
NESTA EDIÇÃO

Jornal Mensal do Centro de Umbanda 
Caboclo Ventania

Setembro é o mês dos Erês

Nesta edição, o Pai Douglas

Barrios faz uma linda homenagem

a sua criança. Conheça o Neno e a

sua importância e encantamento.

E mais:

A história de São Cosme e São

Damião e da criança chamada de

Doúm.

Quem é Xangô na Umbanda?

Ele é o orixá da sabedoria, da 

justiça, da política. Seu poder é 

representado pela balança, 

simbolizando o equilíbrio do 

julgamento. Saiba mais!.

Viver melhor

E ainda dicas sobre atitudes 
positivas e lições para que você 
possa progredir na vida e o 
universo conspirará a seu favor!

Hora do parabéns!

Confira os aniversariantes de 

setembro. E muito mais na edição 

de setembro do Jornal Caboclo 

Ventania

Aviso aos filhos da casa

Filhos de nossa casinha, em nossa 

volta, passamos a dividir o local  

da firmeza das quartinhas com 

menos espaço. Por esse motivo, 

desejo que tenham plena 

consciência de colocarem suas 

velas de forma organizada, 

deixando tudo limpo.  Obrigado!  

Pai Douglas Jr.

Reflexão

Você pode ter defeitos, viver ansioso

e ficar irritado algumas vezes, mas

não se esqueça de que sua vida é a

maior empresa do mundo. Só você

pode evitar que ela vá à falência.

Leia mais no artigo deste mês da

Mãe Ana.

Dica de Leitura

Gosta de um bom livro com uma

ótima história? Então você tá no

local certo. Confira as dicas de

leitura.

EDIÇÃO

Dirigentes Espirituais do Templo: Pai Nelsinho | Pai Douglas Barrios Jr.
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Entre os adeptos da Umbanda, reza 

a crença de que para cada dois 

gêmeos que nascem, um terceiro 

não encarna neste mundo. Mas, 

embora não apareça de forma física, 

Doúm também é venerado e 

respeitado como parte da família dos 

Ibejis, considerado “aquele que não 

veio”. Por isso, o mito de Doúm

também serve de consolo quando 

uma criança morre bebê ou ainda no 

ventre materno. 

Nesses casos, a partida é entendida 

como o retorno de um desses seres 

divinos ao mundo do qual não 

conseguiu se despedir. Mas, por 

serem considerados espíritos 

infantis, os ibejis são muito 

confundidos com os erês, que na 

verdade são espíritos intermediários, 

mensageiros. Na Umbanda, 

brincando e rindo, efetuam 

maravilhosos trabalhos de 

descarregos fluídicos, afastando 

obsessores e espíritos não evoluídos 

que estejam prejudicando alguém. 

No mês de setembro, dia 27, é 

comemorado o dia de São Cosme e 

São Damião. Venerados como 

padroeiros dos médicos e 

farmacêuticos, e por causa da sua 

simplicidade e inocência também 

são invocados como protetores das 

crianças. 

Como acontece com tantos outros 

santos, a vida dos santos gêmeos 

está mergulhada em lendas 

misturadas à história real. 

Praticavam a medicina e curavam 

pessoas e animais sem nunca cobrar 

nada. O culto aos dois irmãos é 

muito antigo, havendo registros 

sobre eles desde o século V, que 

relatam à existência, em certas 

igrejas, de um óleo santo, que lhes 

levava o nome, que tinha o poder de 

curar doenças e dar filhos às 

mulheres estéreis. 

Uma característica marcante na 

Umbanda e no Candomblé em 

relação às representações de São 

Cosme e São Damião é que junto aos 

dois santos católicos aparece uma 

criancinha vestida igual a eles. Essa 

criança é chamada de Doúm, que 

personifica as crianças com até sete 

anos, sendo ele o protetor das 

crianças nessa faixa de idade. 

Manejam com grande pericia as 

energias da Natureza para desfazer 

feitiços ou ajudar a obter benefícios 

físicos e espirituais que as pessoas 

estejam precisando. Nas suas 

passagens terrenas (na umbanda 

chamamos de gira), o ambiente se 

torna leve, alegre, divertido, 

descontraído em qualquer situação; 

esta alegria é uma poderosa fonte de 

saúde e bem-estar. A alegria ilumina 

o ambiente, aquece os corações. O 

sorriso desses anjos não conhece 

barreiras de idiomas, credos ou 

raças. Existe também a crença 

popular de que eram filhos de uma 

empregada da família dos gêmeos, 

Cosme e Damião e que morreu no 

dia seguinte ao martírio dos irmãos, 

e foi levado por eles que o amavam 

muito. É comum nas estampas de 

Cosme e Damião se incluir a figura 

de outra criança, que representa 

Doúm. 

As crianças da Linha de Cosme e 

Damião não gostam de assuntos 

ligados à morte. Não atuam somente 

em praças ou jardins, mas também, 

nos mais diversos pontos da 

natureza, tais como: praias, 

cachoeiras, matas, pedreiras etc., e 

recebem suas oferendas também 

nesses lugares. 

Cosme e Damião - Quem é Doúm?

por [Pai Douglas Jr.]



• Oferenda para os Erês: velas, toalha e fitas cor-

de-rosa e azul claro

• Cor na Umbanda: rosa e azul claro

• Frutas:  uva, pêssego, pera, goiaba, maçã, 

morango, cereja e ameixa

• Comidas: doces de frutas, arroz doce, cocadas, 

balas, bolos açucarados e quindins

• Bebidas: refrigerantes, água de coco e suco de 

frutas

• Dia da semana: domingo (oferecer num jardim, 

em dia de sol ou tempo bom)

• Flores: todas

As oferendas são doces variados e 

coloridos, acompanhados de 

refrigerantes (o mais usado é o 

guaraná) ou suco de frutas, água, 

água com mel, água com açúcar, 

devendo-se evitar os doces e 

refrigerantes escuros. 

As velas são as azuis e rosas. Adoram 

ganhar brinquedos e fazem deles 

alguns de seus instrumentos de 

trabalho quando incorporados, por 

isso, é comum ver uma criança pegar 

o nome de alguém e colocar, por 

exemplo, dentro do seu carrinho ou 

boneca, junto com a chupeta etc. 

Esses espíritos têm acesso a vários 

planos espirituais e respostas para as 

mais difíceis perguntas e muitas 

vezes atuam como mensageiros dos 

Orixás. 

Nas giras, eles incorporam nas mais 

variadas formas, algumas vezes, 

virando uma cambalhota, outras 

pulando muitos, rolando no chão etc. 

Esse tipo de comportamento na 

incorporação nada mais é do que 

uma forma de descarregarem seus 

médiuns e as pessoas ali presentes e, 

ao mesmo tampo, trazendo a alegria 

para o ambiente.



Minha criança: Neno
por [Pai Douglas Jr.]

Menino de 6 anos, cabelo escuro, 

preto e meio encaracolado, aonde 

teve seu desencarne desse plano em 

um acidente de automóvel, em uma 

avenida, aonde um caminhão em 

alta velocidade atravessou o carro 

que estava ao meio, estava ele com 

seus pais, todos desencarnaram. O 

pouco que sei foi ele que chegou a 

me dizer, deixar em meus 

pensamentos ou sonhos. O Neno 

trabalha muito na linha da cura junto 

com uma preta velha, chamada vovó 

Rosário, aonde fui apresentado por 

ele em outra noite e que me 

compartilhou que foi ela que cuidou 

dele em sua passagem.

Olá filhos de Casa de Caboclo 

Ventania, espero que estejam bem e 

na paz de nosso Pai Oxalá. 

Nesta edição, teremos a 

comemoração de 27 de Setembro, 

mês das nossas crianças na prática 

da Umbanda aonde homenageamos 

Cosme e Damião. Uns aproveitam 

para entregar saquinhos de doces, 

guaranás e etc., ofertar da melhor 

forma esses queridíssimos erês, 

então, quero compartilhar com 

vocês a minha homenagem à minha 

criança o Neno. Isso mesmo foi 

assim que se apresentou há alguns 

anos em uma noite na minha casa e 

disse: “Tiu sou o Neno” e que a partir 

daquela noite ele estaria me 

acompanhando por muito tempo. 

Na cura, o Neno usa seus 

caminhozinhos que ele adora e seus 

cavalinhos. Ele adora o seu cobertor 

que ele traz em suas mãos e adora 

bebida preta (Coca-Cola) com 

chocolate (Bis) rs. Não é uma criança 

que gosta de brincar muito, pois não 

teve tanto tempo para isso, mas 

adora as pessoas e a vida delas. 

Sempre que preciso peço à ele para 

cuidar, trazer a cura em todos os 

sentidos e deixar a paz nos lugares. 

Tenho muito orgulho de ter o 

privilégio de estar com ele e poder 

vivenciar a sua vida hoje na sua 

prática e missão aqui na terra entre 

nós.

Axé a todos e salve Cosme e Damião, 

Doum e Crispim.



Evoluir no intelecto e ainda amar 
para ajudar o mundo a encontrar a 
verdade. O altruísmo extremo é 
um erro, bem como o egoísmo 
extremo. Precisamos ter o 
equilíbrio diante dessa balança, 
como se diz no Budismo, o 
caminho do meio é sempre o mais 
aconselhado.

Livre-se da ideia de que Deus quer 
que você se sacrifique no 
trabalho, no seu âmbito religioso, 
entre os seus amigos ou 
familiares. Claro que não. 

Para isso fiz uma listinha para que 
estudem! Vamos lá:

• Livre-se da competição. Existe 
muito para todos. O universo é 
extraordinário;

• Trabalhe com o espírito da 
criação. Na atmosfera da 
criatividade, seja criativo. 
Pense em um diferencial no seu 
segmento que darão a você um 
passo à frente;

• Não faça negociações 
acirradas. Não sinta raiva, não 
fique irritado e nem provoque;

• Não engane e nem tire 
vantagens de ninguém;

Progredindo na vida  

A inteligência Divina nos criou para a 
riqueza, alegrias ilimitadas e bem 
aventuranças. Para isso, todos nós 
precisamos iniciar o nosso 
movimento, porque se você não está 
crescendo, está morrendo.

Se não está buscando se aperfeiçoar 
sempre na sua área, prospectando e 
fomentando relacionamentos, você 
praticamente morreu. 

Todos os dias aprenda a fazer mais, 
ser mais e saber mais.

Quando tiver um desejo, deve se 
movimentar no sentido de dar forma 
a aquilo. Deve ser obcecado em 
trabalhar até conquistar. Se 
apaixone pelo seu objetivo. Não se 
iluda, pois nada vem de graça e sem 
trabalho. Não cairá na sua cabeça 
uma mala de dinheiro, não tenha 
essa ilusão. 

Movimente-se em direção as suas 
metas. Você pode enriquecer a fim 
de usufruir de comer bem, vestir-se 
bem, viajar, se divertir, estudar, 
apreciar a beleza e a cultura de 
outros povos. 

• Não permita que ninguém trabalhe 
para você por menos do que ela já 
ganha. Valorize seu funcionário, 
colabore com o crescimento deles. 
Reconheça seus esforços e 
recompense-os;

• Não cobice e nem deseje a 
propriedade do outro ou qualquer 
outro bem material. Se esforce 
para conquistar o seu;

• Todo o dinheiro que você precisa, 
já existe e está disponível no 
universo. Você precisa apenas 
fazer com que o dinheiro vá para o 
seu bolso. Para isso ocorrer seja o 
melhor e o mais eficiente que 
puder. Especialize-se!;

• Em tudo que fizer procure refletir 
se está agregando valor a vida das 
pessoas. Não estamos falando só 
de dinheiro nesse caso. Estamos 
falando de alegria, saúde, bem-
estar, palavras edificantes, 
colaboração, amor incondicional 
etc.; 

Estude todos os dias essas lições e, 
muito em breve, o universo 
conspirará a seu favor!

.

Cantinho 

da 

Prosperidade



Um homem que estava ficando 

completamente calvo, um dia 

acordou pela manhã, olhou no 

espelho e percebeu que tinham lhe 

restado apenas três fios de cabelo 

no alto da cabeça.

Bom – ele disse – acho que vou 

colocar um gel e pentear meus 

cabelos para trás hoje! - Assim fez e 

teve um dia maravilhoso!

No dia seguinte, ele acordou, olhou 

no espelho e viu que tinha somente 

dois fios no alto da cabeça.

Humm… – disse ele – acho que vou 

repartir meus cabelos no meio hoje! 

Assim fez, e teve um dia magnífico!

No dia seguinte ele acordou, olhou 

no espelho e percebeu que tinha 

apenas um fio de cabelo no alto da 

cabeça.

Bem – ele disse – hoje vou jogar 

meu cabelo para a direita! Assim 

fez, e teve um dia divertido!

No dia seguinte ele acordou, olhou 

no espelho e percebeu que não 

havia um único fio de cabelo no alto 

da cabeça.

Beleza! – exclamou – não tenho que 

pentear meus cabelos hoje.

E assim, teve mais um dia feliz!. 

Sob o pseudônimo de Tio Gaspa, 

Luiz Gasparetto ensina em uma 

abordagem envolvente, como 

conviver com emoções, como 

alegria, medo, frustração e raiva. 

Vale a pena conferir!

Em “O que realmente importa?”, 

Anderson Cavalcante irá 

desenvolver respostas para estas 

perguntas com um texto de 

afetuosa simplicidade, que irá 

orientá-lo a ouvir o chamado 

interior para que você alcance 

uma plenitude que é somente 

sua. Para empreender este 

trabalho, ele irá mobilizar tanto 

seus conhecimentos de filosofia e 

religiões quanto os métodos 

modernos de administração de 

empresas. Se você sente uma 

angústia crescente com o passar 

dos dias em sua vida, Anderson 

irá despertá-lo a colocar mais vida 

em seus dias.

Atitude positiva é tudo!
por [Rosana Gamboa]

Dicas de leitura



Ele é o orixá da sabedoria, da 

justiça, da política. Seu poder é 

representado pela balança, 

simbolizando o equilíbrio do 

julgamento. Ele é quem luta para 

manter o universo divino 

balanceado e consistente. A 

representação de Xangô muitas 

vezes é feita com um machado. É 

um machado de dois gumes, que 

representa a força da justiça que 

corta para os dois lados, 

representando a neutralidade do 

equilíbrio. Quem invoca a justiça de 

Xangô deve ter em mente que 

também será julgado, e se estiver 

devendo à justiça divina, também 

terá que pagar.

As pedras e rochas são símbolos de 

Xangô na Umbanda, pois 

representam a estabilidade do 

mineral. Quando as pedras se 

chocam, saem faíscas que iniciam o 

fogo. Por isso, o elemento de 

Xangô é o fogo. E essa é uma 

analogia da chama purificadora e 

equilibradora de Xangô.

Simpatia de Xangô para resolver 

casos na justiça

Conte com a ajuda do orixá para 

resolver mais rápido algum 

processo travado! Você vai 

precisar de uma pedra de 

cachoeira ou outro cristal grande, 

um copo com cerveja preta, sete 

velas palito de cor marrom e uma 

cópia do documento que está na 

justiça - ou escrever num papel o 

caso a ser solucionado.

Coloque a pedra de cachoeira ou 

a que você tiver em cima do 

documento e o copo na frente da 

pedra (e não em cima). Encha-o 

com a cerveja preta e acenda as 

sete velas marrons em torno da 

pedra. A cada vela que acender, 

peça a pai Xangô para trazer 

justiça a esse caso e, se for de seu 

merecimento, a vitória.

Depois de deixar as velas 

queimarem até o final, descarte 

os restos no lixo e, a cerveja, 

jogue na pia em água corrente. 

Guarde o papel e agradeça com 

uma saudação. Kaô Kabecilê!".

Saravá aos leitores!

Quem é Xangô na Umbanda?
por [Felipe Pinheiro]

Seu dia

O dia 30 de setembro é considerado 

o dia de Xangô na Umbanda e no 

Candomblé. Quarta-feira é o dia da 

semana destinado a ele que é o 

Deus da justiça, misericórdia e 

também da guerra.

Cores de Xangô

As principais cores associadas ao 

Orixá Xangô são o vermelho e o 

marrom. Elas são relacionadas a 

Xangô por conta da cor do fogo, 

que é o elemento deste Orixá.

É importante perceber que o 

marrom terra avermelhado e o 

vermelho encontram-se presentes 

na forma mais comum de sua 

visualização. Seus elementos e 

símbolos possuem as mesmas 

cores.

Saudação a Xangô

Kaô Kabecilê é uma expressão em 

Nagô que significa “Venham 

Saudar o Rei”. Usa-se essa 

expressão quando Xangô vem para 

a Terra, sendo que durante muito 

tempo ele foi o Rei de Oyó e onde 

se consagrou o Deus da justiça.



Você pode ter defeitos, viver 

ansioso e ficar irritado algumas 

vezes, mas não se esqueça de que 

sua vida é a maior empresa do 

mundo. Só você pode evitar que ela 

vá à falência. 

Há muitas pessoas que precisam, 

admiram e torcem por você. É 

importante que você sempre se 

lembre de que ser feliz não é ter um 

céu sem tempestades, caminhos 

sem acidentes, trabalhos sem 

fadigas, relacionamentos sem 

decepções. Ser feliz é encontrar 

força no perdão, esperança nas 

batalhas, segurança no palco do 

medo, amor nos desencontros. 

Ser feliz não é apenas valorizar o 

sorriso, mas refletir sobre a tristeza. 

Não é apenas comemorar o 

sucesso, mas aprender lições nos 

fracassos. Não é apenas ter júbilo 

nos aplausos, mas encontrar alegria 

no anonimato. Ser feliz é 

reconhecer que vale a pena viver, 

apesar de todos os desafios, 

incompreensões e períodos de 

crise. 

E, quando você errar o caminho, 

recomece tudo de novo. Pois 

assim você será cada vez mais 

apaixonado pela vida. E 

descobrirá que ser feliz não é ter 

uma vida perfeita, mas usar as 

lágrimas para irrigar a tolerância. 

Aproveitar as perdas para refinar 

a paciência, as falhas para 

esculpir a serenidade. Usar a dor 

para lapidar o prazer e os 

obstáculos para abrir as janelas 

da inteligência. Jamais desista de 

si mesmo. 

Jamais desista das pessoas que 

você ama. Jamais desista de ser 

feliz, pois a vida é um espetáculo 

imperdível. Porque você é 

especial! Pessoas especiais sabem 

dividir seu tempo com os outros. 

São honestas nas atitudes, são 

sinceras e compassivas, e sabem 

que o amor é parte de tudo. 

Pessoas especiais têm coragem 

de se doar aos outros, sem 

nenhum interesse oculto. Não 

têm medo de ser vulneráveis, 

acreditam que são únicas e 

gostam de ser quem são. Pessoas 

especiais se importam com a 

felicidade dos outros e os ajudam 

a conquistá-la. Pessoas especiais 

são aquelas que realmente 

tornam a vida mais bela e mais 

feliz. 

Momento Espírita.

Você é especial
por [Mãe Ana]

Ser feliz não é uma fatalidade do 

destino, mas uma conquista de 

quem sabe viajar para dentro do 

seu próprio ser. Ser feliz é deixar de 

ser vítima dos problemas e se 

tornar autor da própria história. É 

atravessar desertos fora de si, mas 

ser capaz de encontrar um oásis no 

recôndito da sua alma. 

É agradecer a Deus a cada manhã 

pelo milagre da vida. Ser feliz é não 

ter medo dos próprios sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. É ter 

coragem para ouvir um “não”. É ter 

a segurança para receber uma 

crítica, mesmo que injusta. É beijar 

os filhos, curtir os pais e ter 

momentos poéticos com os 

amigos, mesmo que eles nos 

magoem. Ser feliz é deixar viver a 

criança livre, alegre e simples que 

mora dentro de você. É ter 

maturidade para falar: “eu errei”. É 

ter ousadia para dizer “me perdoe”. 

É ter sensibilidade para confessar: 

“eu preciso de você”. Ser feliz é ter 

a capacidade de dizer “eu te amo”. 

Desejo que a vida seja um canteiro 

de oportunidades para você. Que 

nas suas primaveras você seja 

amante da alegria. Que nos seus 

invernos seja amigo da sabedoria.

. 



Espaço dos 

aniversariantes!

Com as bênçãos dos Orixás e do 

nosso Pai Oxalá, desejamos votos de 

sucesso e de muitas comemorações 

a:

 Izilda Fonseca – 06

 Marcelo Michelan  – 19

 Lourdes Hernandes – 20

 Bárbara Queiroz  – 23

 Marcela Bataglion – 27 

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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