 

B. Resigna-se a assistir à 

programação diurna da televisão. 

C. Usa a ansiedade como um 

gatilho para repensar quem você é 

e o que quer fazer. 

(11) Você está no meio de uma 

severa crise familiar e sente-se 

agitado e estressado. Como lida 

com isso? 

A. Pede a seu médico que receite 

alguns calmantes. 

B. Pensa em como escapar dessa 

realidade, mesmo que 

momentaneamente. 

C. Tenta encarar a situação do 

ponto de vista de outra pessoa, sob 

uma perspectiva imparcial e 

pragmática. 



0-9 - Assustado quando não está 

sob pressão, você se sai bem na 

maior parte do tempo. Mas mesmo 

pequenos problemas o assustam, e 

você passa mais tempo tentando 

evitá-los do que lidando com eles 

diretamente. 

Algumas vezes, você sente que 

suas emoções estão fora de 

controle, o que já é estressante e 

torna ainda mais difícil lidar com 

qualquer outra complicação. Falta-

lhe confiança em sua habilidade de 

controlar os nervos, pensamentos e 

atitudes. A boa notícia é que é 

possível construir essa 

autoconfiança ao adotar 

perspectivas mais positivas e focar 

a atenção em objetivos pequenos e 

alcançáveis. 

10-17 - Fugitivo Para você, o stress 

é um misto de desafio e ameaça, do 

qual tenta fugir distraindo-se com 

outras preocupações. Isso funciona 

algumas vezes, porém há situações 

que precisam ser enfrentadas, 

mesmo que seja difícil faze-lo. De 

qualquer modo, é importante que 

você se sinta no domínio de suas 

emoções, ainda que em parte do 

tempo, porque isso o deixa aberto a 

aprender a ter mais controle e a 

cultivar o lado positivo do stress 

que aparece quando ele é visto 

como desafio, e não como ameaça. 

18-26 – Guerreiro Você tende a 

ver o stress como um desafio, o 

que o deixa em uma posição 

ativa, e não passiva, diante da 

pressão que enfrenta no trabalho 

e na vida. Você assume o controle 

sobre as emoções ao estabelecer 

objetivos para si mesmo e ao 

escolher em que focar a atenção. 

Isso pode não funcionar em 100% 

do tempo, mas você tende a ver 

os empecilhos como problemas 

externos a ser resolvidos, e não 

como falhas internas. 

Pontuação Alternativa: 

A vale 0 pontos

Alternativa B: vale 1 ponto 

Alternativa C: vale 2 pontos

Fonte: Lan Robertson e Revista 

VEJA



Quando ainda era acadêmica, ouvi 

de um professor algo que nunca 

esqueci! “Quando tudo dói a dor 

não é física”...

Talvez eu não tenha dimensionado 

naquele instante a grandeza desse 

diálogo. Hoje, médica, vivenciando 

diariamente a rotina dos meus 

pacientes, vejo o quanto esse olhar 

me abriu para compreender cada 

um que chega com dores por todo 

corpo; muitas vezes não sabendo 

nem por onde começar ou sequer 

explicar como acontece. Ouço com 

atenção as queixas de dores de 

cabeça, no estômago, musculares, 

ósseas, palpitações, náuseas, 

coceiras...

Ninguém gosta de sentir dor, 

ninguém quer adoecer, todo 

mundo teme se machucar. 

Alertas!!! Quantos alertas nosso 

corpo precisa nos enviar para 

olharmos para ele, de verdade!

Sejamos mais atentos, gentis e 

cuidadosos com nosso corpo...

Sejamos mais atentos, generosos 

e amorosos com nossa alma...

Toda dor é real...

Toda dor é tratável...

Todo corpo deve ser templo...

Toda alma deve ser leve...

Fonte: Dra. Roberta França

O Corpo Fala
por [Mãe Ana]

Depois faço apenas uma 

pergunta... O que está realmente 

acontecendo com você? 

Após um minuto de hesitação e até 

espanto, a maioria cai num choro 

convulso e doloroso. Deixo o choro 

libertador acontecer e então no 

lugar das queixas álgicas, ouço 

término de relações, perdas de 

entes querido, problemas 

financeiros, medos, angústias e 

ansiedades. Novamente lembro-

me da frase “quando tudo dói a dor 

não é física”... Não é! A dor é na 

alma.

Tudo que nos faz mal e guardamos, 

por um mecanismo de defesa, vai 

sair de alguma forma, muitas vezes 

em forma de doença! É nosso corpo 

físico gritando pelo resgate de 

nossa alma. É nosso corpo dizendo 

“Olhe para você”. As vezes, é difícil 

compreender e até acreditar nisso. 

Normal! Estamos tão mentais, 

obcecados pela objetividade  que 

só mesmo adoecendo, doendo, 

machucando é que paramos para 

valorizar nossas sensações e nos 

perceber.



Hoje em dia o que mais escuto de 

alunos é que querem fazer 

meditação ou massagem porque 

estão cansados. Tão cansados e 

ocupados, que normalmente não 

tem tempo para si mesmos. Daí 

busca um espaço em suas agendas 

tão apertadas, tão cheias do que 

fazer, para ver se encontram um 

momento onde possam descansar 

e esquecer-se de tudo, para voltar 

outra vez e novamente ao mesmo 

ponto de partida.

Um cansaço tão profundo, que os 

persegue dia após dia. Falta 

autoestima, falta confiança, falta 

equilíbrio e automotivação, falta de 

tempo, de sonos, de rumo, enfim, 

de tudo.

Quando buscamos nos escutar e 

entender através de processos de 

auto-observação em meditação, 

começamos a entender que todas 

essas qualidades que perseguimos, 

estão interligadas. A autoconfiança, 

por exemplo, é uma das qualidades 

da autoestima.

Andar a esmo nos dá uma 

sensação de ocupação, de 

estarmos envolvidos com algo, de 

estarmos caminhando "pra 

frente", comprometidos com 

algo, fazendo alguma coisa, o que 

parece bom e gratificante à 

primeira vista.

Por outro lado, esse andar sem 

rumo, esse ocupar-se todo o 

tempo nos dá um cansaço 

danado, porque estamos 

gastando energia à toa, pois na 

verdade, não estamos 

construindo coisa alguma, não 

estamos realizando projeto 

nenhum, não estamos andando 

pra frente, evoluindo, crescendo, 

aprendendo, trocando, tomando 

consciência do todo. Muito 

menos de nossos potenciais e de 

nossos desafios.

Andar sem direção gasta energia 

porque existe um esforço muito 

grande para não chegar a lugar 

nenhum. 

Cansada de estar cansada?
por [Rosana Gamboa]

Quando temos boa autoestima, 

temos respeito por nós mesmos, 

nos gostamos, nos aceitamos, 

reconhecemos nossos limites 

(físicos, emocionais e mentais) e 

nos propomos desafios. Porque 

autoestima é um equilíbrio entre as 

qualidades, os potenciais e as 

dificuldades, que cada um de nós 

possui. E, aos termos consciência 

de nossas qualidades, nos sentimos 

capazes, com confiança interna 

para superar obstáculos e vencer os 

desafios que a vida nos propõe.

Quando temos equilíbrio, temos 

uma base, um ponto de apoio e de 

partida que nos permite 

desenvolver a automotivação. 

Quando estamos desequilibrados, 

não temos motivação, não temos 

rumo, não temos direção. E nós 

precisamos nos mover, sair do 

lugar, porque faz parte da natureza 

humana esse movimento de seguir 

em frente. Portanto, enchemos 

nossa agenda com tarefas, 

obrigações, compromissos, etc., 

para estarmos "ocupados".  Mas 

por conta de não termos um rumo, 

terminamos por andar sem direção. 



Estar ocupado, com o simples 

propósito de ocupar-se é o mesmo 

que andar em círculos. Distrai 

apenas. E ocupar-nos muitas vezes, 

nos impede que entremos em 

contato com nossas emoções, 

nossas vontades reais. E essas 

vontades internas vão se 

acumulando, acumulando, 

ocupando um espaço na mente, 

desgastando-nos, porque tem que 

sair de alguma forma, e estamos 

"muito ocupados" nos distraindo de 

nós mesmos.

Ao estarmos distraídos de nós 

mesmos, mesmo que estejamos 

fazendo "mil coisas" a cada dia, 

uma procrastinação interna vai 

criando ninho dentro de nós. Vai 

criando um abismo entre as coisas 

"que gostaríamos de fazer, mas 

parecem impossíveis" e as coisas 

que nós "TEMOS" que fazer, mas 

que não nos permitem ter tempo 

para estarmos equilibrados, 

conscientes de nossas qualidades e 

de nossas limitações.

Deixar a motivação vir de fora, 

nos aprisiona, nos inquieta, nos 

desgasta e nos deixa infelizes e 

terrivelmente cansados.

Ao desenvolvermos uma base de 

equilíbrio emocional, onde 

estamos constantemente 

observando-nos, questionando-

nos (sem torturas), percebendo o 

que nos impulsa e o que nos 

impede, podemos alimentar essa 

motivação e direcionar essa 

energia.

Quando direcionamos essa 

energia em uma única direção, 

adquirimos persistência, 

resiliência, novas motivações e, 

como consequência, alcançamos 

os objetivos tão desejados, que 

antes pareciam impossíveis. 

Nossas agendas ficam mais leves, 

nosso tempo fica maior, há 

espaço para o ócio. E aquele 

cansaço, se houver, será apenas 

físico e não, um desgaste mental. 

Aquele cansaço será reposto em 

horas de sono. E a satisfação de 

haver concluído um projeto, de 

ter conseguido alcançar uma 

meta, será uma recompensa 

interna e um novo combustível 

para recarregar as energias para 

um novo ideal.

E dessa forma, andamos, de fato, 

para frente!

É como se fossemos malabaristas 

tentando equilibrar um jogo que 

não é nosso. Às vezes somos muito 

eficientes em manter os pratos 

girando, as bolas circulando, mas 

como é cansativo, como esgota as 

nossas energias.

E pra que, tanto esforço, tanto 

gasto de energia?

Por isso é tão importante o 

equilíbrio emocional. Pois é a partir 

de uma base estável que 

desenvolvemos a automotivação, 

que é a capacidade de criar metas 

por nós mesmos, de realizar 

projetos. Ao ter equilíbrio, 

podemos reconhecer as 

ferramentas que possuímos. 

Reconhecemos os nossos 

potenciais e as nossas qualidades. 

Sabemos transformar dificuldades 

em oportunidades de crescimento, 

aprimoramento. A automotivação é 

a capacidade interna de nos 

observar, de perceber quais as 

metas que desejamos atingir. É a 

capacidade de traçar um plano e, a 

cada objetivo alcançado, obter 

impulso para o próximo passo. 

Sem motivação interna, estamos à 

mercê de estímulos que podem não 

vir, de reconhecimentos que podem 

não estar à altura de nossa 

expectativa.



Reiki e o Símbolo Mestre da 

Grande Luz
por [Marcelo Pires]

Com ele o Reikiano aumenta o poder 

dos 3 símbolos anteriores, 

aumentado assim  a quantidade de 

energia Reiki canalizada, com isso 

pode-se enviar Reiki para grandes 

multidões, cidades, países, planeta. 

O DAI KO MYO também é utilizado 

pelo mestre nas iniciações de Reiki.

Como a quantidade de energia é 

aumentada, a sessão de aplicação de 

Reiki pode ser realizada em menos 

tempo, porque a pessoa que está 

recebendo a energia Reiki tem um 

limite de quantidade de Reiki que é 

absorvida, então podemos realizar 

aplicação em menor tempo, porém, 

em casos mais graves, podemos 

manter 30 a 45 minutos de tempo da 

sessão.

O aumento da quantidade de 

energia é o que permite que seja 

enviado Reiki para multidões ou até 

para o planeta.

O DAI KO MYO não substitui os 

demais símbolos e amplifica o poder 

deles, por isso a utilização desse 

símbolo é feita junto com os demais 

símbolos e não individualmente.

O DAI KO MYO é quarto símbolo do 

Reiki, o símbolo de mestre recebido 

na iniciação do terceiro Nível do 

Reiki. Seu significado é “Grande 

Luz”, por isso está ligado a atuação 

no corpo espiritual e em “guiar” o 

Reikiano no caminho da iluminação 

tão buscado no Budismo.

“Se a alma está sofrendo, não pode 

haver cura física, mental ou 

emocional” 

Livro Reiki Essencial – Diane Stein

Assim, como o Hon Sha Zen Sho Nen o 

DAI KO MYO também tem símbolos 

diferentes, de acordo com o tipo de linha 

do Reiki “Tradicional, Tibetano, Karuna, 

etc”, o Reiki Nível III esta divido em dois 

níveis, Nível 3 A e 3 B, sendo que o Nível A 

é onde o Reikiano pode utilizar o símbolo, 

porém não tem o conhecimento para 

realizar a iniciação de novos Reikiano e o 

Nível B é passada a permissão e a técnica 

de iniciação.

Além de amplificar os demais símbolos o 

Dai Ko Myo tem grande atuação no corpo 

espiritual, por isso, ele consegue acelerar 

as curas, além de diminuir a duração da 

sessão de Reiki.

Para finalizar, deixo abaixo um resumo da 

atuação de todos os símbolos nos nossos 

corpos.

•Cho Ku Rei: sob forte ressonância a nível 

de corpo físico;

•Sei He Ki: atua sobre o corpo emocional;

•Hon Sha Ze Sho Nen: represente o corpo 

mental;

•Dai Ko Myo: trabalha o nível do corpo 

espiritual “Alma/Espírito”.

Para quem estiver interessado em estudar 

e ser iniciado no Reiki segue algumas 

recomendações.

Autores:

DIANE STEIN, OTÁVIO LEAL e JOHNNY 

DE'CARLI

Onde estudar:

https://www.humaniversidade.com.br/  

e     

https://eadcasadoconsolador.com.br/ 



Pai, quanto você ganha 
em uma hora?
por [Pai Douglas Jr.]

FILHO: Pai, posso fazer uma 

pergunta? 

PAI: Sim, claro, o que é? 

FILHO: Pai, quanto você ganha em 

uma hora? 

PAI: Isso não é da sua conta, por que 

você pergunta uma coisa dessas? 

FILHO: Eu só quero saber. Por favor 

me diga, quanto você ganha em uma 

hora? 

PAI: Se você quer saber eu ganho R$ 

100 por hora. 

FILHO: Oh (com a cabeça para 

baixo). Pai, posso pedir por favor R$ 

50? E o pai se enfurece. 

PAI: A única razão pela qual me 

perguntou é essa, para conseguir 

algum dinheiro e comprar mais um 

brinquedo ou alguma outra coisa 

sem sentido? Vá direto para o seu 

quarto, para sua cama e pense o 

porque você está sendo tão egoísta. 

Eu trabalhando duro todos os dias 

para ver tal comportamento infantil. 

O menino foi calado para o seu 

quarto e fechou a porta. 

O homem sentou e começou a ficar 

ainda mais nervoso sobre as 

questões do menino. Como ele ousa 

fazer tais perguntas só para 

conseguir algum dinheiro? 

Depois de cerca de uma hora, o

homem tinha se acalmado e

começou a pensar: talvez houvesse

algo que ele realmente precisasse

comprar com esses R$ 50 e ele

realmente não pedia dinheiro com

muita frequência. O homem foi até a

porta do quarto do menino e abriu a

porta.

PAI: Você está dormindo, meu filho?

FILHO: Não pai, estou acordado.

PAI: Eu estive pensando, talvez eu

tenha sido muito duro com você

antes. Tive um longo dia e não

deveria ter descontado meu stress

em você. Aqui estão os R$ 50 que

você pediu... O menino se levantou

sorrindo.

FILHO: Oh, obrigado pai! Então, do

seu travesseiro ele puxou alguns

trocados amassados. O homem viu

que o menino já tinha algum

dinheiro, começou a se enfurecer

novamente. O menino lentamente

contou o seu dinheiro e em seguida

olhou para seu pai.

PAI: Por que você quer mais dinheiro

se você já tem?

FILHO: Porque eu não tinha o

suficiente, mas agora eu tenho.

Papai, eu tenho R$ 100 agora. Posso

comprar uma hora do seu tempo?

Por favor, venha para casa amanhã

cedo. Gostaria de jantar com você. O

pai foi esmagado. Ele colocou os

braços em volta de seu filho e pediu

o seu perdão.

Isto é apenas uma pequena

lembrança a todos vocês que

trabalham arduamente na vida. Não

devemos deixar o tempo passar

através dos nossos olhos, sem ter

passado algum tempo com aqueles

que realmente importam para nós,

perto de nossos corações. A empresa

que trabalhamos poderá facilmente

substituir-nos em uma questão de

dias. Mas a família e amigos que

deixamos para trás irão sentir essa

perda para o resto de suas vidas.



Espaço dos 

aniversariantes!

Com as bênçãos dos Orixás e do 

nosso Pai Oxalá, desejamos votos de 

sucesso e de muitas comemorações 

de agosto aos:

✓ Rosana Gamboa – 02

✓ Osvaldo Oliveira – 05

✓ Matheus Laborde – 07

✓ Gabriel Gamboa – 10

✓ Cláudio Hernandes  – 10

✓ Ivete Constant – 11 

✓ Luiz Felipe – 18 

✓ Jefferson Paiva – 22

✓ Tico (Ogã) – 23 

✓ Mariana Alonso – 26 

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”

Diagramação: Clara e Vivian 
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