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O Planeta Água Pede Socorro
Em novembro de 2004 escrevemos em 

nosso informativo uma matéria sobre a água, com 
objetivo de alertar que devemos nos preocupar 
mais com a manutenção de nossos rios, lagos e 
mares, os quais vêm sofrendo agressões 
irreparáveis.

Es tamos repe t indo  par te  do  que  
escrevemos, pois achamos que o momento é de 
realmente nos preocuparmos e tomarmos as 

atitudes necessárias para manutenção de nossa casa planetária. 
O elemento água é a fonte da vida em nosso planeta, pois este possui três quartos 

de sua superfície coberta por água, o corpo humano é 86% composto de água; mais ou 
menos 70% de tudo que existe na Terra leva água, tornando-se desta forma o fator 
predominante da vida no planeta. 

A Umbanda, que trabalha e manipula elementos da natureza, tem por obrigação 
zelar não só pelas águas, mas por toda natureza, pois esta nos foi confiada para que 
tirássemos, de forma racional, os elementos necessários para a nossa sobrevivência.

Temos obrigação como Umbandistas de preservarmos as fontes de água 
existentes em nosso planeta e utilizarmos de forma consciente este elemento 
indispensável para a nossa sobrevivência. 

Sabemos que na Umbanda alguns médiuns ainda utilizam objetos em seus rituais 
que agridem o meio ambiente, deixando na natureza coisas que só servirão para poluí-
la. É comum nas festas de fim de ano vermos fiéis colocarem nas águas oferendas com 
perfumes, garrafas, taças, etc, elementos que não serão absorvidos pela natureza, pois 
não fazem parte dela.

A natureza vem nos alertando a cada ano sobre o que estamos fazendo com ela e 
as conseqüências que isto pode gerar.

Dentro da Umbanda o elemento água é indispensável em seus rituais, pois 
sempre veremos nas Giras as entidades trabalharem 
com algum recipiente que contenha água perto 
delas, pois a água tem o poder de absorver, acumular 
ou descarregar qualquer vibração.

Com esta pequena matéria gostaríamos que as 
pessoas despertassem e transmitissem aos outros a 
importância da água na natureza para a nossa 
sobrevivência.  

Que nossa mãe Yemanjá perdoe nossa 
ignorância por sujarmos tanto o seu reino.



As giras de passes são às terças feiras 
com início às 20:30h  A porta será aberta 
às 19:30h.

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

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos

Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

Abril: 04/04-  Crianças e Caboclos 
                                
Maio:  09/05  -  Pretos Velhos e Exus
           23/05-  Crianças e Caboclos

                
 

Abril:   07/04 - Terça feira ; 
                  
Maio:  12/05 - Terça feira ; 
           26/05 - Terça feira ; 

                         
 

Abril:   09/04 - Quinta feira ; 
                  
Maio: 14/05 - Quinta feira; 
           28/05 - Quinta feira; 

Calendário Atendimento com Reiki:

A água é fonte de vida. Milagrosamente limpa, lava, alimenta e cria um ambiente onde 
novos seres possam se desenvolver.

A chuva que cai em solo fértil, a água dos rios, lagoas e mares são fontes de vida. A água 
agrupa, reúne as energias e também as dissipa. É um meio infindável e maravilhoso que Deus 
criou para a criação da vida.

Da mesma forma a analogia criada por nosso Mestre: a água da vida jorra eternamente, 
tranquilizando espíritos e corações cansados, iluminando mentes e olhares apagados, fazendo 
com que haja luz naqueles que se encontram perdidos em caminhos escuros. 

Bebam, pois, da fonte da água da vida. Compreendam que é tão inútil distanciar-se dela 
quanto dos copos que matam sua sede.

Seu corpo, seu espírito e sua mente clamam por ela.
Vida gera vida, amor gera amor, paz gera paz.
Que Deus os abençoe.

Cabocla Yara

Palavras de luz

No dia 23 de abril se comemora o dia do santo mais popular do Brasil: São 
Jorge, o 

São Jorge no sincretismo religioso é associado ao Orixá 
Ogum na maior parte do país. Ele é o senhor dos metais, da guerra, da agricultura e 
da tecnologia.

Assim como o santo é o Orixá mais popular na Umbanda e talvez o mais 
cultuado, é de grande importância na implantação e manutenção de nossa religião.

É o Orixá guerreiro, se diz que os filhos de Ogum são pessoas fortes, aguerridas e impulsivas, 
pessoas que perseguem seus objetivos e não desanimam facilmente.

É o Orixá que defende as pessoas injustiçadas. Ogum é o guerreiro, general, é o vencedor das 
batalhas.

Este ano Ogum é o Orixá regente, e com certeza iremos precisar da energia e proteção de 
Ogum para superarmos as dificuldades e vencermos a batalha para termos uma sociedade mais 
justa e honesta. 

padroeiro dos escoteiros, da cavalaria do exército. No Rio de Janeiro sua 
comemoração é imensa, apesar de não ser o padroeiro da cidade é tido como o seu 
protetor.

Como todos sabem 

23 de Abril Salve Ogum 
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