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12 de Outubro - Dia de Oxum

Como se tornou hábito seguir o 

calendário católico para as 

homenagens sincréticas, o dia 12 

de outubro consagrado à 

Padroeira do Brasil passou 

também a ser o dia escolhido para 

nossos festejos à deusa das águas 

doces. Veja mais!

Fechar ciclos, fechar portas, 
encerrar capítulos: o importante 
é fechá-los e seguir em frente

Abrindo Portas Interiores

A Mãe Ana destaca em seu artigo 

deste mês a necessidade de toda 

alma se recolher de tempos em 

tempos para encontrar a paz 

incomensurável. 

Confira ainda nesta edição as 

tradicionais dicas de leitura, os 

aniversariantes do mês de 

outubro e a programação para 

nossa retomada das atividades, 

além de outras matérias e 

reflexões. 

Boa leitura!
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Temos somente uma oportunidade

de sucesso na vida?

Muitas vezes, a oportunidade nos 

chega e por algum motivo nós não 

conseguimos identificá-la e 

acabamos deixando-a passar, por 

isso, é importante estarmos sempre 

conectados ao espiritual. Confira.



Seu elemento é o mineral e, junto 

com Oxumaré, forma toda uma linha 

vertical cujas vibrações, magnetismo 

e irradiações planetárias 

multidimensionais atuam sobre os 

seres e os estimula ou paralisa. Em 

seus aspectos positivos, ela estimula 

os sentimentos de amor e acelera a 

união e a concepção. 

Características dos filhos de Oxum -

o arquétipo psicológico associado a 

Oxum se aproxima da imagem que 

se tem de um rio, das águas que são 

seu elemento; aparência da calma 

que pode esconder correntes, 

buracos no fundo, grutas - tudo que 

não é nem reto nem direto, mas 

pouco claro em termos de forma, 

cheio de meandros. 

Os filhos de Oxum preferem 

contornar habilmente um obstáculo 

a enfrentá-lo diretamente, por isso 

mesmo, são muito persistentes no 

que buscam, tendo objetivos 

fortemente delineados, chegando 

mesmo a ser incrivelmente teimosos 

e obstinados. 

Devido ao sincretismo religioso 

adotado pela grande maioria dos 

terreiros em nosso país, existem 

algumas divergências quanto à data 

correta de homenagem à Oxum.

No Rio de Janeiro, o sincretismo se 

dá com Nossa Senhora da 

Conceição, na Bahia, com Nossa 

Senhora das Candeias e em São 

Paulo, Nossa Senhora de Aparecida. 

Como se tornou hábito seguir o 

calendário católico para as 

homenagens sincréticas, o dia 12 de 

outubro consagrado à Padroeira do 

Brasil passou também a ser o dia 

escolhido para nossos festejos à 

deusa das águas doces. Oxum é o 

Trono Natural irradiador do Amor 

Divino e da Concepção da Vida em 

todos os sentidos. 

Como “Mãe da Concepção” ela 

estimula a união matrimonial, e 

como Trono Mineral ela favorece a 

conquista da riqueza espiritual e a 

abundância material. A Orixá Oxum 

é o Trono Regente do polo 

magnético irradiante da linha do 

Amor e atua na vida dos seres 

estimulando em cada um os 

sentimentos de amor, fraternidade e 

união. 

A imagem doce, que esconde uma 

determinação forte e uma ambição 

bastante marcante, colabora a 

tendência que os filhos de Oxum têm 

para engordar; gostam da vida 

social, das festas e dos prazeres em 

geral. Os filhos de Oxum são mais 

discretos, pois, assim como apreciam 

o destaque social, temem os 

escândalos ou qualquer coisa que 

possa prejudicar a imagem de 

inofensivos, bondosos, que 

constroem cautelosamente. 

Na verdade, os filhos de Oxum são 

narcisistas demais para gostarem 

muito de alguém que não eles 

próprios – mas sua facilidade para a 

doçura, sensualidade e carinho pode 

fazer com que pareçam os seres mais 

apaixonados e dedicados do mundo. 

Faz parte do tipo, uma certa 

preguiça coquete, uma ironia 

persistente, porém discreta e, na 

aparência, apenas inconsequente. 

12 de Outubro - Dia de Oxum

por [Pai Douglas Jr.]



Entretanto, às vezes, parece 

esquecer um objetivo que antes era 

tão importante, não se importando 

mais com o mesmo. Na realidade, 

estará agindo por outros caminhos, 

utilizando outras estratégias. Oxum 

não tolera o que considera injusto e 

adora uma pirraça. Da beleza à 

destreza, da fragilidade à força, com 

toque feminino de bondade! Oxum 

corresponde a nossa necessidade de 

equilíbrio emocional, concórdia, 

amor, complacência e reprodução.

Dia da semana: Sábado

Reino na Natureza: Rios e 

Cachoeiras

Linha de Vibração: Purificação, Amor 

e União 

Símbolo: Espelho.

Flores: rosas amarelas, rosas cor de 

rosa e lírios em geral

Frutas: pêssego amarelo, maçã 

verde, melão gaúcho amarelo, 

damasco e mexerica ponkan

Saudação: Ora iêiê ô



Temos somente uma oportunidade 

de sucesso na vida?

Muitas vezes, a oportunidade nos 

chega e por algum motivo nós não 

conseguimos identificá-la e 

acabamos de deixando-a passar, por 

isso, é importante estarmos sempre 

conectados ao espiritual, porque 

90% das boas ideias são enviadas 

para nós pelos nossos mentores e 

amigos espirituais. Porém, quando 

não trabalhamos bem nossa conexão 

com o espiritual, nós não 

conseguimos receber ou identificar 

essas ideias.

Costumo sempre dizer: Se você não 

agarrou a oportunidade por medo, 

por falta de atitude, falta de fé ou 

outro motivo qualquer, ela passa e 

depois não adianta se arrepender, 

porque ou ela deixou de existir ou foi 

aproveitada por outra pessoa que 

estava mais conectada ao mundo 

espiritual.

Isso não significa que outras 

oportunidades não virão no 

decorrer da vida, porém essa, não 

volta mais.

Verifique em você seu grau de 

confiança em si mesmo, sua força de 

vontade em obter conquistas, sua 

competência e profissionalismo em 

tudo que faz, sua garra e 

determinação e por último analise 

sua conduta diária e o tamanho da 

sua fé.

Agora responda: De zero a dez, 

quanto você dá para você mesmo? 

Reflita sobre isso. 

Fique atento aos sinais. Encontre 

momentos de solidão com você, 

coloque sua mão no peito e 

pergunte-se: Do que tenho medo?

A resposta sempre vem. Somos 

filhos da Criação. Ninguém fica sem 

resposta. As forças universais estão 

sempre prontas a nos oferecer mais 

dela mesma. E como seres que 

somos em evolução e prontos a

enfrentar-se responda: 

Temos fé para enfrentar tudo que 

nos chega? Damos conta do recado? 

Carrego em mim a determinação em 

alcançar meus objetivos? 

Procrastino?  Lembre- se: Você só 

precisa entender que precisa fazer 

parte do processo criativo e não do 

competitivo. 

Que todos têm direito. Que a vida 

nos coloca sempre nos lugares certos 

e nas condições perfeitas para que 

possamos nos desenvolver, 

aprender, crescer e evoluir.

Portanto para que ter medo?

Existe muito para todos e não existe 

rival. O único rival é você de si 

mesmo.

Sucesso, paz, saúde e alegrias 

ilimitadas

Cantinho 

da 

Prosperidade



É preciso aceitar quando uma etapa 

da vida termina. Se você insistir em

permanecer nela, poderá perder a 

alegria e o sentido de viver. Chame 

como quiser: fechar ciclos, fechar 

portas, encerrar capítulos; o 

importante é fechá-los e seguir em 

frente.

Não podemos viver o presente 

pensando no passado e nem ficar o 

tempo todo nos perguntando: 

“Porque isso aconteceu comigo”? 

Não podemos ser crianças ou 

adolescentes eternamente, nem 

funcionários de empresas 

inexistentes ou ter vínculos com 

pessoas que não gostam de nós. Os

problemas acontecem e devemos 

deixá-los ir!

Um dia, de repente, um sentimento 

de nostalgia lhe invade e você se

lembra de todo o tempo perdido, 

os minutos desperdiçados que não 

voltam mais. 

Fechar ciclos, fechar portas, encerrar capítulos: 

O importante é fechá-los e 

seguir em frente
por [Felipe Pinheiro]

Entenda que o tempo é o nosso 

bem mais valioso; o tempo é vida. É

normal lembrar-se do passado; o 

que é prejudicial é viver com as 

feridas emocionais abertas. São 

elas que nos impedem de caminhar, 

viver o presente e desfrutar tudo o 

que temos.

A vertigem emocional ‘Acreditar’ 

que o passado foi melhor é garantia 

de sofrimento emocional no 

presente. Essa crença nos impede 

“de soltar e deixar ir” e podemos 

mergulhar num abismo profundo. É 

assim que surge a vertigem 

emocional, que nos impede de 

esquecer o passado, curar nossas

feridas e viver o presente.

A limpeza do nosso passado, 

algumas pessoas acreditam que 

olhar para o passado é perda de 

tempo; o importante é viver o 

presente. 

Dessa forma, as tristezas 

emocionais do passado vão se 

acumulando, criando “uma 

montanha de dor” cada vez maior.

Imagine que uma pessoa alérgica 

tenha como hábito varrer toda a 

poeira de casa para debaixo do 

tapete, achando que isso não vai 

afetá-la. É o que acontece com as 

feridas emocionais, precisamos nos 

libertar das correntes que nos 

ferem, para que as feridas não se 

aprofundem. O que você é hoje é

fruto do seu passado, tenha sido ele 

bom ou ruim.



Revisando seu interior você não 

conseguirá mudar o passado, mas 

sim entender as partes negativas e 

não permitir que elas perturbem o 

seu presente. Isso é muito 

doloroso, mas abre espaço para o 

novo. Cicatrizar as feridas 

emocionais Superar o medo do 

passado é a única forma de acabar

com esse sofrimento. Vale a pena 

tentar curar as feridas do passado. 

Livre-se da sua carga e perceba o 

que o oprime. Imagine que você 

está soltando um balão, as cordas 

que o prendem vão se afrouxando 

até que ele se solta 

completamente. Deixe-o ir, 

enquanto olha para o céu até 

perdê-lo de vista, sorrindo e 

sentindo muita paz.

Liberte-se, se não traz alegria para 

sua vida… Solte se não lhe faz 

feliz…

Solte se permanece ao seu lado, 

mas não acrescenta nada de bom… 

Solte se procura segurança e assim 

evita o esforço de desenvolver-se… 

Solte se não reconhece suas 

qualidades… 

Solte se não lhe dá carinho… 

Solte se não promove o seu 

sucesso… 

Solte se diz, mas não faz… 

Solte não há um lugar em sua vida 

para você… 

Solte se tenta mudá-lo… 

Solte se o amedronta…

Solte se são mais desencontros do 

que acertos… 

Solte se simplesmente o faz 

sofrer… 

Solte, liberte-se… 

A perda será muito menos dolorosa 

do que a dor de apegar-se “ao que 

já foi e não é mais”.

Fonte: A Mente é Maravilhosa 

(Blog), publicado pelo site:

www.osegredo.com.br



Assim, você estará no lugar secreto 

do Mais Alto. Encontrar sua unidade 

comigo o fará capaz de seguir em 

frente mesmo quando você pensar 

que chegou ao fim de suas forças.

São esses passos dados em direção 

ao desconhecido, com fé e

apoiados na minha força, que 

realizarão prodígios e mudarão suas 

vidas. 

Toda alma tem necessidade de se 

recolher de tempos em tempos para 

encontrar a paz incomensurável.

Toda alma precisa estabilizar e isso 

só pode acontecer na paz

e na quietude. 

Com estabilidade interior, você será 

capaz de enfrentar qualquer

situação, e o caos e confusão 

exteriores não o afetarão de modo 

algum.

Mude e mude rapidamente quando 

for necessário, EU ESTOU sempre 

com você.

Revigore-se em Mim.

Fonte: 

Blog Bete mensagem 

Eillen Caddy

Abrindo Portas Interiores

por [Mãe Ana]

São esses passos que 

possibilitarão o impossível e trarão 

meu reino para a terra, o glorioso 

novo céu e nova terra. 

Caminhe sempre nesta direção.

“Que renasça o amor e fortaleça a fé, pois Iansã está soprando pelo mundo um vendaval de axé.”



Médium: Incorporação não é 

possessão

Alexandre Cumino

A Umbanda já completou mais 

de cem anos de existência neste 

mundo e, no entanto, até agora 

não havia nenhum título 

específico sobre a mediunidade 

de incorporação umbandista. 

Este é o primeiro título que 

aborda de forma simples e 

prática o desenvolvimento 

mediúnico de incorporação na 

Umbanda, refletindo sobre as 

dificuldades e conflitos pelos 

quais passam a maioria dos 

médiuns de incorporação. E não 

para por aí, Alexandre Cumino 

fala da experiência única de ver o 

mundo por meio dos olhos dos 

guias de Umbanda e da beleza 

mística de viver isso em sua vida. 

Este livro é recomendado tanto 

para médiuns iniciantes quanto 

para os mais experientes na 

incorporação

Se ligue em você - Volume 2

Tio Gaspa

Em uma conversa direta com os 

pequenos, Tio Gaspa ajuda as 

crianças a entender

e a enfrentar os problemas de 

relacionamento e a cobrança dos 

adultos.

Dicas de leitura

Ensinamentos básicos de 
umbanda

Daisy Mutti e Lizete Chaves, adeptas da 

religião de Umbanda e médiuns

consagradas ao sacerdócio, registram 

aqui conhecimentos adquiridos pela 

pesquisa, leitura e experiências práticas 

no espaço sagrado do templo 

umbandista. 

Uma obra simples e direta que, através 

de perguntas e respostas, vem esclarecer 

e desmistificar as principais inquietações 

e dúvidas do universo da Umbanda: 

fundamentos, gestos e rituais ainda 

velados e fantasiosos na imaginação 

popular, questões de médiuns iniciantes 

e medianeiros, pessoas que procuram um 

terreiro de Umbanda e querem entender 

melhor as particularidades dessa religião 

tão conhecida e ao mesmo tempo 

cercada de interrogações.



Ação Solidária: entrega de 

lanches

Realizamos, recentemente, por 

meio de doações de lanches de 

carne moída, uma ação 

organizada em conjunto com um 

grupo de senhoras do bairro 

Belenzinho, que distribuiu os 

lanches aos moradores de rua. A 

entrega é realizada todas as 

quinta- feiras, e foi doado para 

nossa Casa uma vez ao mês.

Quem tiver interesse em ajudar 

na distribuição, será uma quinta-

feira por mês, às 20h, no 

Belenzinho. Mais informações 

com o Pai Douglas ou com o 

nosso financeiro. A contribuição 

pode ser também por meio de 

doações de águas, cobertores ou 

na compra de pães e carnes. 

A distribuição deste mês foi feita 

pelo Pai Douglas, Mônica e 

Felipe Pinheiro. 

Ficamos muitos felizes em saber 

que receberam o alimento do 

corpo e da alma, e pudemos 

aquecer um pouquinho os 

corações desamparados. 

Mutirão de limpeza

Falta muito pouco para o retorno 

das atividades e dos trabalhos. A 

Casa está quase pronta e estamos 

finalizando nossa reforma. 

A fim de acelerarmos e voltarmos 

o quanto antes, realizaremos no 

próximo dia 23 de outubro, 

sábado, um mutirão de limpeza e 

organização dos ambientes. 

Dessa forma, convocamos os 

irmãos que puderem nos ajudar 

nesse dia. 

Mais informações com Mônica ou 

Pai Douglas!

Aconteceu

Acontecendo

Bazar de roupas e utensílios

Nosso Bazar Caboclo Ventania, 

com ajuda das doações, vem 

promovendo algumas melhorias 

na casa, mas também ajudando 

outras instituições que 

necessitam.

Nos meses de agosto e 

setembro, fizemos doações para 

a APAE e para a Igreja 

Evangélica de Cotia.

Nada é perdido, tudo é 

transformado em recurso ou 

reaproveitado!

Agradecemos a todos que vem 

colaborando, com doações de 

artigos em condições de uso.



Retorno dos 

trabalhos e 

programação da 

nossa volta

Após meses de trabalho e 

reforma da casa, estamos 

voltando com as atividades e 

gírias, tomando todos os 

cuidados necessários e seguindo 

os protocolos de saúde para o 

bem de todos os irmãos. 

Para esse retorno gradual, 

preparamos a seguinte 

programação para o mês de 

novembro:

✓ Dia 06/11: Gira Interna para 

Médiuns e trabalhadores;

✓ Dia 18/11: Gira de Assistência 

com agendamento 

(enviaremos o link para nome 

da lista, por meio de nossos 

grupos). 



Espaço dos 

aniversariantes!

Com as bênçãos dos Orixás e do 

nosso Pai Oxalá, desejamos votos de 

sucesso e de muitas comemorações 

a:

✓ Guilherme Martins – 13

✓ Laura  Sobrenome – 18

✓ Mãe Ana Barrios – 22

✓ Luiz Antonio  – 22

✓ Isabelle Laborde – 23 

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 

Merxed 

Revisão: Renato Ricarte 

Conteúdo: Mônica Trevizam

Colaboradores: Denise Bette e 

Marcelo Pires

Supervisão Geral: Pai Douglas 

Barrios Jr. 

http://www.cabocloventania.com.br/
mailto:falecom@cabocloventania.com.br

