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Chegou Dezembro Boas Festas
Mais uma etapa cumprida, mais um ciclo que termina, esperamos que todos 

tenham alcançado suas metas em 2017.
Vamos nos preparar para receber 2018 com muito otimismo, e aproveitar este 

mês que comemoramos o nascimento de Jesus para aprimorar nossa reforma interior e 
assim encontramos a verdadeira paz.

Vamos nos livrar de sentimentos como mágoas, ódio, inveja, rancor, raiva, etc, 
para que Cristo Jesus, símbolo máximo do amor, entrem em nossos corações.

Gostaríamos de encerrar este ano com uma mensagem recebida em nossa casa:

Meus filhos, 
Abram a cada dia a janela da sua alma e deixem o sol divino entrar purificando os seus 

pensamentos.
Permite-se respirar o ar do amor que emana dos céus e que atinge a cada ser que vive.
Amem de todo o coração a vida que pulsa no seu interior, contribuindo sempre para que 

ela lhes enriqueça cada vez  mais de  virtudes que possam ser passadas a outros.
Abracem seus irmãos e amigos permitindo-lhes a visão do amor fraterno entre em suas 

almas.
Contribuam para que os dias que virão tragam consigo novos sorrisos.
Semeiem boas palavras para que elas possam lavar as mentes em que o rancor fez casa.
Aprendam sempre a respeitar, pois da mesma forma que o livre arbítrio foi concedido a 

cada um pelo nosso Pai, cada ser possui o seu tempo, as suas ações e decisões e a nós cabe a 
tarefa de permitir-lhes a execução das vontades, aturando contudo para que  sejam  estes  atos 
sempre  inspirados pelo amor.

Que a luz de Oxalá possa aquecer os seus corações.

Vovó Cambinda

O centro de Umbanda Caminhos de Luz deseja a todos um Natal repleto de amor 
e felicidade e um Ano Novo com muita saúde, muitas realizações e muitas alegrias.

Quadro de Avisos

As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 
20:00h.

As giras de assistência são aos sábados 
com inicio às 19:00h  A porta será aberta às 
18:00h

O atendimento de Reiki é ás quintas feiras 
com início às 19:30h  A porta será aberta às 
19:30h  

Calendário de Giras de Assistência:

  Giras de Passes:     

                                
Fevereiro: 03/02  - Gira de Crianças e Caboclos ; 
                  17/02 - Gira de Pretos Velhos e Exus ;

Fevereiro: 20/02 - Terça feira   22/02 - Quinta feira          

Atendimento com Reiki:
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