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Tivemos a oportunidade de realizar mais uma Gira de 
Umbanda em um sítio sagrado. A realização deste trabalho 
nos é solicitada com freqüência pelos Guias Dirigentes do 
Centro de Umbanda Caminhos de Luz devido à importância da 
realização deste contato com a natureza para que a Corrente 
Mediúnica busque forças e energia para continuar a sua 
jornada com o maior equilíbrio possível, tanto no campo físico 
e mental quanto espiritual

Apenas o fato de termos contato com estes sítios 
naturais já nos transmite uma paz interior, pois podemos 
contemplar a maravilhosa obra de Deus, coisa que raramente 
fazemos no nosso dia a dia na cidade, devido à vida cada vez 

mais atribulada. 
 Esta Gira, além de nos ter permitido momentos de contato 

direto com a mãe natureza, nos deu a oportunidade de receber os 
Caboclos de Umbanda que realizaram, em conjunto com as 
energias da natureza, uma harmonização nos seus médiuns e nos 
convidados presentes, além das orientações transmitidas tanto de 
forma coletiva como individuais.

O encerramento dos trabalhos foi conduzido pelos Exus 
Guardiões que atenderam a todos, pois sempre temos algo a ouvir 
para ajudar o nosso crescimento. Realizaram os trabalhos de 

limpeza em nosso campo 
astral, firmezas para nossa 
proteção e encerraram os 
trabalhos com a queima de 
ponto de fogo.

Ao realizarmos este tipo de trabalho, temos que 
estar conscientes que estaremos interagindo com 
energias poderosíssimas que habitam os sítios naturais, 
que são os Elementares. Por este motivo devemos ter 
muito respeito, não realizando de forma alguma quaisquer 
t r a b a l h o s  q u e  
a g r i d a m  e s t e s  
seres, tais como 

trabalhos de baixa magia, sacrifício de animais, etc. Ou até 
mesmo o simples fato de deixar restos de velas, fósforos, 
garrafas e assim por diante, pois estaremos agredindo o 
reino onde estes seres evoluem e cumprem um papel 
fundamental para o equilíbrio nosso e do planeta. 

Para encerramos, gostaríamos de agradecer aos 
nossos amigos Alexandre e Lizete, que cederam o local em 
sua chácara para que pudesse ser realizado o trabalho.
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Ritual do Batismo 
Nos Terreiros de Umbanda são realizados batizados, o que 

ainda causa espanto em muitas pessoas, pois acham que o ato do 
batismo faz parte somente dos Sacramentos das Igrejas, e que na 
Umbanda só são realizados Batismos de ordem iniciática.

Na Umbanda temos uma visão diferente do  Batismo, não o 
vendo como o ato de nos 
perdoar do pecado original, o 
que nos purificaria  e elevaria-
nos  a categoria de filhos de 
Deus, nos  reintegrando com 
JESUS CRISTO. 

O batismo em nossa casa é realizado dentro de um ritual 
singelo onde se pede à corrente astral de Umbanda que proteja 
esta criança durante toda a sua jornada nesta casa planetária, 
independente da linha religiosa que este venha escolher, pois 
não cria nenhuma obrigação da criança Batizada em ser 
Umbandista.

Lembramos também que na Umbanda  são  realizados casamentos ,rituais de desligamento, 
etc. E que em nenhum ritual é cobrado  para a sua realização, pois não se pode cobrar para se pedir a 
Deus  uma benção para a pessoa.

A piscina e a cruz

Um amigo ia toda quinta-feira à noite a uma piscina coberta.
Sempre via ali um homem que lhe chamava atenção: ele tinha o costume de
correr até a água e molhar só o dedão do pé. Depois subia no trampolim mais alto e 

com um esplêndido salto mergulhava na água. Era um excelente nadador.
Não era de estranhar, pois, que meu amigo ficasse intrigado com esse costume de 

molhar o dedão antes de saltar na água. Um dia tomou coragem e perguntou a razão 
daquele hábito. O homem sorriu e respondeu:

- Sim, eu tenho um motivo para fazer isso. Há alguns anos, eu era professor de 
natação de um grupo de homens. Meu trabalho era ensiná-los a nadar e a saltar de trampolim. Certa noite não 
conseguia dormir e fui à piscina para nadar um pouco. Sendo o professor de natação, eu tinha uma chave para entrar 
no clube. Não acendi a luz porque conhecia bem o lugar. A luz da lua brilhava através do teto de vidro. Quando estava 
sobre o trampolim, vi minha sombra na parede em frente. Com os braços abertos, minha silhueta formava uma 
magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela imagem. O professor de natação continuou:

- Nesse momento, pensei na cruz de Cristo e em seu significado. Eu não era um cristão, mas quando criança 
aprendi um cântico cujas palavras me vieram a mente e me fizeram recordar que Jesus tinha morrido para nos salvar 
por meio de seu precioso sangue... Não sei quanto tempo fiquei parado sobre o trampolim com os braços estendidos 
e nem compreendo por que não pulei na água. Finalmente voltei, desci do trampolim e fui até a escada para 
mergulhar na água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso... na noite anterior haviam esvaziado a 
piscina e eu não tinha percebido... Após uma longa pausa, ele continuou: - Tremi todo e senti um calafrio na espinha. 
Se tivesse saltado, seria o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida.

Fiquei tão agradecido a Deus, que em Sua graça me permitiu continuar vivo, que me ajoelhei na beira da 
piscina. Tomei consciência de que não somente a minha vida, mas minha alma também precisava ser salva. Para 
que issoacontecesse, foi necessária outra cruz, aquela na qual Jesus morreu para nos salvar. Ele me salvou quando 
confessei os meus pecados e me entreguei a Ele. Naquela noite fui salvo duas vezes. Agora tenho um corpo sadio 
porém, o mais importante é que sou eternamente salvo. Talvez agora você compreenda porque molho o dedão antes 
de saltar na água...

Às vezes, os milagres acontecem em nossas vidas, mas, não como nós esperávamos. Deus tem uma forma 
maravilhosa de agir, Ele não faz barulho, não chama a atenção! Mas nem por isso torna-se ineficiente.

Abramos nossos olhos e estejamos bem acordados, testemunhemos do amor de nosso Salvador, com fervor 
e alegria, pois as pequenas coisas que o mundo ocultou, serão as grandes maravilhas que Deus revelará!!!

Já houve na sua vida algum momento em que um único minuto o salvou de um grande perigo, e neste 
instante você sentiu a mão de DEUS te guiando?

Momento de Reflexão 



Tirando Dúvidas
VELAS

Dentro da magia Universal as velas foram sempre 
utilizadas na maior parte dos rituais em que se 
precisam realizar algum contato com forças superiores 
ou interiores.

Nos terreiros de Umbanda há sempre alguma vela 
acesa. A função da vela é o mais simples dos rituais, no 
seu sentido mais básico: o de simplesmente repetir 
uma mensagem, um pedido.

A pessoa se concentra (passo fundamental no 
ritual de ascender uma vela) no que deseja e a função 
da chama é o repetir no astral, o reflexo à vontade do 

pedido do interessado. Dentro da magia o número de velas a ser acesas é importante, assim 
como a cor sendo que, só se deve utilizar velas coloridas quando pedido e explicado pela 
entidade. Quando não, só se deve utilizar velas brancas. 

Campanha de Alimentos
O Centro de Umbanda Caminhos de Luz está 

mantendo, durante todo ano de 2004, uma campanha fixa 
para arrecadar alimentos, considerando que a fome, 
infelizmente, é uma realidade do nosso país muito próxima de 
nós.

Esta campanha de alimentos começa a dar os 
primeiros frutos. No mês de junho foram distribuídos 160Kg 
de alimentos a pessoas e instituições carentes. Sabemos que 
ainda é uma quantidade muito pequena frente ao problema da 
fome, mas temos certeza de que até o fim do ano 
conseguiremos ampliar bastante este número, ajudando cada 
vez mais pessoas e instituições. 

Devemos lembrar que é uma obrigação nossa, 
como cristãos, alimentar o nosso irmão.

Agradecemos a todos os que nos ajudaram até 
agora nessa campanha, trazendo alimentos ao Centro. 
Esperamos poder contar sempre com a sua contribuição.

Temos certeza de que aqueles que não 
estão trazendo alimentos é porque o estão 
fazendo diretamente, junto àqueles que 
necessitam, pois não acreditamos que quem 
procura um caminho de luz, deixe um irmão 
com fome.

A entidade escolhida desta vez para 
receber parte dos alimentos recebidos pelo 
Centro Caminhos de Luz foi a Creche 
Comunitária do Guará, situada à QE 38 - Lotes 
4/5 - Área especial - Guará II, que cuida 
atualmente de 93 crianças carentes com idade 
que vão de 3 meses a 8 anos. Foram 
entregues a esta instituição 90Kg de alimentos.

Entrega de alimentos na creche 

Creche Comunitária do Guará 



Grupo de psicografia Palavras de Luz

> Grupo de estudos de Umbanda - Nível 1: início 
em agosto

> Curso de reflexologia: início em 12 de julho

> Campanha ano 2004: alimentos não perecíveis;

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

        Julho: 09/07 - Pais Velhos e Guardiões;
                30/07 - Crianças e Caboclos; 

Agosto: 13/08 - Pais Velhos e Guardiões;
27/08 - Crianças e Caboclos;

Parabenizamos os Médiuns Zulene e Cristiano pela 
coordenação do Grupo de psicografia Palavras de Luz que através 
de seus esforços nos brindam com mensagens psicografadas de 
Mentores e irmãos desencarnados. Recentemente foi criado um 
espaço “Quadro de Psicografias” para expor mensagens de 
pessoas já desencarnadas, recebidas pelo grupo, no intuito de 
encontrar os seus verdadeiros destinatários. Em breve começarão 
a ser expostas as mensagens dos Mentores Espirituais da 
Corrente Astral de Umbanda para que todas as pessoas possam 
ter acesso a estas pérolas. 
Acreditamos que um dos papéis do trabalho realizado por este 

grupo seja o de desenvolver a psicografia na Umbanda. Aos poucos a psicografia vem 
amadurecendo em nossa religião, onde já contamos com excelentes livros psicografados que vão 
desde romances a livros de estudo doutrinários. 

Temos a certeza que através da perseverança destes médiuns o  Grupo de psicografia 
Palavras de Luz irá contribuir para termos cada vez mais na Umbanda as mensagens e 
ensinamentos de sua Corrente Astral sendo transmitidas, através da psicografia. 

Parabéns aos médiuns responsáveis pelo trabalho desenvolvido por este Grupo e a todos 
que com ele contribuem. Que Pai Oxalá os iluminem.

Participe do Caminho! 
Escreva-nos enviando temas que gostaria que fossem abordados por este 

informativo: caminhosdeluz@terra.com.br

Quadro de Psicografias

Saravá,

A vida, às vezes tem armadilhas, nos atos, nas 
palavras. Por isso observem as suas ações, ajam com 
cautela, equilíbrio e ponderação.

Deixem sair da boca de vocês palavras de 
sabedoria, simples para que todos possam entender. 

Como vêem a vida é para ser vivida, com equilíbrio 
assim, tudo que quiserem falar, fazer, enxergar se tornará 
claro como dia.

Mas depende apenas de vocês, porque vocês têm 
como pensar tem o cérebro racional, graças a Zambi em 
sua imensa sabedoria.

Que Oxalá abençoe a todos, me despeço.
Saravá.                                 

                                                               Exu

Bsb, 20/09/03  médium Zulene

Meus  Amados,

Toda aspereza recebida por vós deverá ser 
convertida em suavidade no tratamento de outros.

Assim como um rio de águas turbulentas 
necessita da queda d`água  para tranqüilizar as suas 
águas,transformem sempre o seu pensamento em 
paragens mais tranqüilos, que possam irrigar os sementes 
do amor e da caridade existente nos corações dos homens.

A paciência é elemento fundamental pra que isto 
aconteça. Tarefa difícil, mas não impossível àqueles que 
oram e vigiam sempre.

Que nosso Pai abençoe a todos.

Caboclo Pena Verde

Bsb, 19/07/03  médium Cristiano
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