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2005. Como agir neste ano?
506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

Todo início de ano renovam-se esperanças. Elaboramos novos planos, projetos. 
Devemos tentar fazer algo um pouco diferente este ano. Ao invés de somente 
planejarmos, vamos nos propor a executar, pois, segundo orientações que nos são 

transmitidas pelos Guias Espirituais desta casa, temos que 
começar a agir. Como sempre nos é lembrado, se estamos tendo 
esta maravilhosa chance de estarmos encarnados é porque 
temos algo muito importante a realizar e o nosso tempo nesta atual 
encarnação passa muito rápido e devemos aproveitar todos os 
segundos para evoluirmos o máximo possível .

Então este ano,  ao invés de dizermos “eu queria”, vamos 
transformar essas palavras em tempo real: “eu quero”. Já que o 
ano é lunar, assim como as luas estão sempre em constante 
mudança, que tal  mudarmos tudo aquilo que é necessário em 
nós? 

O ano 2005 é o ano 7, que tem como 
sua principal característica a caridade. 
Tornamos a enfatizar que a caridade não 
está em só dar algo material a alguém. A 

caridade maior está em ouvir, em ajudar, principalmente 
começando em casa primeiro, a sua casa. O que você pode fazer 
por você mesmo. Como se ajudar? Depois o seu lar: filhos, 
maridos, esposas. Mais adiante os outros. É assim que se 
começa a ajudar como Ele pediu. Se você não se ajudar primeiro 
como fará com os outros?

Sabemos também que  a parte de assistência física e 
material em nosso país infelizmente 
ainda é necessária, então se você 
estiver pronto para ampliar esta ajuda 
prestando auxílio a irmãos carentes, a instituições 
filantrópicas,  ótimo pois você já consegue compartilhar o 
seu amor além de sua família carnal dividindo-o com irmãos 
que você ainda não tinha tido a chance de conhecer.

Deus, em sua bondade infinita, nos envia Espíritos 
missionários como Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre 
Tereza, Chico Xavier, e tantos outros  para nos lembrar o 
verdadeiro amor que Cristo Jesus pregou.

  Pois a caridade é todo ato nascido do amor ao próximo

Gira dos Caboclos

Sagrada Familia

Madre Tereza

Amor e Caridade



Giras de Passe 
Nas giras de passes que sas realizadas as terças feiras quinzenalmente as 

20:30h, e dirigidas pelo Sr Caboclo Pedra Preta, é normal vermos algumas 
pessoas serem orientadas após o passe a passarem pela aplicação de 
Cromoterapia, que é coordenada pela Médium Zulene. Mais o que é cromoterapia?

Cromoterapia é o tratamento através das cores, onde trabalha todo o 
campo energético, e físico. Cada cor tem a sua função, como o azul para acalmar e 
equilibrar, o amarelo para fortalecer  e por aí vai!

Nos passes com os guias, são trabalhados os 
campos energéticos e espirituais, quando é 
recomendada à cromoterapia, esta será um 
complemento  para a melhora do consulente. Onde 
através da lâmpada  atua-se  mais a nível  físico do 
mesmo.
        “A doença é considerada um desequilíbrio 

energético, que se tentará corrigir através da reposição, restauração ou 
regeneração dos campos eletromagnéticos em defasagem”.
          Essa abordagem do Terapeuta René Nunes nos mostra, que somos 
energia e que dependemos muito de nós mesmos para nos ajudar a equilibrar 
e a tratar.

         Cromoterapia é uma terapia complementar. 

                      Mensagem Chico Xavier 

Nasceste no lar que precisavas, 
Vestiste o corpo físico que merecias, 
Moras onde melhor Deus te proporcionou, 
De acordo com teu adiantamento. 
Possuis os recursos financeiros coerentes 
Com as tuas necessidades, nem mais, 
nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. 
Teu ambiente de trabalho é o que elegeste 
espontaneamente para a tua realização. 
Teus parentes, amigos são as almas que atraíste, 
com tua própria afinidade. 
Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. 
Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, 
buscas, expulsas, modificas tudo aquilo 
que te rodeia a existência. 
Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes... 
São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. 
Não reclames nem te faças de vítima. 
Antes de tudo, analisa e observa. 
A mudança está em tuas mãos. 
Reprograma tua meta, 
Busca o bem e viverás melhor. 
Embora ninguém possa voltar atrás e 
fazer um novo começo, 
Qualquer Um pode Começar agora e fazer um Novo Fim. 

Benção do Chico Xavier. 

Momento de Reflexão 

Sala de Cromoterpia

 Aplicação



Grupo de psicografia Palavras de 

> Campanha ano 2005: alimentos não perecíveis;

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

Quadro de Avisos

Calendário de Giras Assistenciais:

Abril: 08/04 - Crianças e Caboclos; 
22/04 - Pretos Velhos e Exus; 

Maio: 06/05 - Crianças e Caboclos;
20/05 - Pretos Velhos e Exus;

Nos trabalhos realizados aos sábados pelo grupo de 
psicografia Palavras de Luz, que nos presenteia com 
mensagens transmitidas por Mentores de Umbanda e 
também de irmãos desencarnados, começa a nos trazer 
através de alguns Médiuns os primeiros trabalhos de 
psicopictografia. Esta modalidade mediúnica é uma das 
m a i s  r a r a s  n o  
movimento Umbandista 
da atualidade.

A psicopictografia é uma forma de psicografia dando 
como mensagens a pictografia, ou seja, gravuras em 
formas várias de obras de artes pintadas, em suas mais 
variadas técnicas e mais diversos estilos.  

Este trabalho ainda permanece restrito ao Corpo 
Mediúnico, que vem sendo preparado e orientado pelo 
mentor Espiritual desta casa Sr. Caboclo Sete Flechas, 
mas, estas obras serão mostradas ao publico tanto no mural do Centro como no livro que está 
sendo preparado.

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

informativo: caminhosdeluz@terra.com.br

 Grupo de Psicografia

 As primeiras gravuras transmitidas

Na vida, tudo é composto de meio a 
meio.

Você vem com a capacidade de 
acertar e errar iguais, o que difere é que quanto 
mais você acerta, os erros vão diminuindo. Se 
for ao contrário, os acertos é que vão caindo. 
Então não é mais fácil se corrigir diversas vezes 
para ter uma bagagem maior de acerto?

Portanto, analise as questões e não 
julgues ou critique.

Está na hora de se modificar, pois, 
enquanto estás julgando ou criticando, 
lembre-se que também estais sendo alvo dessa 
mesma forma por outrem.

Que o Pai maior os abençoe.

Caboclo Pena Verde

Bsb, 05/03/05  médium Zulene

Gostaria muito que os irmãos soubessem da enorme alegria que vai agora 
no meu coração pela oportunidade bendita que me concedem com esse 
trabalho.

Enorme é a minha emoção que chego a dificultar o trabalho da médium.
Os irmãos sabem que o Pai em sua misericórdia divina não criou nada sem 

um fim providencial. Quando as cores são trabalhadas seja no desenho, pintura 
ou cromoterapia, os irmãos enfermos, principalmente, são muito beneficiados. 
Esse é o trabalho que realizamos aqui hoje com a ajuda de todos. Canalizar as 
energias das cores para beneficiar. Mesmo que os desenhos possam parecer 
sem sentido, jamais pensem assim. Entreguem a obra para o nosso criador que 
sabe exatamente o que fazer.

Peço desculpas aos irmãos pelos lápis que quebrei, mas não tinha outro 
jeito.

Que a paz do Cristo Jesus permaneça no  coração de todos sempre.
Com muita emoção 
Obrigado

Um amigo do coração
Bsb, 16/10/04  médium Rosana
OBS: Espírito que fez as gravuras.
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