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 Quando chega o mês de setembro 
automaticamente os terreiros de Umbanda já se 
preparam para uma das festas mais bonitas  existente 
dentro da ritualística, é um momento mágico que ocorre 
uma vez ao ano.

É o momento de interação das crianças 
encarnadas com a Umbanda , através das Entidades 
que atuam na Vibração de nosso Pai Yori, é um 
momento mágico onde no campo vibratório do terreiro 
se sente alegria e amor, pois não está carregado com os 
problemas, medos , etc que os adultos trazem. É o dia 
da magia em seu mais puro conceito, que só pode ser 
movimentada em um ambiente de alegria, 
descontração e felicidade.     

As Entidades que se manifestam com a roupagem fluídica de Crianças e 
chegam de maneira extremamente peculiar, muitas vezes pulando, batendo 
palmas, cantando, e se apresentam como Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, 
Ritinha, Aninha, Paulinho, Cosminho, Rosinha, entre outros. São verdadeiros 
mestres da magia e em suas consultas atuam de forma bem natural e 
espontânea, independente do assunto que é tratado, transmitindo toda verdade 
que tem que ser dita ao consulente de forma alegre, e são excelentes ouvintes.

Outra particularidade que notamos no trabalho realizado por estas 
Entidades ao longo dos anos, é que se preocupam muito com a proteção e a 
saúde de nossas crianças, e que por terem um total domínio sobre a magia, a 
utilizam sempre em nosso beneficio, se nos esforçarmos em manter o nosso 
coração e a nossa mente o mais puros possível, evitando sentimentos de ódio, 
raiva, rancor, mágoa etc. e retirarmos de nossa mente 
pensamentos como vingança, inveja, etc.

Vamos comemorar juntos com as “Crianças” da 
vibração do Orixá Yori que podemos traduzir como 
Vibração da “Potência dos Puros”.
Tragam seus filhos e netos no sábado dia 14 de 
setembro às 16h para serem recebidos por estas 
Entidades tão importantes na Umbanda

Gira Especial das “Crianças”:



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

Não teremos atendimento com Reiki no 
dia 10 de outubro

Gira especial das Crianças 

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Não teremos Gira de Assistência no dia 
07 de setembro

Sábado dia 14 
de setembro com inicio às 17:00h  A porta 
será aberta às 16:00h

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

Setembro: 14/09 - Gira especial das Crianças 
                    21/09 -  Pretos Velhos e Exus

Outubro:  05/10 - Crianças e Caboclos
                 19/10 - Pretos Velhos e Exus

 

Setembro:  10/09 - Terça feira ; 
                   24/09 - Terça feira ;

Outubro:  08/10 - Terça feira ; 
                 22/10 - Terça feira ;

                 

Setembro: 12/09 - Quinta feira ; 
                  26/09 - Quinta feira ; 
                           
 Outubro: 24/10 - Quinta feira ; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Religiosidade auxilia na cura de problemas de saúde?
Estudos realizados em universidades brasileiras e estrangeiras mostram a importância da 

crença religiosa na vida e principalmente na saúde das pessoas.
“Pesquisa do Dr. Harold Koenig, do Departamento de Psiquiatria e Medicina do Centro 

Médico da Universidade Duke, Carolina do Norte publicada no Southern Medical Journal, vol.97, 
Number 12, Dec 2004, revelou que crenças e práticas religiosas estão associadas com:”

·      Melhor funcionamento do sistema imune encontrado em 5 de 5 estudos. 

· Menores taxas de morte por câncer 5 estudos em 7. 

· Menos doença cardíaca ou melhores resultados cardíacos 7 em 11. 

· Menor pressão arterial 14 em 23. 

· Colesterol mais baixo 3 em 3. 

Em outro do Impacto da Religião Sobre a Saúde de  2005, foram obtidos os seguintes dados 
científicos quanto à importância da religião específicos para a Saúde Mental:

         · Bem-estar, esperança e otimismo: 90 entre 114 estudos comprovaram i. 

· Propósito e significado na vida: 15 entre 16. 

· Menos depressão e mais rápida recuperação: 60 entre 93. 

· Taxas de suicídio mais baixas: 57 entre 68. 

· Menos ansiedade e medo: 35 entre 69. 

· Maior satisfação e estabilidade marital: 35 entre 38. 

· Maior suporte social: 19 entre 20.

· Menos abuso de substância: 98 entre 120.

Se as pessoas, que têm uma crença religiosa mostram um melhor funcionamento de seu campo físico e mental, 
podemos dizer que a religião auxilia na cura. Claro que estamos falando de religiões que não exploram a fé e a dor do 
próximo.  

No terreiro vemos a saúde a nível mental, físico e espiritual. Temos a visão que muitos problemas a nível físico 
iniciaram a nível espiritual causado por algum desequilíbrio no campo mental da pessoa em algum momento de sua 
existência.

Quando o problema já está a nível físico tem que ser tratado através da medicina, que também deve ser vista como 
algo de Deus, pois toda a evolução terrena tem seu início no reino espiritual, mas isto não impede que a pessoa procure 
auxílio em sua crença religiosa seja ela qual for. Estas duas vertentes devem caminhar juntas, pois o objetivo é um só :  
restabelecer a saúde da pessoa. 

Vamos enfrentar qualquer contratempo em nossa saúde com tratamento adequado e com muita fé e 

aumentaremos muito a chance do  resultado  ser favorável.


	Página 1
	Página 2

