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 Tempo: nosso aliado ou nosso inimigo?
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Em nossa passagem pelo mundo das formas, 
temos que procurar não desperdiçar o tempo que nos é 
concedido para que possamos aprender, evoluir e 
resgatar erros anteriores.

Temos a impressão de que o tempo corre de 
acordo com a nossa vontade e que sempre teremos 
tempo para realizar tudo no momento que desejarmos. 
Doce ilusão.

Quando nascemos no mundo das formas, não 
temos consciência de quanto tempo nos foi dado para 
as nossas realizações, mas devemos ter certeza que a 
contagem regressiva para o nosso retorno ao mundo 
espiritual já iniciou, e é a este fato que devemos nos 
manter atentos, pois o tempo não espera por ninguém e 
não devemos desperdiçar um segundo que seja, pois 

este é único e não se repetirá.
Nos terreiros é comum vermos um Preto Velho pegar seu cajado e bater ao 

chão e falar para o consulente :
- Reparou, filho, que bati o cajado no chão?
O consulente responde afirmativamente.
- Pois é, filho, este ato já pertence ao passado. Como o tempo é rápido, né, 
filho.
- Com este gesto simples, ele nos mostra a velocidade em que o tempo passa 
e que não podemos desperdiçá-lo, pois não temos como recuperar o tempo 
que passou. Devemos estar atentos para não perder mais tempo com 
preguiça, pois temos uma missão a cumprir e nos foi concedido um tempo 
para realizarmos nossas tarefas. Algumas oportunidades so cruzarão o 
nosso caminho uma vez. 
Portanto, o tempo se torna nosso aliado se 

não o desperdiçarmos e o utilizarmos da forma 
mais produtiva possível, ou se torna o nosso 
grande “inimigo”, se não o aproveitarmos da 
melhor forma possível, deixando o comodismo e a 
preguiça tomarem conta de nós. 

Como vemos, tudo depende de nossa 
escolha. Saibamos optar.

Como nos lembram os nossos grandes 
mestres, os Pretos Velhos, a preguiça é o descanso 
antes da fadiga. 

A escada da evolução é infinita

O tempo



No dia 13 de agosto foram realizadas as giras de 
Pretos Velhos e Exu. Neste dia, contamos com uma 
visita muito especial. Gostaríamos de deixar registrada a 
nossa alegria de poder receber o Médium dirigente da 
casa Cabana da Humildade Túlio Alves Ferreira, Pai 
Espiritual do dirigente de nossa casa. 

Tivemos a oportunidade de ouví-lo palestrar e de 
vê-lo trabalhar com seus Mentores Espirituais, o que 
muito nos gratificou.

Pedimos a Pai Oxalá que continue a iluminá-lo e 
que possamos ser brindados com sua presença mais 
vezes em nossa casa. 

U m  G r a t i f i c a n t e M o m e n t o

Tulio junto a nossa Corrente Mediúnica 

Uma Gira Especial:
No domingo, dia 26 de setembro, às 

17:00h, estaremos realizando a gira 
dedicada às crianças (encarnadas). Como 
sempre, explicamos que este trabalho tem 
como finalidade promover a aproximação 
das crianças com a Umbanda, pois são 
poucos os pais que levam seus filhos aos 
terreiros, e neste dia, devido ao forte 
sincretismo com Cosme e Damião, as 
crianças têm a oportunidade de ter contato 
com as Entidades da linha de Yori, as 
“Crianças” da Umbanda. 

Através deste contato, vão crescendo sem os  preconceitos em relação a 
Umbanda os quais, muitas vezes, são colocados pela ignorância dos adultos.

Tragam seus filhos e participem conosco deste momento tão especial

 

Momentos de Reflexão
         A lição da borboleta

"Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homem ficou 
observando o esforço da borboleta para fazer com que o seu corpo passasse por 
ali e ganhasse a liberdade. Por um instante ela parou, parecendo que tinha 
perdido as forças para continuar. Então, o homem decidiu ajudar e, com uma 
tesoura, cortou delicadamente o casulo. A borboleta saiu facilmente. Mas, seu 
corpo era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a 
borboleta porque esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e 
ela saísse voando. Nada disso aconteceu. A borboleta ficou ali rastejando, com o corpo murcho e as asas 
encolhidas e nunca foi capaz de voar! O homem, que em sua gentileza e vontade de ajudar, não 
compreendeu que o casulo apertado e o esforço eram necessários para a borboleta vencer essa 
barreira. Era o desafio da natureza para mantê-la viva. O seu corpo se fortaleceria e ela estaria pronta 
para voar assim que se libertasse do casulo. Algumas vezes, o esforço é tudo o que precisamos na vida. 
Se Deus nos permitisse passar pela vida sem obstáculos, não seríamos como somos hoje. A força vem 
das dificuldades, a sabedoria, dos problemas que temos que resolver. A prosperidade, do cérebro e 
músculos para trabalhar. A coragem vem do perigo para superar e, às vezes, a gente se pergunta: não 
recebi nada do que pedi a Deus. Mas, na verdade, recebemos tudo o que precisamos. E nem 
percebemos".

Preparação da casa para a Gira  



Grupo de Estudo
Chega ao fim mais um grupo de estudo de 

Umbanda. Apesar de já estarmos com saudade do 
convívio, temos a certeza de que mais algumas 
sementes foram lançadas em prol da nossa querida 
Umbanda, pois este curso básico que oferecemos visa 
esclarecer as pessoas um pouco sobre esta religião 
que, infelizmente, ainda é tão mal compreendida.

Parabéns aos alunos de mais este curso pelo 
empenho. Lembramos que todo conhecimento é para 
ser compartilhado, pois assim estaremos cada vez 
mais ajudando a desmistificar a Umbanda.     

G r u p o  d e  p s i c o g r a f i a  
P a l a v r a s  d e  L u z

O grupo Palavras de Luz continua seu trabalho, 
recebendo as mensagens que lhes são transmitidas pelos 
mentores Espirituais, que visam cada vez mais nos 
ensinar o modo certo de aproveitarmos ao maximo o 
tempo de nossa estadia no mundo das formas para que 
possamos cumprir as metas as quais nos foram 
destinadas. 

As mensagens recebidas pelo grupo de Psicografia 
são de grande valor para nos dar animo em seguir nossa 
jornada sempre procurando servir ao próximo e nos 
lembrar que somos seres amados por Deus.

Pedimos ao Supremo Espírito que possamos 
continuar a ser abençoados com estas mensagens que tanto nos ensinam.

A fé é uma das sementes que 
são colocadas em nossos corações 
para que possamos crescer.

Esta é uma das sementes mais 
difíceis de semearmos, pois é preciso 
mostrar se estamos prontos para 
termos esta força dentro de nós. Que 
a partir do momento em que 
aceitamos a nós mesmos e a Deus 
como nosso Pai começamos a ter fé e 
a partir daí começamos a meditar 
sobre quem somos, e porque estamos 
aqui. Estes são os primeiros passos 
para evoluírem.

Pai Antero

Médium Marco
BsB,  09/11/02  

Meus amados,
Pensem em quanto tempo de suas vidas é dedicado a vocês mesmo. 

Realmente as pessoas têm prestado muito pouca atenção em si. O 
tempo gasto para si o é feito em ações que não contribuem para o 
desenvolvimento pessoal, intelectual, moral e espiritual.

Reclamação acerca do cansaço estafa e outras doenças similares vêm 
trazendo a necessidade de que vocês parem para refletir mais, 
adaptando as suas vidas a uma rotina mais saudável. Quando 
conseguiremos praticar o amor para outras pessoas se nem mesmo 
praticamos conosco?

É preciso reconstruir a sua vida para que comecem a entender que as 
coisas que trazem benefícios para o homem são realmente exigentes, 
necessitam de dedicação intensa, compromisso e seriedade.

Amem a si mesmos pra que sejam capazes de dar amor as pessoas a 
sua volta.

Quanto menos tempo é dedicado a você mesmo em coisas realmente 
úteis, menos conseguirão dar atenção ao próximo.

Fiquem na paz de Deus.

Vovó Maria
Médium Cristiano
BsB, 27/04/02

MédiumdDirigente com os  alunos do curso

Salão preparado para os trabalhos de psicografia



Quadro de Avisos

No dia 03 de agosto foi iniciado mais um trabalho 
de assistência em nossa casa. Está sendo realizado às 
terças feiras, quinzenalmente, às 20h30min, o trabalho 
de passes. Este trabalho é dirigido pelo Sr. Caboclo 
Pedra Preta que assim nos explicou a sua finalidade: 

Este trabalho visa harmonizar as pessoas a nível 
energético, procurando manter o campo vibratório do 
ser mais equilibrado evitando assim muitas doenças. 
Neste trabalho são realizados além dos passes, tratamentos de cromoterapia, 
quando há indicação das Entidades.

Os preparativos desse trabalho, inclusive do corpo mediúnico, vêm sendo 
feitos há cerca de um ano. Nesse período ocorreu não só a orientação mediúnica 
transmitida pelos Guias, como estudos de anatomia e cromoterapia visando a 
integração dos dois trabalhos.

TRABALHANDO AS EMOÇÕES: 
CONHECENDO NOSSAS FACES OCULTAS

Será realizado no dia 02 de outubro, sábado, no 
Clube de Meditação Amygo, Setor de Clubes Sul, um 
Workshop que visa  através de diversas técnicas e 
vivências psicológicas levar as pessoas a entrar em 
contato com suas emoções e poder trabalhá-las 
proporcionando a possibilidade de uma melhor qualidade 

de vida. Este trabalho vai ser conduzido por três psicólogos que através de 
abordagens diferentes, trabalharão com o propósito de despertar nas pessoas o 
direito de serem felizes.

Os interessados podem procurar as informações através dos telefones: 234-
5761 ou 9635-8828 com Zulene.

Informamos ainda que o número de vagas é limitado.

GIRAS DE PASSES

Médiuns no dia de Gira de passes

Calendário de Giras Assistenciais:

       Setembro: 10/09 - Pais Velhos e Guardiões;
                24/09 - Crianças e Caboclos; 
                

Outubro: 08/10 - Pais Velhos e Guardiões;
22/10 - Crianças e Caboclos;

Calendário de Giras passes:

Setembro: 14/09 - Terça-feira;
                28/09 - Terça-feira;
              
Outubro: 12/10 - Terça-feira;

26/10 - Terça-feira;

26/09 - Crianças - Domingo

> Workshop : Trabalhando as Emoções: 02 de 
outubro (Sábado) De 09 às 19h

> Campanha ano 2004: alimentos não perecíveis, 
contribua com a doação de um kilo de alimento

> Escreva-nos enviando temas que 
gostaria que fossem abordados por este 
informativo:

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
316-3393 (Cristiano)

 
caminhosdeluz@terra.com.br
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