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Salve Todos os Caboclos de Umbanda
Os Espíritos que se apresentam como Caboclos, independente de 

terem sido ou não um indígena em vida passada, trazem uma grande 
sabedoria para a nossa Umbanda.   

Na Umbanda, os Caboclos são uma das formas de apresentação mais 
presentes nos rituais, pois possuem falanges atuando em todas as linhas, nas 
diversas vibrações.

Existem caboclos atuando nas vibrações de Oxóssi, Ogum, Xangô, Oxum, 
Iansã, Nanã, etc.

A maioria dos médiuns tem um Caboclo como entidade responsável por sua 
cabeça, chamado de Guia de Cabeça. É a Entidade que irá orientá-lo em sua 
jornada mediúnica. Este compromisso é assumido antes da encarnação do 
médium. 

É uma ligação muito forte, pois a entidade se dispõe a auxiliar este médium, para que através da 
prática da mediunidade possa resgatar e reparar erros de vidas passadas e seguir sua evolução.

Os Caboclos são entidades com um elevado grau espiritual, que através de seus médiuns na 
Umbanda nos trazem o conhecimento necessário para o nosso crescimento.

Como em todas as formas de apresentação presentes na Umbanda, a de Caboclos também traz um 
simbolismo, no caso nos lembrando da força que temos que ter (força interior), do desprendimento e 
a simplicidade. Este simbolismo independe de sua vibração ou do seu grau de elevação. Dentro 
desta forma de apresentação são as entidades mais associadas a natureza e a todos os seres que 
nela habitam. São entidades com grande conhecimento de ervas e 
com muita facilidade em trabalhos votados para a saúde.

Estas entidades nos mostram a grandeza e a força da natureza e o 
quanto esta é fundamental para a nossa existência, pois fazemos 
parte deste universo e temos o dever de preservá-lo.   
 

Salve todos os Caboclos !
Salve o Caboclo Sete Flechas Guia dirigente desta casa!

Quadro de Avisos
As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 20:00h.

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

As Giras de Passes e o atendimento com Reiki 
retornam em março

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Calendário de Giras de Assistência:

        Giras de Passes:     

                                
Abril:          01/04  - Gira Especial de Caboclos;
                   15/04  - Gira Pretos Velhos e  Exus; 

Abril:    04/04 - Terça feira ;        06/04 - Quinta feira ; 
             18/04 - Terça feira ;        20/04 - Quinta feira ;

                   29/04  - Gira Crianças e Caboclos;

Atendimento com Reiki:
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