EDIÇÃO

79

Dezembro 2021

Dirigentes Espirituais do Templo: Pai Nelsinho | Pai Douglas Barrios Jr.

Jornal Mensal do Centro de Umbanda
Caboclo Ventania
Mais um
aproxima

final

de

ano

se

Muitos de nós não entendemos
ainda sobre o funcionamento das
leis divinas. Confira a reflexão no
Cantinho da Prosperidade deste
mês. Veja mais! Os Mandamentos
de um Médium Umbandista

NESTA EDIÇÃO

Hora de agradecer!

Veja nesta edição do jornal as
orações de agradecimento por
mais um ano de graça e inicio de
um novo ciclo.
No artigo da Mãe Ana, você vai
entender que nada acontece por
acaso.

Confira os ensinamentos e dicas.

Além desses destaques
Dezembro
Mês de Iansã, Iemanjá e Oxalá.
Conheça o sincretismo e a
características de cada orixá.
Para Refletir...
“Todos os seus sonhos podem se
tornar realidade se você tem a
coragem para persegui-los.” (Walt
Disney)

Conheça os aniversariantes de
dezembro, as informações sobre a
gira nas matas e como foi a nossa
retomada de atividades na Casa
de Caboclo Ventania, além das
dicas de leitura, entrega das
sacolinhas e natal de muito mais!

Dezembro, mês de Iansã, Iemanjá e Oxalá
por [Pai Douglas Barrios Jr.]

IANSÃ – Dia 04 de Dezembro
É a senhora dos ventos. Sentimos
essa energia no nosso dia a dia, pois
a todo instante, nos direcionamos de
um direcionamento, ela só entra em
nossas vidas, como direcionadora da

Ela nos dá direcionamento, pois sem
ele seríamos como um carro sem

papelão com melão cortado ao

motorista, sem o ponto que guia e

meio, flores amarelas e mel,

direciona. Quando ficamos sem

entregues próximos à cachoeira;

saber o que fazer, devemos pedir à
nossa mãe Iansã, um
direcionamento na vida.

lei, caso a direção que estejamos
dando à nossa evolução e
religiosidade não siga a linha que nos

✓ Sincretismo: representada por
Santa Bárbara;

leve à evolução e aprendizado.

✓ Dia consagrado: quarta feira;

Quando não é possível reconduzir o

✓ Comida: acarajé;

ser à linha reta da evolução, uma das
Iansãs intermediárias cósmica,
paralisa o ser e o retém em um dos
campos do esgotamento mental,
emocional e energético, até que ele

tenha sido esgotado de seu
negativismo e tenha descarregado
todo o seu emocional desvirtuado e
viciado.

✓ Oferenda: vela amarela, prato de

✓ Cor: amarelo;
✓ vela: amarela;
✓ Características dos seus filhos:
autênticos, destemidos, aceita os
desafios sem se deixar abater,
ação é sua meta;
✓ Instrumentos: irukere (pequeno
cetro), a Ada (espada) e Adé
(cobertura de rosto);
✓ Pontos de força: bambuzal,
pedreira, beira do mar, cachoeira,
cemitério, sempre em campos
abertos;

✓ Plantas: espada de Iansã (borda
amarela) e bambu;
✓ Saudação: Eparrei Iansã que
significa “Salve o raio Iansã”.

YEMANJÁ – Dia 08 de
Dezembro

Yemanjá sempre tem os braços
abertos para acolher junto de si
todos aqueles que a procuram e,
nesse mês dedicado a essa grande

✓ Características:

mãe, rainha das águas e mares, ao
qual se junta ao orixá Oxalá,

✓ Cor: azul clara;

complementando-o como o princípio

✓ Símbolos: concha, leque e sereia;

Gerador Feminino, pois é a própria
✓ Elemento: água;

fecundação e doadora da vida, é
bastante oportuno, visto o momento

✓ Flores: palmas ou rosas brancas;

que atravessamos, mergulharmos
nessa força que ela emana capaz de
gerar em nós sentimentos de
conforto, amparo, tolerância e

carinho.

A necessidade de saber se aquele
que amamos está bem, a dor pela

✓ Vela: azul claro;
✓ Bebida: champanhe branca;

preocupação, o sentido de amor ao
próximo, principalmente em se

✓ Ervas: manjericão, arnica,

tratando de um filho, filha, pai, mãe,

lágrimas de Nossa Senhora e flor

Regente absoluta dos lares,

outro parente ou amigo muito

de laranjeira;

protetora da família, suas águas

querido. É ela que proporcionará boa

salgadas dos mares nos fazem

pesca nos mares, regendo os seres

alusão ao choro de mãe que sofre

aquáticos e provendo o alimento

pela vida de seus filhos que se

vindo do seu reino. É ela quem

brancas, champanhe branca e

afastaram do seu convívio. Chamada

protege a vida marinha, controla as

perfume de alfazema;

também de Deusa das Pérolas, é

✓ Pontos de força: mares;
✓ Oferenda: vela azul claro, flores

marés, é a praia em ressaca, é a onda ✓ Sincretismo: está associada à
aquela que apara a cabeça dos bebês do mar, é o maremoto.
Virgem Maria, Nossa Senhora da
no momento de nascimento. Atua
Conceição da praia (Bahia), Nossa
O filho desse Orixá pode ter
dando sentido ao grupo,
Senhora da Glória (Rio de Janeiro),
características descritas acima e uma
transformando essa convivência
Nossa Senhora da Conceição (São
tendência a tentar concertar a vida
num ato familiar. É a preocupação e
Paulo);
dos que o cercam - o destino de
o desejo de ver aquele que amamos
todos estariam sob sua
✓ Saudação: “Odôsiá” – “Salve
a salvo, sem problemas, é a
responsabilidade.
Nossa Senhora da Água”.
manutenção da harmonia do lar.

OXALÁ – Dia 25 de
Dezembro

Figura central nos terreiros de
Umbanda e na África, é também
cultuado como Obatalá ou Orixalá, o
grande Orixá, o Orixá dos Orixás.
Representa o primeiro orixá, aquele
que foi responsável pela criação da

vida, ou seja, do espírito.

✓ Sincretismo: Jesus Cristo
✓ Sua cor é o branco porque ela é a
soma de todas as cores
✓ Seu dia é o domingo, sexta-feira
(Candomblé),
✓ Oferenda: vela branca, canjica

Simboliza a paz, a maturidade

branca, flores brancas, entregues

espiritual, o equilíbrio pleno, a força

em prato de papelão prateado.

suprema e a sabedoria absoluta.

Que a luz, a eterna luz que o Senhor
derramou e derrama todos os dias,
cubra a cabeça daqueles que a ti

estão ligados numa corrente de fé e
num só pensamento elevamos as
nossas preces. Oxalá nosso Pai, dainos a graça de chorarmos
sinceramente nossas faltas
cometidas, e com espírito de
humildade, nos purificamos através

✓ Saudação: Epaô Baba! Ou Oxalá,

da fé e da caridade. Que nós

Campo de atuação: religiosidade dos

meu pai! (que significa: olá, com

consigamos limpar a morada dos

seres, enviando vibrações

admiração e espanto, ao ancestral

nossos corações, desterrando tudo

estimuladoras de fé individual, vibra

dos ancestrais).

que é mundano, vício, ódio e

em todos os filhos da Terra. Símbolo:

maldade, na certeza de que com

um cajado, o opaxorô, com três

toda esta humildade alcançaremos o

pratos representando o mundo dos

Oração para Oxalá:

homens, o mundo espiritual (eguns)

Pai Oxalá, sabeis que a razão

e o mundo dos Orixás, todos ligados

humana é fraca e pode enganar-nos,

pelo cajado e em cima um pássaro

Ó poderoso Pai Oxalá, o maior dos

que simboliza a união, a ligação, a

Orixás, aspiração suprema dos

comunicação entre os mundos.

desejos dos nossos corações,

Filhos: são pessoas calmas,

caminhamos até a sua claridade,

responsáveis, reservadas e de muita

clareando todos os nossos passos no

confiança. Reflexivos e pensativos,

amanhecer de cada dia.

respeitam a todos, mas exigem
respeito.

Senhor.

mas a verdadeira fé não pode ser
enganada. Obrigado Pai Oxalá por
tudo que o Senhor nos deu e nos dá.
Esperamos todos unidos, que o
Senhor nos escolha para sermos
mais alguns dos vossos íntimos
amigos.
Que assim seja!!
Axé Meu Pai Oxalá!!

Os Mandamentos de um Médium Umbandista
por [Redação Caboclo Ventaria]
Por Rubens Saraceni
Publicado no Jornal de Umbanda
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( 07 ) Não copiar fundamentos
alheios e manter-se fiel aos da

( 13 ) Se saiu do Centro que

Umbanda.

frequentava, não fique criticandoo ou ao seu dirigente porque, por

( 01 ) Amar a Olorum, aos Orixás e à
Umbanda acima de todas as coisas

( 08 ) Não profanar o que é sagrado

certo tempo, tanto o Centro

e das outras religiões.

e não sacralizar o que é profano.

quanto o seu dirigente lhe foram
úteis e o ampararam.

( 02 ) Vestir a roupa branca e

( 09 ) Cuidar da sua mediunidade e

incorporar seus Guias só no seu

deixar a dos seus irmãos de fé,

( 14 ) Não faça comentários sobre

Terreiro.

que os Pais ou Mães Espirituais e os

os trabalhos realizados no seu

Guias deles cuidarão.

Centro, para pessoas que não o
conhecem ou não participam do

( 03 ) Não ficar visitando outros
Centros em vão, ou seja, só por

( 10 ) Não emitir opiniões sobre o

curiosidade.

assunto religioso que não conhece

dia a dia dele e do que nele é
realizado.

em profundidade ou sobre o qual
( 04 ) Se visitar um Terreiro, entrar

sequer conhece.

pondo defeitos em seus irmãos

em silêncio, assistir aos trabalhos,
tomar o passe e sair em silêncio.

de fé, e sim, procure os seus
( 11 ) Não imitar e não invejar os
trabalhos e as forças espirituais dos

( 05 ) Não comentar ou criticar as

( 15 ) Não fique procurando ou

seus irmãos de fé.

próprios defeitos e tente se livrar
deles antes que descubram que
não és o "ser perfeito" que
aparentas ser.

práticas alheias, sejam elas do seu
agrado ou não, concorde com elas

( 12 ) Se, por alguma razão, não se

ou não, porque elas não são as suas

sentir satisfeito no centro que está

( 16) Lembre-se disso: todos

e, sim, deles.

frequentando, peça licença para se

possuem defeitos e imperfeições,

afastar dos trabalhos, mas guarde

mas cada um só deve cuidar dos

só para você as razões do seu

seus.

( 06 ) Não fazer comentários
desairosos sobre os cultos e
trabalhos realizados em outros
Centros de Umbanda.

afastamento.

( 17 ) Trabalhe a favor e em
benefício do crescimento do seu

Centro e dos seus irmãos de

Sugestões de Continuidade

corrente, que toda a corrente

Por Alexandre Cumino

deve chegar. Ao chegar no Centro
(22) Colabore materialmente com
seu Centro (Terreiro/ Tenda/

( 18 ) Cada Centro tem os seus

Núcleo), não é responsabilidade do

fundamentos e os do seu não são

sacerdote custear todas as

melhores ou mais poderosos que os

despesas de um trabalho que é

dos outros. Apenas são diferentes.

coletivo. Procure saber como
colaborar nas despesas, seja para

( 19 ) Faça a caridade, seja ela
espiritual ou material, sem esperar
nenhum tipo de recompensa, pois
fazê-la esperando algo em troca
não é caridade e, sim, troca de

benefícios.

trabalhos, procure chegar mais
cedo, informe-se o quanto antes

trabalhará em seu benefício e das
suas forças espirituais.

( 24 ) Não chegue atrasado aos

dividi-las ou para pagar uma
mensalidade/doação estipulada
pelo dirigente. A manutenção
material é tão importante quanto a
espiritual, é sagrada e deve ser uma
prioridade.

seja útil, procure saber se
precisam de você para a limpeza
ou a manutenção e a organização
do espaço e do trabalho que vai
se realizar. Caso não tenha mais
nada para fazer, procure silenciar,
meditar ou rezar, preparando-se
para os trabalhos que,
provavelmente, já começaram no
astral. Espere o
trabalho/gira/sessão se encerrar
completamente antes de se

retirar do Templo, procure saber
se ainda precisam de ajuda antes

( 20 ) Se o ato de auxiliar alguém
caritativamente com o seu dom
mediúnico e com a força dos seus
Guias e dos seus Orixás não lhe for
gratificante ou recompensador,
pare enquanto é tempo, porque, de
insatisfeitos e de exploradores do
próximo, o inferno está cheio.

( 23 ) Ao chegar no Centro, desligue
seu celular, procure deixar seus
problemas de fora, evite conversas
sobre o trânsito, política, futebol,
dificuldades domésticas ou
profissionais. Procure não se

entregar a distrações, você está em
ambiente sagrado, esteja
consciente de si e do sagrado, sinta
e perceba quais são seus

( 21 ) (Que outros irmãos de fé
acrescentem aqui outras regras que
acharem necessárias ao
aperfeiçoamento doutrinário dos

médiuns umbandistas)...

sentimentos, pensamentos,
palavras e ações neste Templo da
religião.

de ir embora.

( 24 ) Não chegue atrasado aos

trabalhos, procure chegar mais
cedo, informe-se o quanto antes
deve chegar. Ao chegar no Centro
seja útil, procure saber se precisam
de você para a limpeza ou a
manutenção e a organização do
espaço e do trabalho que vai se
realizar. Caso não tenha mais nada
para fazer, procure silenciar,
meditar ou rezar, preparando-se
para os trabalhos que,
provavelmente, já começaram no
astral. Espere o

( 25 ) Fale baixo (outros podem

( 27 )

estar rezando) e movimente-se

Cuide de sua higiene, procure

com calma e cuidado. Seja sempre

estar sempre com a sua roupa

cordial, tranquilo, respeitador,

branca de Terreiro limpa. Esteja

atencioso e bem disposto durante

sempre atento ao odor dos pés

os trabalhos de Umbanda. Não

(pois terás que tirar os calçados),

grite, não corra, não se manifeste

verifique o hálito e use

com agitação ou nervosismo,

desodorante sem perfume, pois

independente do que esteja

nada é mais desagradável que

acontecendo. Lembre-se, o estado

tomar consulta com uma

emocional e a atitude dos médiuns

entidade e ter que sentir: "chulé",

influencia diretamente o

mau hálito, "cc" vencido, perfume

comportamento da consulência.

forte e outros odores
desagradáveis.

trabalho/gira/sessão se encerrar
completamente antes de se retirar

( 26 ) Não use o Centro/Terreiro

do Templo, procure saber se ainda

para paquerar, flertar ou causar

( 28 )

precisam de ajuda antes de ir

frissons. Os trabalhos de Umbanda

Cuide de sua alimentação. Nos

embora.

não podem ter como objetivo

dias de trabalho, evite comer

encontros afetivos. O foco das

carnes ou alimentos de difícil

reuniões de Umbanda deve ser

digestão, abstenha-se de bebidas

sempre religioso, espiritual e de

alcoólicas e relação sexual.

autoconhecimento. Evite chamar a
atenção por meio da vaidade ou do

( 29)

ego. Caso comece a se relacionar

Mantenha sempre acesa a sua

afetivamente com outro médium,

vela para o Anjo da Guarda e,

avise ao seu sacerdote, pois ele é

quando necessário, firme a sua

responsável pelo que acontece
dentro deste ambiente.

(30) direita e a sua esquerda, tome

( 34 ) Lembre-se, podemos

seus banhos de ervas e faça

comparar o Centro a uma família

defumação. Aprenda como se

em que, aos poucos, vamos

limpar e descarregar de energias

conhecendo as dificuldades de cada

negativas, não deixe tudo por conta

um e aprendendo a conviver com

de seus Guias ou de seu sacerdote.

elas. Também podemos comparar a

Não seja mais um dependente e

uma orquestra, em que o sacerdote

não faça do trabalho espiritual uma

é o maestro e que cada médium

muleta, aprenda e conheça os

deve seguir a sua partitura, fazer o

fundamentos de sua religião.

seu papel, com consciência de que
cada um é uma parte do todo e, se

( 31 ) Trate com respeito e

cada um fizer sua parte, o todo

humildade todos os Guias que

estará, sempre, em harmonia.

trabalham no Centro e não apenas
os Guias do seu sacerdote.

Ainda nesse sentido, todos nós,
médiuns, devemos nos recordar
de que Deus não nos reuniu em
um mesmo local por acaso, haja
vista não haver meras
coincidências nos planos de Deus,
que é um ser perfeito. Se todos
estamos juntos, significa que já
fomos companheiros em outras
vivências e, aquele que hoje você
acha que é um idiota ou burro,
pode ter sido um amigo ou
familiar teu muito próximo em
uma encarnação passada – e,

Em tempo - Peço vênia para

então, imagine como você se

estender o parágrafo anterior, ou

sentirá ao chegar no plano astral

( 32 ) Não ocupe o tempo de seu

melhor, para realçar a sua

e tomar a consciência de que,

sacerdote com assuntos

importância. É dever de todos os

nesta vida, você caçoou, se

desnecessários, frivolidades ou

médiuns manter um tratamento

afastou ou denegriu a imagem

banalidades. Provavelmente,

recíproco de cordialidade e

daquele que, outrora, foi um

outros irmãos também querem a

respeito, pois todos necessitam ter

amigo/familiar teu muito leal,

atenção do dirigente espiritual.

a ciência de que ao achincalhar ou

querido, amado por ti? Lembrem-

fazer comentários maldosos a

se: o inferno não é um lugar em

outrem, estará abrindo o seu

especial, e sim, o estado da nossa

campo mental às entidades

consciência pesada quando

nefastas que prejudicarão o seu

despertada para todos os fatos

trabalho e, por conseguinte, de

reais de nossas encarnações.

( 33 ) Procure entender que todo
Centro/Terreiro tem regras, escritas
ou não, que devem ser seguidas à
risca, tanto por médiuns, quanto
por seus Guias. Procure conhecer
estas regras.

todo o grupo.

Por isso, é dever de todos os

Irmãos, ninguém é perfeito entre

frequentadores da Casa religiosa

nós, quantas vezes nós já sofremos

estar disponível para ajudar os

a dor da injustiça, da ingratidão?

outros, no sentido de se oferecer

Então, vamos aprender com isso e

para amparar as pessoas e não ficar

não fazer o outro sofrer com as

aguardando, em seu falso pedestal,

mesmas maldades que já nos

que seja requisitado. Se somos tão

fizeram sofrer, pois sabemos que

agéis para apontar os defeitos dos

dói demais isso. Não vamos fazer

outros, se não ficamos esperando

panelinhas, não vamos excluir,

que essas pessoas nos deem o seu

vamos aprender a incluir!

aval para falar mal delas em

É chegada a hora de quebrar todos

grupinhos, porque achamos que só

os preconceitos em nossos

devemos ajudar quando alguém

Terreiros, não só os referentes à

nos pede diretamente? Por mais

homofobia e de raça, temos que

cansado que o médium esteja ao

quebrar o preconceito da

adentrar o Templo (e todos já

superioridade e prepotência que

estamos pra lá de fatigados, pois

faz com que nos afastemos do

geralmente as sessões realizam-se

convívio de pessoas a quem

à noite, após um dia inteiro de

denominamos “carregadas”,

muito trabalho e preocupações),

“idiotas”, “sem noção”...

todo médium necessita deixar de
lado toda preguiça e mau humor,
saindo de um posicionamento de
inércia, entrar em estado de

atenção constante para estar
sempre preparado a ajudar, a
estender a mão, a proferir
conselhos positivos, a ensinar os
outros irmãos naquilo que ainda
não entendem, a defender o seu
Centro e a sua Mãe de Santo.

Por favor, parem por um minuto e
reflitam bem como é que Deus,
Oxalá, Mãe Maria, os Orixás e
Falangeiros desejam que seja o
nosso comportamento nesta vida:

se atrelado a PRECONCEITOS ou
se regado a respeito, a humildade,
a fraternidade... Todos sabemos a
resposta, mas o que é difícil é
admitirmos que, talvez, nós
mesmos estejamos sendo
preconceituosos.

O bom é que toda hora é
oportuna para fazermos uma
reforma íntima, varrendo da
nossa vida os vícios, os
preconceitos e as tristezas para
que haja espaço para que as
bênçãos de Oxalá possam se
instalar em nossa jornada e
também na de nossa amada
família. Vivamos bem para que a
vida possa nos trazer o bem.
Axé!
.

Dicas de Leitura
por [Redação Caboclo Ventania]

Umbanda – A Nova Era Chegou

De tempos em tempos a
humanidade passa por inúmeras
transformações, e nesses períodos
de transição sempre há necessidade
de reformular alguns conceitos e
ampliar a atuação individual e
coletiva das relações entre as
pessoas com Tudo e o Todo. Estamos
presenciando agora, com o advento
do que alguns chamaram de Nova
Era, um dos instantes mais
anunciados nas últimas décadas. E a
Umbanda não poderia exercer um
papel coadjuvante neste momento,
pois tem força e diretrizes para ser
protagonista nessa jornada.
Em Umbanda – A Nova Era Chegou,
existe uma reflexão profunda das
responsabilidades que envolvem as
nossas escolhas individuais, com o
apoio e o acompanhamento dos
Guias, Orixás, Mestres, Divindades e
toda a espiritualidade da Luz. Os
autores mostram que as entidades,
como Pretos-Velhos, Caboclos e
Exus, há tempos nos trazem
ensinamentos que são condizentes
com este momento da Nova Era.

Chacras na Umbanda - Da
Manifestação Mediúnica aos Orixás
Este livro tem como base apresentar
as visões acerca do que são os
chacras, de como eles funcionam
dentro do contexto mediúnico na
Umbanda e quais são suas relações
com os guias espirituais e Orixás.
Mostra como funcionam, quais são
suas funções energéticas e o que
acontece em nosso corpo físico e
espiritual, além de explicar qual a
importância desses centros
energéticos na vida dos
umbandistas.

O autor abordará questões sobre
essa energia mais conhecida como
prana pelos indianos, energia
cósmica para os ocidentais e axé
pelos umbandistas; mostrará de
onde vem essa energia e como
podemos buscar um equilíbrio e
controle por meio dela, já que ela
está o tempo todo presente em
tudo.

.

O leitor ainda poderá entender como
funciona o mecanismo de
distribuição desse axé, através dos
canais condutores dos chacras, e
saber como se dá o processo de
incorporação e a ação dos guias e
também dos Orixás de Umbanda,
preparando o corpo físico para
receber toda essa carga de axé, que
pode muitas vezes trazer vários
benefícios para as pessoas.
Você irá mergulhar em cada um dos
chacras, desvendando tudo sobre
eles e sabendo quais são suas
ligações com os Orixás. E, no final
deste livro, já estará sabendo o
necessário para começar a entender
o que acontece com nosso corpo
durante o contato com o Sagrado
que habita na Umbanda.

Entrego em suas mãos os irmãos

Agradecimento ao Pai Oxalá

que estão tão perto e também os

por [Redação Caboclo Ventania]

que estão tão distantes, mas,
mesmo assim, rompem fronteiras
para nos iluminar com sua luz.
Também peço sua proteção querido

Querido Pai Oxalá, Poderosa força,

Agradeço pelos amigos que me

Senhor de todos os Orixás. Mestre

acompanharam por todo ano e

do tempo passado, presente e

agradeço pelos possíveis inimigos

futuro. Ao findar esse ano, venho

que tu tiraste de meu caminho.

humildemente lhe agradecer por

Agradeço a sabedoria de me fazer

todas as bênçãos recebidas de ti.

ouvir um problema de alguém que

Agradeço também pelo raiar do

buscava uma ajuda e agradeço as

dia, pelas flores que embelezaram

palavras que me conduziste a falar,

nossos caminhos, pelo sol que nos

mesmo duras e também por

aqueceu, pelas chuvas que nos

aqueles que não deram valor as

refrescaram, pelo vento que nos

bênçãos que o Senhor os concedeu.

levou as indecisões, pelas águas

A ti Pai Oxalá, todos os Orixás e

que nos mataram a sede, pelo pão

todas as Entidades de Luz, ofereço

que nos matou a fome.

tudo que fiz neste ano, tudo que

Agradeço também Senhor, pela dor

passou por minhas mãos, as coisas

que passei e que me ensinou a ser

que pude construir com elas, o

mais forte, pelos obstáculos em

trabalho realizado, as palavras ditas

meus caminhos que me ensinaram

e a caridade cedida.

a ter calma para deles desviá-los,

Querido Pai Oxalá, nesse instante

supérfluas, pela falta de

pelas lágrimas perdidas, fazendo

lhe entrego todas as pessoas, que

entendimento com fatos que achei

assim, lavar minhas angústias, por

comigo percorreram tantos que

irrelevante e pela falta de paciência

tudo que pedi e recebi e por tudo

não merecia atenção. Perdão pela

com pessoas que eu achava Perdão

que implorei e não recebi, pois não

oração não passada a quem

pelo momento que deixei um irmão

era de meu merecimento.

necessitava, ou pela oração que

necessitado de uma palavra

não fiz no momento que era para

esperando, tentando buscar uma

ser feita. Caminhos em prol da

própria palavra a meus problemas.

caridade. Entrego-lhe também os

Perdão por não ter agradecido o

novos e antigos amigos que, de

suficiente e ter pedido mais do que

alguma forma, se aproximaram de

eu precisava.

mim e trouxeram luz..

Senhor, para aqueles que me
estenderam as mãos na hora de
uma dúvida de caminhada, e
também para aqueles que pediram
minhas mãos num momento de
desespero.

Agradeço por cada segundo de
respostas dada quando me senti
perdido em algum fato e agradeço a
luz que o Senhor me acendeu a cada
hora que eu achava que algo não
tinha saída. Também gostaria, além
de lhe agradecer Senhor, lhe pedir
perdão. Perdão pelas palavras mal
usadas, pelo tempo que perdi em
coisas que não eram necessárias,

pelo dinheiro gasto em coisas

Perdão por achar que às vezes

a prudência e a fortaleza, a

meus problemas eram maiores dos

sabedoria e a lucidez, o otimismo, a

que os apresentados por meus

bondade, a luz e a caridade. Peço

semelhantes. Perdão pelas

que feche meus ouvidos para toda

reclamações de um dia chuvoso ou

falsidade e a minha boca para

pelo mau humor de um dia muito

palavras mentirosas ou egoístas.

quente. Perdão por não ter posto

Peço que eu seja luz a quem está na

em prática dia a dia a minha missão

escuridão, estrada aberta a quem

de rezar por um irmão necessitado.

busca um caminho, paz a quem

Perdão por não me lembrar de que

está em desespero, esperança a

temos semelhantes morrendo de

quem perdeu a fé. Faça-me assim

fome por todo o mundo, enquanto

Senhor, por todo esse ano que se

fazemos nossas refeições.

inicia, para que eu possa levar seu

Querido Pai de todos nós, a ti

nome, podendo assim, criar uma

entrego meu novo ano. Ano esse,

corrente de paz, fraternidade,

que não sabemos como

caridade, fé e amor.

chegaremos ao final, que não

Querido Oxalá, a meus amigos que

sabemos o que passaremos, que

leem essa mensagem, encham de

não sabemos quantos sorrisos

sabedoria, paz e amor, para que

daremos, quantas lágrimas

assim, essa corrente já comece a

perderemos, quantas orações

crescer por todo novo ano e por

faremos, quantos pedidos seremos

toda a vida. Feliz ano novo a todos

merecedores, quantos obstáculos

os irmãos Umbandistas ou não!

passaremos e quantas vezes mais

Que Pai Oxalá, todos os Orixás e

nos ajoelharemos para de novo

todas as Entidades de Luz abençoe

pedir e pedir sem agradecer.

a todos, não só nesse novo ano,

Portanto, Pai Oxalá, hoje desejo te

mas também por toda a

pedir já agradecendo, para eu,

eternidade. Que assim seja!

minha esposa, minha família, a
família da minha esposa, meu filho,
a filha da minha esposa, meus

filhos do terreiro, meus amigos e a
todos de bom coração, muita paz e
amor, a felicidade sem lágrimas,

Feliz Natal e um 2022 de muita luz
A Casa de Caboclo Ventania deseja a
todos os filhos, consulentes e
simpatizantes de nossa Umbanda
Sagrada, um Natal abençoado na
presença de nosso Pai Oxalá, um
ano de 2022 de muita luz, paz e

prosperidade.
Que a força regente nesse ano traga
conceitos, renovações, escolhas e
muita bondade a todos os
umbandistas, que perpetuem em
levantar a nossa bandeira sempre
com humildade, esperança e
principalmente Fé. Somos
privilegiados de termos essa relação
com a espiritualidade tão presentes
em nossos dias restantes de vida,
vamos intensificar essa relação
Agradecendo e Amando.
Nosso obrigado a cada um de vocês
que contribuíram com nossa casa, a
casa de vocês, Família Ventania!

Oração aos
Orixás
Peço a Exú que proteja e mantenha
os caminhos amorosos e
profissionais abertos durante todo

Peço a Ossaim que proteja os

Peço a Oxalá que cubra a todos nós

animais que estão sob seus

de bençãos sob seu manto branco

cuidados como aqueles que estão

de pureza, paz e harmonia, Axé

abandonados ou em sofrimento; dê

Babá!

a eles as bençãos que nossos
inocentes irmãos necessitam.

Peço viver cada dia com otimismo e

Ewê ô!

bondade, levando a toda parte o
coração cheio de compreensão, paz

o ano novo, Larôiê Exú!
Peço a Iansã que conduza-me
Peço a Ogum que proteja nas lutas

e alegrias.

sempre no caminho da evolução
espiritual e proteja do fogo e dos

Que meu espírito seja tomado de

acidentes relacionados a ele,

bênçãos para que eu as compartilhe

proteja dos raios e das tempestades

por onde eu caminhar e por toda

Peço a Oxóssi que não falte a

de nossa vida cotidiana, Eparrei

minha vida.

ninguém o sagrado alimento de

Oyá!

e desafios, Ogunhê!

cada dia no ano novo, Okê Arô
Oxóssi!

Dá-me um feliz ano novo, e ensinaPeço a Oxum que guie pelo caminho

me a repartir as suas bençãos,

intuitivo que nossa mãe conhece

Olorum Deus Pai!

Peço a Xangô que proteja e faça

como ninguém e traga o encanto e

Assim seja!

justiça no ano que virá em todos os

a docilidade; traga o mel para

Saravá todos os Orixás!

caminhos que eu trilhar, Kaô

adoçar nossas amarguras e nossa

Kabecile XANGÔ!

vida mamãe Oxum! Ora yê yê ô!

Peço a Obaluaiê saúde e força para
vencer os problemas e qualquer
doença que se abater sobre mim,

Peço a Iemanjá que mantenha
minha família unida em harmonia,
purifique meu lar, Odoyá Iemanjá!

Atotô!
Peço a Nanã que abençoe os idosos
de minha família e todos aqueles
Peço a Oxumarê o belo arco-íris que
conduza-me para as riquezas
materiais, assim como as riquezas

espirituais, Arroboboi!

que não têm um teto ou uma boa
alma que cuide deles em sua etapa
final de vida, tenha misericórdia
mamãe! Saluba Nanã!

A Figura de Jesus

Nada acontece por
acaso

por [Redação Caboclo Ventania]

por [Mãe Ana}

Natal e Ano Novo - época mágica do

A todos nós, um Natal

Nada acontece por acaso

ano, representando a passagem,

generosamente fraterno e feliz,

Todas as pessoas que conhecemos

celebrando a Vida, o nascimento do

com a vontade no coração de

têm um papel em nossas vidas, seja

Amor e da Fraternidade que

confraternizar. Que floresça o

grande ou pequeno. Alguns irão se

chegaram à Terra com o

significado primordial da festa: o

machucar, trair e fazer chorar, para

representante maior: Jesus.

sentimento de renovação intrínseco

nos tornar mais fortes. Outras irão

A figura de JESUS simboliza a

no dia 1º de Janeiro, de cada ano e

nos dar lições, não para nos mudar,

capacidade humana de ser humilde,

que transcende a tudo.

mas para tomarmos consciência dos
nossos erros e nos ajudar a crescer.

generoso, de amar
incondicionalmente, compartilhar,

Saudemos então, uns aos outros na

E algumas irão simplesmente nos

preocupar-se com o outro e

passagem do Ano Novo: Feliz você

fazer felizes.

principalmente respeitar as

novo!!!

Não carregue pesos, mas

pessoas, independente de classe

experiência.

social, ou mesmo das próprias

Não atire pedras, mas flores.

crenças. Época de purificação do

Não desacredite, vá em frente.

passado e abertura para o novo, de

Não perca a fé, mas o medo.

gratidão com a prática do bem, do

Não fale demais use o silêncio.

perdão, da compreensão e da união.

Não pare de sonhar, mas de ser

Oportunidade de buscarmos a

pessimista.

reflexão, abrindo o coração e nos

Não deixe de lutar, mas de se

encontrando com o Divino, com

acomodar.

Deus dentro de nós, que nos ama e

Não viva reclamando, mas de

nos transforma, pois nossas almas

agradecer.

necessitam ampliar para haver

Não queira resolver tudo, tem

libertação e felicidade, expressando

coisas que somente Deus pode

ao mundo o nosso melhor, nossa

fazer.

luz, nossa paz, nossa consciência.

Viva em paz.

Desapegar do velho para o novo entrar
por [Redação Caboclo Ventania]

Aqui em casa e acho que na sua

O envelhecimento é um dos

Quais são os meus objetivos? Nós

também, dia de faxina é um

maiores triunfos da humanidade,

só percebemos o quanto é difícil

perrengue geral: afastar coisas,

mas também um de seus grandes

traçar prioridades quando tentamos

guardar coisas, limpar coisas,

desafios.

fazer isso. Sem passar por esse

desapegar, doar, jogar fora e são

Estou num momento diferente,

processo, a gente simplesmente

muitas coisas, coisinhas…

quero encontrar novos sentidos de

guarda nossos inúmeros objetivos

Todo final de ano é tudo igual,

viver. Resolvi, mais ou menos,

na cabeça e os realiza quando

queremos renovar nossa vida, nossa

porque foi sugestão das minhas

puder. Fazer uma lista de metas ou

casa, nosso trabalho e aí o jeito mais

filhas: dar uma cara nova para nosso

sonhos pode ajudar, dar clareza e

fácil de começar é fazendo uma

lar. Troquei alguns móveis, cortinas,

fazer com que nos organizemos

grande faxina. Quando comecei a

tapetes, um quadro novo aqui,

melhor para atingilos. Uma ordem

faxinar os lugares que a sujeira ficou

outro ali, pequenas mudanças que

de prioridades, deixar só aquilo que

escondida durante um tempo nas

fizerem muita diferença. Limpei as

realmente importa neste momento,

gavetas, armários, móveis, nos

gavetas, mas sem jogar fora nossas

é muito importante. Realizar uma

objetos que estavam comigo por

melhores lembranças, nossos

coisa por vez é mais simples e fácil

mais de 20 anos, percebi que este

objetos garimpados em lugares e

do que tentar fazer mil coisas ao

desapego, focado nas coisas físicas,

momentos especiais e coloquei-os

mesmo tempo.

se transformou em uma reinvenção

nas paredes, visíveis, capazes de

Procurar um familiar, um amigo ou

completa de minha vida.

contar nossas histórias. Enquanto

mesmo um profissional para nos

Nossa casa reflete nosso estado de

faxinava pensava: o quero ser daqui

ajudar neste momento é aceitável,

espírito e à medida que fui

a 10 anos? Que paixões quero

saudável e até divertido. Para ajudar

mudando a casa, comecei a ver e

explorar? Como será minha rotina?

nas roupas do armário, pedi ajuda

sentir a vida sob nova perspectiva.

Com quem estarei morando? Agora

para minha filha Pollyana, móveis,

Estava tão ocupada vivendo a vida,

é a hora de direcionar nosso tempo

tapetes, escritório que também é

construindo a minha carreira,

e atenção para o que

quarto de hóspedes. A faxina

cuidando da minha família que não

verdadeiramente nos faz feliz.

mental vou buscar um profissional

vi o tempo passa.

que admiro. Criar coragem e
começar! Por que realmente
queremos deixar nossa vida mais
limpa, organizada, leve. Que seja
tranquila a sua próxima faxina!!

Cantinho
da
Prosperidade

As leis divinas

Mais um final de ano se aproxima e

Não importa de quem venha e nem

Amanhã, ele perceberá que perdeu

muitos de nós não entendemos

de onde venha, mas a ajuda sempre

seu RG e depois para reconquistar,

ainda sobre o funcionamento das

vem! A aceitação de si mesmo, da

vai ser bem difícil e demorado. Na

leis divinas. Quando possuímos a

forma que é, é a base para que a

vida, tudo tem um preço, se você

consciência de que para sermos

vida se abra de novas

faz paga e se não faz, paga

prósperos em todos os setores:

oportunidades. Aquele que

também. Nossa força de poder de

relacionamento afetivo, financeiro,

diariamente se mantém querendo o

ação para tudo na vida é como

saúde, profissional, familiar e social

que é do outro ou se revolta por não

massa de bolo: precisa de atenção e

(amigos), necessitamos que haja

ter dado certo na vida, afasta de si

foco senão desanda.

uma integração entre nós (10%) e o

as probabilidades de ascensão.

universo (90%) diariamente, aí sim

Lembre-se que na vida, sem

encontramos a chave do sucesso.

Não podemos esquecer que se não

desprezar ninguém, todo mundo é

Se tentarmos manter viva a ilusão e

temos aquilo que desejamos é

substituível, portanto, não se ache a

a vaidade das pessoas ao nosso

porque não alcançamos a

única bolacha do pacote e nem veja

redor, teremos esse poder de

maturidade suficiente para tal coisa

o outro da mesma forma.

conexão enfraquecido, pois ao nos

e pronto. Sem discussão!!!! Aquele

ligarmos em ouvir o que os outros

infeliz que pensa que para ter um

dizem automaticamente nos

relacionamento afetivo, precisa se

desligamos da totalidade. Somente

anular e só fazer o que o outro

quem ama incondicionalmente,

deseja, está fadado ao fracasso

quem se doa sem pedir nada em

sentimental.

troca, apenas fazer o bem pelo
bem, é que recebe da
espiritualidade toda ajuda
necessária sempre que estiver
precisando.

Cantinho
da
Prosperidade

Pense que o mesmo poder pessoal

Dedique momentos para reflexão e

que trouxe muitas pessoas

oração. Capriche em seu visual,

maravilhosas na sua vida, poderá

fique sempre bonita (o), gaste

trazer muitas outras coisas também

também um pouco com você. Não

como: sucesso, empregos,

dê tudo aos outros, você também

namorado, amigos e etc. Saiba que

merece! Não se envolva com

tudo se move ao nosso favor

problemas que não dizem respeito a

sempre, não existe privilegiados,

você. Não atrase sua vida. Seja

apenas existem aqueles que estão

compreensiva com quem precisa,

na postura de merecedores.

mas lembre-se que cada um
trabalha por si. Se você não é parte

Persevere em seus objetivos. Não se

do problema, seja sempre a

lastime e nem faça corpo mole.

solução.

Pare com essa história de querer
colinho. Estamos no século XXI e

Não entre no meio de fofoca e nem

você ainda quer denguinho? Que

compre briga que não seja sua.

feio!!!!! Olhe no espelho!!! Se ame,

Deixe que cada um cuide de si. Essa

se cuide mais, se respeite o tempo

é a lei! Faça valer sua encarnação,

inteiro. Seja simplesmente você!!!!

viva intensamente como se fosse o

Aproveite todos os dias para falar

último dia de sua vida. Muita paz,

palavras de construção no bem. Dê

amor e sabedoria a todos!! Brinde

exemplos ao seu redor de fortaleza

cada instante e seja grato por tudo

e fé. Se desejar alguma área

que tem!!!

diferente da que atua, se especialize

.

naquilo. Não adianta só querer,
você precisa saber fazer. Precisa se
aperfeiçoar. Acredite que o universo

conspira a seu favor.

Aconteceu:

No dia 20 de novembro, abrimos os
trabalhos na força dos Exus e Pombas
Giras. Antes, tivemos um momento de
Com a retomada das atividades e
cura na casinha.
dos trabalhos em nossa casinha, aos Outra gira carregada de muita energia
poucos vamos nos adaptando a nova e fé proporcionada pelas nossas
realidade, tomando todos os
entidades e participação dos irmãos.
cuidados possíveis.
Veja nas fotos os principais momentos
A primeira gira do ano de 2021, após da Gira de Esquerda:
quase dois anos sem trabalho, foi
muito especial, pois conseguimos
entregar um novo espaço mais
amplo e confortável.
A alegria estava estampada no rosto
dos irmãos em poderem novamente
se reunir na Casa de Caboclo
Ventania. A Gira de Ogum abriu as
atividades do mês de novembro e a
retomada oficial.
Dessa forma, por meio de
agendamento e número reduzido de
pessoas, vamos nos organizando
para o bem de todos.
Gira Ogum

Calendário das próximas Giras
Programação Dia das Matas
No dia 16 de janeiro de 2022,
faremos uma homenagem aos
nossos guias e Protetores espirituais
no Santuário Ecológico do ABC,
localizado na Estrada do Montanhão,
nº 700, em São Bernardo do Campo.

Ponto de encontro:
Nosso encontro será na porta do
terreiro, na Rua do Orfanato, 1273,
Vila Prudente, às 6h30.
Aguardaremos até às 7h. Para
aqueles que irão com carro vazio e
que puderem vir para nossa casa,
solicitamos que deem caronas aos
que estão sem transporte.

Valor da entrada para o Vale dos
Orixás: R$ 15,00. (Crianças até 12
anos não pagam).
Todos deverão estar vestidos de
branco. Nossa tenda é a nº 1.
Iniciaremos os trabalhos às 9h.
Faça parte dessa corrente e sinta de
perto a energia dos QUATRO
elementos vibrando em você: terra,
água, fogo e ar. Não se esqueçam da
organização e disciplina nesse dia.
Enviaremos o roteiro em Janeiro.

Gira Esquerda

Confira nas fotos como foi nossa
primeira gira do ano:
.

Espaço dos
aniversariantes!
Com as bênçãos dos Orixás e do
nosso Pai Oxalá, desejamos votos de
sucesso e de muitas comemorações.
✓

Andrea Pedroso – 04

✓

Alice Costa - 09

✓

Sidnei – 14

✓

Beto – 16

✓

Nathalia Rodrigues - 16

✓

Felipe Vieira – 21

Parabéns a todos, um ano novo

cheio de luz, felicidades e muito

Artigos Religiosos

Informações gerais
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:
✓

AXÉ!!!!

✓

✓

Diagramação: Clara e Vivian
Merxed
Revisão: Renato Ricarte
Conteúdo: Mônica Trevizam
Colaboradores: Denise Bette e
Marcelo Pires
Supervisão Geral: Pai Douglas
Barrios Jr.

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

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

Chave pix: 27297901873
Entre em contato e faça sua adesão!

“Conhecimento, postura, humildade e desprendimento, sem essas características não é possível chefiar um terreiro”

