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Dia Nacional da Umbanda

Em 15 de novembro, além da 

comemoração a Proclamação da 

República, foi decretada pela Lei 

12.644, o Dia Nacional da 

Umbanda. Esta completa 109 

anos, data da sua anunciação pelo 

Caboclo das Sete Encruzilhadas 

(em 1908), através do médium 

Zélio Fernandino de Moraes. Leia 

mais!

Calendário das próximas giras

Fique por dentro das próximas 
atividades e giras e se programe 
com a agenda de novembro e 
dezembro.

Parabéns!

Nossa homenagem aos 
aniversariantes do mês de 
novembro.

E mais...

Entrega de lanches, dicas de 
leitura, retorno dos trabalhos, 
sacolinha de natal, artigo da Mãe 
Ana sobre não fugir da luta. E 
ainda a confraternização de fim 
de ano.  

Boa leitura!
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Não fuja da luta

Aceitação construtiva será sempre 

e talvez mais da metade dos 

ingredientes de solução a 

qualquer dos problemas que, por 

ventura, te afligem... 



Usar branco não é fácil
por [Pai Douglas Barrios Jr.]

3 – As entidades não estão ali de 

brincadeira. Nenhuma entidade está 

ali de brincadeira. Todas elas, sem 

exceção, estão ali para trabalhar, 

ensinar e também aprender, por isso, 

ouça-os com atenção e trate-os com 

muito carinho e respeito.

4 – Exú é uma entidade de Lei. Você 

vai entender que Exú não está ali 

para brincar, beber, fumar, dar em 

cima de alguém ou amarrar uma 

pessoa. Não. Eles não são assim. 

Exús e Pomba Giras são entidades 

que trabalham nos planos inferiores 

sob a Lei do Pai Maior. São eles que 

nos protegem na entrada, na saída e 

nas encruzilhadas dessa vida. Alguns 

são brincalhões outros mais firmes, 

mas todos carregam consigo a 

seriedade em seu trabalho, se 

utilizando somente da energia da 

bebida e do fumo, nada mais. E se 

for preciso Exú trabalhar sem a 

bebida ou o fumo, ele trabalhará, 

sem dúvidas. 

1 – Usar branco não é fácil. Pode 

parecer que é fácil, mas não é. Essa 

cor traz uma responsabilidade 

enorme. Você terá que aprender a 

vigiar seus atos, zelar pelo seu 

espiritual e entender que há irmãos 

que precisam, naquele momento, 

mais do que você. Então, você 

trocará festas, shows, amigos, 

bebidas e um dia de descanso, para 

se doar algumas horas para uma 

pessoa que você nunca viu e 

provavelmente nunca mais vai ver, 

mas posso te garantir, vale a pena. 

2 – Você é um médium 24 horas por 

dia e não só no terreiro. Não adianta 

você se enganar dizendo que é 

médium só no terreiro porque você 

não é. A mediunidade faz parte de 

você, sempre fez, e isso não vai 

mudar. Aos poucos você vai 

descobrir isso e entender que a

espiritualidade não é culpada pela 

sua colheita. Eles te mostram um 

caminho, mas você tem o livre 

arbítrio e realiza suas próprias 

escolhas. Você planta, você colhe.

5 – É preciso ajudar e não só 

participar. Ser médium e fazer parte 

de um terreiro não é só chegar no dia 

da Gira e fazer seu trabalho. Não. 

Não é assim. O chão que você 

encontrou limpo, alguém limpou. A 

vela que você usou, alguém 

comprou. O banho que você tomou, 

alguém macerou. O local que você 

está, a luz que você utiliza e a água 

que você bebe, alguém pagou. 

Então, ajude… Ajude a limpar 

quando puder, leve o seu material de 

trabalho e, toda vez que possível, 

auxilie na compra daquilo que falta 

na Casa, colabore com o que 

conseguir para a manutenção do 

aluguel, da água e da luz… Não, isso 

não é sua obrigação, eu sei, mas 

também não é do Dirigente que ali 

se encontra. A obrigação é nossa. 

Nós temos que manter e cuidar do 

lugar onde nossa espiritualidade 

escolheu para trabalhar.



DEPOIS de todo e qualquer trabalho, 

é preciso deixar o ambiente limpo de 

novo, então, pegue a vassoura, a pá, 

a esponja e mãos à obra. Dia 

seguinte você com certeza estará 

com o corpo dolorido, entretanto, 

digo mais uma vez a você: vale a 

pena.

7 – Você vai se apaixonar. 

Independentemente dos 6 itens 

acima, você vai se apaixonar. Seja 

você um cambone, um médium de 

passe, um médium em 

desenvolvimento, um futuro 

sacerdote ou um simples consulente, 

esteja você na corrente ou na 

assistência, você vai se apaixonar por 

essa religião e nada, NADA, vai 

pagar a sensação de paz que vai te 

invadir ao receber um abraço sincero 

de alguém que você nunca viu, ao 

ver um sorriso no rosto de quem 

chegou chorando, ao ouvir o mais 

simples e sincero “obrigado”… Nada 

vai pagar.

Axé!

6 – Cansa. Isso eu preciso te falar: 

Irmão, cansa. Existe um antes, 

durante e depois, vou explicar: 

ANTES de todo e qualquer trabalho, 

o terreiro precisa ser limpo da 

maneira correta e as firmezas 

precisam ser devidamente cuidadas. 

Você precisará se alimentar de 

maneira correta, tomar seu banho de 

defesa, acender suas velas e se 

direcionar ao terreiro, algumas horas 

antes do início dos trabalhos, para 

ajudar, tentando permanecer 

sempre em silêncio. DURANTE todo 

e qualquer trabalho, você estará 

fornecendo e recebendo energias, 

então, é importante que o processo 

do ANTES tenha sido cumprido com 

rigor. Se você for médium de passe, 

lidará diretamente com energias. Se 

você for cambone, também lidará 

diretamente com energias, por isso, 

em todos os casos e cargos, é 

importante manter a firmeza. 



Mas José também desenvolveu uma 

bonita carreira como compositor de 

músicas populares, tendo composto 

mais de uma centena de músicas, 

várias gravadas por intérpretes 

famosos de sua época, como por 

exemplo: Irmãs Galvão, Osni Silva, 

Ênio Santos, Grupo Piratininga, 

Carlos Antunes e Carlos Gonzaga 

entre outros. Suas composições mais 

famosas foram: “o matuto” (1951, 

gravada pelo grupo Piratininga na 

Continental); “pombinha branca” 

(1955, em parceria com Reinaldo 

Santos, gravada por Juanita

Cavalcanti), “quarteto centenário” 

(1956, em parceria com Mário Zan, 

gravada por Zaccarias e sua 

orquestra). Ele compôs, também, 

valsas, xotes, dobrados, baiões, 

maxixes e outros gêneros musicais. 

Em 1957, realizou sua única gravação 

no antigo disco de vinil (LP), 

acompanhado de sua banda, com a 

gravadora RCA Victor.

Em 15 de novembro, além da 

comemoração a Proclamação da 

República, foi decretada pela Lei 

12.644, o Dia Nacional da Umbanda. 

Esta completa 109 anos, data da sua 

anunciação pelo Caboclo das Sete 

Encruzilhadas (em 1908), através do 

médium Zélio Fernandino de 

Moraes. 

Esse fato legítimo, o verdadeiro 

nascimento da Umbanda para os 

homens, com as normas de um novo 

culto onde os espíritos de velhos 

africanos escravos e desencarnados, 

e os índios nativos de nossa terra 

poderiam trabalhar em benefício dos 

seus irmãos encarnados, qualquer 

que fosse o credo e a condição social. 

Religião brasileira, com o misticismo 

do índio, a magia do negro africano e 

as crenças brancas judaico-cristãs, 

católicas e espíritas, a Senhora da 

Luz Velada é muito mais antiga nos 

planos rarefeitos que o próprio 

planeta Terra. Fala aos humildes, 

simbolizando a igualdade entre 

todos os irmãos, encarnados e 

desencarnados, com a prática da 

caridade, no sentido do amor 

fraterno, com base no Evangelho de 

Cristo e, como Mestre Supremo 

Jesus. 

Dia Nacional da Umbanda

por [Redação Caboclo Ventaria]

Sobre o Hino da Umbanda

O Hino da Umbanda é de grande 

notoriedade a todos os filhos de 

Umbanda, sendo cantado nos 

Templos religiosos principalmente 

em dias festivos. Contudo, poucos 

conhecem o seu autor: José Manuel 

Alves e a sua fervorosa história que o 

levou a escrever tão bela poesia em 

forma de canção, em homenagem a 

nossa sagrada Religião.

José Manuel Alves, português, 

nasceu no dia 05 de agosto de 1907, 

em Monção (Alto Minho), tendo 

demonstrado o seu nato talento à 

música desde cedo: com apenas 

doze anos tocou clarineta na Banda 

Tangilense, em sua cidade natal. Em 

1929, o jovem compositor 

desembarcou em terras brasileiras 

indo morar em uma cidade do 

interior de São Paulo e, logo em 

seguida, na capital, onde ingressou 

na Banda da Força Pública, ocupou 

vários postos e se aposentou como 

capitão.



Sem dogmas, não é aceita a 

permanência da ignorância, 

crendices e vaidades, pois, de acordo 

com o Caboclo das Sete 

Encruzilhadas ela é “a manifestação 

do Espírito para a Caridade. Não 

cobrar, não matar, vestir o branco, 

evangelizar e utilizar as energias da 

natureza’’. 

O primeiro nome dado ao 

movimento foi Allabanda, mas 

considerando que não soava bem a 

sua vibratória, substituiu-o por 

Aumbanda, ou seja, Umbanda, 

palavra de origem sânscrita que se 

pode traduzir por “Deus ao nosso 

lado’’, ou “o lado de Deus’’. Muito 

provavelmente, ficou o nome 

Umbanda, e não Aumbanda, porque 

alguém anotou a palavra 

separadamente (a umbanda). A 

primeira casa de trabalhos espirituais 

fundada recebeu o nome de Nossa 

Senhora da Piedade (registrada 

como tenda Espírita, porque não era 

aceito na época, o registro de uma 

entidade com especificação de 

umbanda), porque acolheriam como 

filhos, todos os que necessitassem 

de ajuda ou de conforto.

Para a Umbanda e para vários 

Terreiros, ele compôs diversos 

pontos gravados por diversos 

intérpretes, como por exemplo, 

“Saravá Banda” gravado em 1961 por 

Otávio de Barros; “Prece à Mamãe 

Oxum” gravado em 1962 pela 

cantora Maria do Carmo; “Ponto de 

Abertura” (com Terezinha de Souza e 

Vera Dias), “Ponto dos Caboclos”, 

“Prece à Mamãe Oxum”, “Xangô 

Rolou a Pedra”, “Xangô, Rei da 

Pedreira”, “São Jorge Guerreiro”, 

“Saravá Oxóssi”, “Homenagem à 

Mãe Menininha” (com Ariovaldo 

Pires), Saudação aos Orixás, entre 

outros.

O fato é que José Manuel era 

deficiente visual de nascença e, no 

início da década de 60, ouviu falar 

sobre uma nova religião e vários 

relatos sobre um espírito chamado 

Caboclo das Sete Encruzilhadas que 

curava as pessoas por intermédio de 

um senhor chamado Zélio 

Fernandino de Moraes e, então, 

resolveu ir até eles em busca de uma 

cura. José Manuel não conseguiu a 

sua cura, visto que o Caboclo das 

Sete Encruzilhadas o informou que 

nada poderia fazer, pois a sua 

cegueira era de origem cármica. 

Mesmo assim, ele se encantou muito 

pela religião, passou a frequentar as 

giras e, como prova de sua fé, 

escreveu uma canção para mostrar 

que poderia ver o mundo e a nossa 

religião de outra maneira: em suas 

belas palavras, conseguiu sintetizar 

que a Luz Divina, que vem do Reino 

de Oxalá, não é para ser vista com os 

olhos físicos, que voltarão ao pó, mas 

sim com olhos do espírito, no 

encontro da mente com o coração.

O Hino foi apresentado ao Caboclo 

das Sete Encruzilhadas, que o 

apreciou muitíssimo. Em 28 de 

Junho de 1961, realizou-se no 

Maracanãzinho (Rio de Janeiro) a 

Festa de Congraçamento do 2º 

Congresso Brasileiro de Umbanda, 

presidido pelo Sr. Henrique Landi, 

em que compareceram cerca de 

quatro mil médiuns uniformizados, 

além de um grande público 

assistente. Encorajado com a forte 

admiração do Caboclo das Sete 

Encruzilhadas, José apresentou o 

Hino nesse Congresso, que passou a 

ser cantado em vários terreiros do 

Brasil. Em 1976, com a 1ª Convenção 

do CONDU (Conselho Nacional 

Deliberativo de Umbanda), ele 

passou a ser adotado em todo o 

Brasil como o Hino Oficial da 

Umbanda.

De acordo com o divulgado por 

Mestre Marne, membro fundador do 

CONDU que participou, em 1976, da 

aprovação da obra de J.M.Alves

como Hino Oficial da Umbanda, no 

Rio de Janeiro – Hotel Glória, é de 

suma importância que o Hino da 

Umbanda seja cantado com a letra e 

melodia correta, sem mudança 

alguma.



Segundo ele, na hora da oficialização 

do Hino, foi perguntado ao Sr. 

Jerônimo Vanzeloti, presidente da 

Convenção do CONDU, se o 

compositor José iria cobrar direitos 

autorais de sua obra. Diante desse 

questionamento, o Sr. Vanzeloti foi 

conversar com José e o mesmo 

mandou o seguinte recado a todos 

os presentes: “Não vou cobrar 

nenhum tostão de direito autoral, só 

peço para manterem o meu nome 

como autor”. Ainda, segunda consta, 

José teria dito para não alterarem 

sequer uma vírgula de sua obra e, ao 

ser entoado o Hino, a mão direita 

dos presentes deveria ser colocada 

sobre o coração, como um ato cívico 

de Umbanda, em demonstração de 

fé em respeito à nossa sagrada 

religião. Ademais, disse também que 

não se deveria repetir a última 

estrofe da curimba e, como para 

qualquer hino, não se deveria bater 

palmas ao final de sua execução, as 

palmas aconteceriam quando 

fôssemos saudar a Umbanda.

O Hino sintetiza as características 

gerais da Umbanda, bem como a sua 

missão. A Umbanda vem do plano 

espiritual para iluminar e acolher, 

vem com as bênçãos do Mestre 

Jesus, Oxalá, para fortalecer a todos 

e auxiliar a cada um a desenvolver o 

Cristo interno.

A Umbanda abraça aos encarnados e 

desencarnados, convidando a todos 

a encontrar a paz individual e 

coletiva através do exercício do amor 

em todos os níveis, uma vez que a 

verdadeira caridade não se reduz 

apenas ao assistencialismo, ela se 

substancia no ato de ajudar a todos 

independentemente do grau de 

afinidade, é esta a caridade que vibra 

em consonância aos ensinamentos 

do amado Pai Oxalá.

Pelo que se propagou, José Manuel 

Alves já desencarnou, sendo que em 

algumas de suas obras ele assinou 

apenas com as iniciais J.M.Alves.

É importante, também, frisar que a 

letra do hino foi escrita por José 

Manuel Alves, mas a melodia foi 

composta por Dalmo da Trindade 

Reis, que era maestro tenente do 

Conjunto Musical da Polícia Militar 

do Rio de Janeiro que, assim, 

também contribuiu para a nossa 

Umbanda.

Que o Hino da Umbanda vibre 

sempre no coração e pensamento de 

cada um de nós e que tenhamos a 

necessária coragem para 

demonstrarmos, em atitudes, todo o 

nosso agradecimento e amor a Oxalá 

pela oportunidade que temos em 

conhecer a grandiosidade da 

Umbanda e termos a chance de nos 

sublimar através da nossa sagrada 

religião.

Hino da Umbanda

Refletindo a Luz Divina 

Com todo seu esplendor 

É no reino de Oxalá 

Aonde há paz e amor

Luz que refletiu na terra

Luz que refletiu no mar Luz que veio 

de Aruanda

Para nos iluminar

Umbanda é paz e amor

Um mundo cheio de Luz 

É força que nos dá vida

E a grandeza nos conduz

Avante, filhos de fé 

Como a nossa lei não há 

Levando ao mundo inteiro a 

bandeira de Oxalá



Não fuja da luta
por [Mãe Ana]

Diante disso, busca os recursos 

precisos à harmonização de tudo o 

que te interessa à paz e ao bom 

ânimo para o desempenho das 

tarefas que a vida te atribui, mas não 

te proponhas a destruir os meios de 

que careces para que sintas mais 

eficiente na construção geral. Se 

trazes algum órgão doente, procura 

recursos para tratá-lo 

convenientemente, como se torna 

indispensável, mas se a moléstia é 

irreversível, admite-a com paciência, 

nos domínios do próprio corpo, 

consciente de que ela terá função 

específica na preservação de tua paz. 

Aceitação construtiva será sempre e 

talvez mais da metade dos 

ingredientes de solução a qualquer 

dos problemas que, por ventura, te 

afligem... 

E dizemos "construtiva" porque não 

se trata de calma inoperante, mas 

sim de paciência, capaz de 

improvisar o bem e criando 

condições para que o bem se faça 

cada vez mais amplo para quantos 

nos partilha a vida. Reflitas nisso e 

não recuses as dificuldades e provas 

que não possas afastar ou remediar. 

Antes de recolher-nos ao berço 

terrestre, na Vida Maior, escolhemos 

ou somos induzidos a escolher o tipo 

de experiências das quais temos 

necessidade para nos melhorarmos 

ou nos promovermos a planos mais 

elevados. 

Tenta recuperar determinados bens 

que perdeste, em virtude da 

invigilância de amigos nos quais 

confiaste; no entanto, se teus 

devedores estão insolvíveis, esquece 

os prejuízos sofridos e segue para 

adiante. Protege o próprio lar contra 

a perturbação e a desarmonia, mas 

se a tua ação não surte efeito, aceita 

a casa em que vives por tua escola de 

regeneração e amor. Educa o 

parente difícil como puderes, 

entretanto, se esse mesmo familiar 

prossegue difícil, abraça-o tal qual é, 

para que aprendas tolerância e 

humildade. Rebeldia complica os 

melhores planos da vida. Revolta é 

atraso lastimável em qualquer 

organização. Acolhe as tuas 

dificuldades quando não consigas 

extingui-las, sanando-as, pouco a 

pouco, sob o esforço de tua energia 

serena. Não fujas à luta que a vida te 

propõe, na intimidade de ti mesmo 

e, atendendo ao trabalho do dia-a-

dia, a fim de superá-la, conserva a 

certeza de que é pelas tuas próprias 

prestações de serviço ao bem 

comum que a bênção da vitória te 

marcará.



Cantinho 

da 
Prosperidade

Existe dentro de nós um sistema de 

integridade que chamamos de SI. 

Esse SI é o que nos comanda no dia a 

dia, porém, muitos de nós nos 

esquecemos em cantos reservados 

da sala atendendo sempre os 

chamados externos e nos deixando 

muitas vezes de lado. Dessa forma 

nossa saúde cai por terra e tudo 

aquilo que nosso sistema de

integridade almeja, fica 

comprometido. É importante que 

façamos com que o nosso melhor 

que se encontra escondidinho dentro 

de nós, volte sempre saudável e de 

acordo com os nossos propósitos. 

Exemplo: Eu amo estudar, viver com 

liberdade, assistir desenhos 

animados de preferência PICA–PAU, 

fazer quebra cabeça e rir muito, mas 

em nome da família, marido ou 

filhos e amigos, muitas vezes, 

renego isso dentro de mim e não 

atendo as minhas necessidades 

primárias. Pronto! Doença na certa.

Nosso corpo, através de alguns 

avisos diários faz com que estejamos 

sempre de acordo com a linha do 

nosso melhor, produz o sono para 

um período reparador de 

refazimento e de equilíbrio, a fome 

para suprir nossas necessidades 

diárias, a vontade de ir ao banheiro, 

de rir, chorar, etc. Isto já é um indício 

do espírito nos lembrando de cuidar 

de nós,

Hoje vamos falar de um aspecto 

primordial para nossa atividade 

física, mental e Espiritual: 

Saúde Plena!

Nossa saúde começa quando nosso 

sistema psicológico está 

harmonizado com nosso interior, 

unidos em harmonia, paz e 

entrelaçados por laços de pura 

compreensão e amizade. 

Quando conseguimos estabilizar um 

padrão de pensamentos, 

sentimentos e atitudes que estejam 

de acordo com nosso sentimento 

interno, mantendo assim o equilíbrio 

na saúde e no bem viver, somos 

agraciados com a saúde geral e 

jovialidade. Para termos saúde 

constante, precisamos acompanhar 

a evolução do SER e procurar a todo 

o instante fazermos o nosso melhor 

em cada momento de nossas vidas. 

O melhor não significa fazer o outro 

feliz, significa fazer a si próprio feliz e 

realizarmos assim nossa essência de 

vida. Nosso gosto particular! Nossas 

necessidades internas.

da nossa matéria para continuarmos 

nossa estrada e assim lembrarmos as 

coisas que precisamos para sermos o 

que realmente somos na íntegra.

Quando estamos em desconforto 

conosco em algum aspecto, significa 

que nosso espírito não está feliz com 

alguma coisa. É ele dizendo: “Oia o 

que cê tá fazendo hein!!!. Preste 

atenção!!! Você não vê que tá 

infeliz??? Acorda Joaquina!”.

Para o organismo as manifestações 

da convivência interna é muito 

importante, pois encontramos 

depressão, dor, alegria, 

descontração, plenitude e realização 

porém, as vezes a saúde precária 

também se  manifesta através de 

dificuldades financeiras, vida afetiva 

conturbada, solidão, tristeza nos 

relacionamentos, problemas 

profissionais e sociais. Importante 

entender que tudo ao nosso redor 

também faz parte de nós no âmbito 

externo e interno.

Edição: Marcelo Pires



A doença é algo que renegamos 

dentro de nós, algo que amamos 

fazer e que por causa dos outros 

deixamos de lado. 

Uma forma especial de ser que nosso 

espírito ama e a realização se torna 

única e pessoal. Agora pense um 

pouco nos lados saudáveis da sua 

vida e como anda agindo diante de 

determinados aspectos. 

Esse é o intuito da matéria: sacudir 

você!!! 

Acordar para você!!! 

Mantenha em si mesmo o 

compromisso de ser feliz! Mantenha 

a vontade de realizar-se 

diariamente, de manter-se 

conectado com sua luz interior e 

tenha por respeito a si próprio à 

plenitude como meta de vida.

O espírito exige que você se 

mantenha no seu melhor, na melhor 

atitude, no melhor do que você já 

sabe fazer, não adianta dar um de 

desentendido e se fazer de tonto. 

Quando dizemos “melhor”, não 

estamos falando o melhor no que diz 

respeito ao politicamente correto, ou 

o que diz a sociedade, mas sim o 

melhor para você, para sua essência 

do ser. 

Na evolução não levaremos ninguém 

conosco, estaremos caminhando 

individualmente cada um na sua 

estrada, portanto vamos lá: qual a 

área que está podre? Agora pense: o 

que penso a respeito desse assunto? 

Como ando agindo no meu dia a dia? 

Onde eu poderia me realizar agora? 

O que falta para eu ser feliz? 

O que adianta ser infeliz fazendo os 

outros felizes?

Desejo sinceramente que se 

reconstrua a cada instante fazendo 

de sua existência a magia Divina de 

cada momento sagrado.

Lembrem-se essa vida em especial é 

única! Não deixe passar as 

oportunidades! 

Aproveite!!!!

Boa sorte sempre!!!



Acompanhe a saga de Saied, o “Filho 

da Tempestade”, nos profundos 

abismos que só a imaginação 

humana pode conceber! 

Você terá a sensação de estar 

participando de uma viagem 

fantástica que está apenas 

começando...

Cabocla do Oriente - os mistérios 

da cura

Esta obra foi escrita por Cissa Neves, 

sob a intuição do espírito Cabocla do 

Oriente. O leitor vai se emocionar 

com o belo e intenso romance vivido 

por um jovem casal em meio às 

tradições ciganas. 

Eles viveram um amor puro, cheio de 

magias e rituais do sagrado Povo 

Cigano do Oriente, amor este que 

não acabou nem mesmo com a 

presença do temido Senhor Anjo da 

Morte.

.

A Lenda do Sabre Dourado

Mais uma vez o Mestre Mago Rubens 

Saraceni nos traz uma bela 

publicação inspirada por seu Irmão 

de Lei e de Vida, Pai Benedito de 

Aruanda.

Considerada uma das mais 

envolventes obras mediúnicas 

concebidas nos últimos tempos, ‘A 

Lenda do Sabre Dourado’ conta a 

história de Kaleb Saied, um afegão 

que viveu neste e no outro lado do 

mundo o drama de cumprir um 

carma sangrento e inflexível e que 

sustentou, por milênios, uma luta 

sem tréguas contra o Príncipe das 

Trevas.

No decorrer desta fascinante 

história, que prenderá sua atenção 

do início ao fim, você perceberá que 

a diferença entre certo e errado, luz e 

trevas e bem e mal não é tão simples 

como procura fazer acreditar o 

maniqueísmo corrente

Esta obra nos traz muitos 

ensinamentos, entre eles, que o 

amor próprio é o mais belo dos 

amores e que sem ele não há como 

amar ninguém. 

São ensinados os sagrados mistérios 

das ervas e sobre as magias e os 

rituais de um povo que é muito 

cultuado e respeitado por aqueles 

que buscam conhecimento. 

O leitor vai se emocionar com a 

grandiosidade e a beleza do 

reencontro de entes queridos do 

outro lado da vida.

Aqui também estão contidos 

banhos, oferendas, chás, amaci e um 

ritual cigano, além de uma poderosa 

prece dedicada à sagrada Cabocla do 

Oriente.

Dicas de Leitura
por [Redação Caboclo Ventania]

Sacolinhas de Natal

Assim como já é tradicional, todos 

os anos fazemos doações de 

sacolinhas de Natal para às crianças 

acolhidas pelo Lar Betânia O.F.M. 

de Assistência Social ‘’Betânia’’. 

Como é de costume, recebemos a 

listagem das crianças e cada um 

escolhe uma ou mais crianças para 

apadrinhar. No kit, doamos uma 

roupa, um par de sapatos, um 

brinquedo e um cartãozinho. 

Todas já foram apadrinhadas e irão 

receber a Sacolinha de Natal! 

Pedimos aos irmãos que desejem 

serem padrinhos e madrinhas, que 

tragam os itens até dia 17 de 

novembro. Obrigada!



Calendário das próximas Giras

Com a retomada parcial das 

atividades, no mês de novembro e 

dezembro teremos as seguintes 

giras:

Novembro

20/11 Exú e Pomba Gira

Dezembro

04/12 Baiano

18/12 D`Água

IMPORTANTE

Para participar das giras, o 

agendamento prévio deverá ser feito 

pelo celular da casinha: 94891-4839

Confraternização de fim de 
ano

Dezembro está chegando e a nossa 

tradicional confraternização de fim 

de ano também. 

O evento está agendado para o dia 

11 de dezembro, sábado, a partir 

das 17:00 horas.

Em breve, mais novidades e detalhes 

da programação. 

Portanto, reserve a data e vamos 

comemorar e ajudar a casinha. 

Ação: entrega de alimentos e 

água

No dia 19 de outubro, realizamos 

mais uma ação solidária, com 

distribuição de lanches e águas aos 

moradores de rua de alguns bairros 

de São Paulo.

O mutirão contou com a ajuda dos 

irmãos Felipe Pinheiro, José Junior, 

Pai Douglas e Mônica Trevizam, que 

se dedicaram e realizaram mais este 

ato de solidariedade, em parceria 

com as senhoras do Belenzinho

. 

A próxima entrega será efetuada dia

11 de novembro. 

Quem tiver disponibilidade ou puder 

ajudar, seja no dia, como ponto de 

apoio, ou com os donativos, pedimos 

que entre em contato com a Mônica 

ou o Pai Douglas. 

Além das doações de lanches, 

precisamos também de água para ser 

distribuídas a famílias carentes. 

Contamos com a sua ajuda e 

solidariedade!

Retorno dos trabalhos

Foram um ano e meio de terreiro 

fechado, mas todos os sábados 

foram de pura dedicação. 

Em especial para o Pai Douglas, Pai 

Juninho, Tico e Reinaldo.

Precisamos agradecer a cada um de 

vocês que fizeram parte de cada 

detalhe e mutirão. Vocês foram 

incríveis, deram ideias e colocaram 

a mão na massa.

Nosso congá ficou lindo, com 

imagens novas. O Reino dos Exus, 

nosso Tico deixou tão lindo, que 

chega a nos emocionar por 

tamanha dedicação e amor.

Axé a cada um de vocês pelo 

exemplo de caridade.

Nossa gratidão!



Espaço dos 

aniversariantes!

Com as bênçãos dos Orixás e do 

nosso Pai Oxalá, desejamos votos de 

sucesso e de muitas comemorações 

a:

✓ Lourdes Machado – 10

✓ Ferdinando – 12

✓ Guilherme Dias – 13

✓ Almir Santos – 14

✓ Fernando Henrique – 17

✓ Ed Amaro – 18

✓ Aline – 19

✓ Cleberson Queiroz – 20

✓ Lucimara Dias – 20

✓ Miriam Santiago – 21

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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