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2008 Ano Regido Por Ogum

506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

Marte é o planeta Regente do ano de 2008 no 
calendário ocidental.
Marte era o deus romano da guerra, 
equivalente ao deus grego Ares. Filho de 
Juno e Júpiter.

O planeta Marte tem o brilho de uma 
estrela de primeira grandeza, mas sua luz é 
uma tanto avermelhada. Em razão de sua cor 
avermelhada, Marte é chamado de 'planeta 
vermelho' na astrologia ele tem analogia com 
o fogo, com o ferro. 
Seus princípios são a energia, a força e o 
movimento. Ele representa o homem 
guerreiro, o conquistador, espírito de 
iniciativa e ação. 

Marte é o astro regente da vibração do 
Orixá Ogum, um dos significados do termo 

Ogum é O GUERREIRO CÓSMICO PACIFICADOR. Reflete a Luta Sagrada, a 
inovação da fé.
 Ogum é quem abre os caminhos, companheiro que nos dá forças na 
caminhada da vida e em todos os processos de mudança.

Sua cor no esoterismo é o Laranja, no sincretismo o Azul e no ritualismo o 
Vermelho, rege os signos de Áries e Escorpião; seu dia da semana é terça-feira; 
força sutil é ígnea e hídrica; metal ferro; 
direções, sul e oeste; mineral rubi e água 
marinha; horário vibratório das 3h às 6h da 
manhã.

No ano de 2008 devemos utilizar esta 
energia tão poderosa do Orixá Ogum para 
vencermos não somente em nossa vida 
mater ia l ,  mas pr incipalmente para 
executarmos nossas mudanças interiores, 
pois as batalhas internas contra os nossos 
defeitos é que são as mais importantes para 
nossa verdadeira vitória neste planeta. 

Ogum

Planeta Marte



Visita ao Vida Positiva

  

®Campanha 2008: alimentos não 
perecíveis. Contribua com a 
doação de um quilo de alimento

®Maiores informações:
9985-7041 (Marco)
8118-3363 (Cristiano)

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

       Fevereiro : 15/02 - Caboclos e Crianças; 
                     29/02 - Pretos Velhos e Exus

  Março:     14/03 - Caboclos e Crianças
                   28/03 - Pretos Velhos e Exus

    
Calendário de Giras de Passes:

 Fevereiro: 19/02 - Terça feira ;  

 Março :        04/03 - Terça feira ;    
                   18/03 - Terça feira ; 

Queremos agradecer a todos que 
contribuíram com as campanhas realizadas no ano 
de 2007.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz 
recebeu durante a campanha de natal doações de 
brinquedos, roupas, alimentos e material de 
limpeza, que foram entregues à casa Vida Positiva, 
instituição escolhida neste ano. 
  O instituto Vida Positiva localizado em Taguatinga 
Norte na QNC 03 LOTE 16 atende crianças 
portadoras e filhos de portadores do vírus HIV em 

regime de creche e abrigamento. Atualmente atende 23 crianças de 0 a 14 anos
A entrega foi realizada no dia 19 de dezembro, com a participação dos médiuns 

e alguns voluntários. Neste dia realizamos um 
pequeno lanche de confraternização junto com as 
crianças e os servidores da instituição.

Esperamos contar com a colaboração de todos 
no ano de 2008, para que possamos realizar muito 
mais momentos felizes na vida de nossos irmãos.

Para os que se interessarem em conhecer mais o 
instituto Vida Positiva:
Telefone - 3034-0947  site - www.vidapossitiva.org.br 

Momento de Reflexão
“O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a 

caminhada. Caminhando e semeando, no fim  terás o que colher”.

                                                                   Cora Coralina
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