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Muitas pessoas costumam procurar o 
Centro de Umbanda Caminhos de Luz 
impulsionados por um momento de dúvida que 
os aflige muitas vezes gerado pelo medo de 
errar, e procuram os Guias para que com sua 
sabedoria e experiência possam ajudar a 
solucionar a dúvida.  

As dúvidas requerem respostas, porém, às 
vezes, não é possível uma solução definitiva no 
momento em que a pessoa deseja. Como sempre 
dizemos, os Guias não podem tomar decisões por 
nós; eles indicam o rumo para uma solução que nem 

sempre será definitiva.
Sempre teremos dúvidas, pois faz parte de nosso aprendizado e de nossa 

natureza humana. Sendo seres imperfeitos passaremos por elas e estas se 
tornarão objeto de reflexão necessário à nossa evolução. Não devemos ter 
medo de errar, através dos erros vamos adquirindo experiência.    

Em nossas vidas nos deparamos com as dúvidas nas mais variadas 
questões, é normal as pessoas relacionarem a dúvida à falta de Fé; se não 
relacionarmos a palavra fé somente ao lado religioso fará sentido. A palavra 
dúvida quer dizer incerteza, vacilação sobre a realidade de um fato ou 
hesitação em tomar uma decisão e a palavra fé é a firme convicção de que 
algo seja verdade, sem nenhuma prova , pela absoluta confiança que 
depositamos neste algo ou alguém.

Por muitas vezes duvidamos de nós mesmos, de nossa capacidade de 
resolver ou enfrentar certas situações.

          “Ao duvidar, ponho tudo em dúvida, inclusive a dúvida mesma”.

“A dúvida é o nosso poder de conceber que as coisas sejam de um outro modo 
que não aquele com que se nos apresentam num dado momento. A dúvida 
assenta-se numa suposição; ela requer e subentende o poder de supor”.

A Dúvida



  As giras de passes são as terças feiras com 
inicio as 20:30h  A porta será aberta as 
19:30h.

As giras de assistência são aos sábados 
com inicio as 19:00h  A porta será aberta as 
18:00h.

Nos visite na Internet
Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

   Gira especial das Crianças dia 25 de 
setembro as 17h a porta será aberta as 16h

   

  Maiores informações:
9985-7041 (Marco)
8118-3363 (Cristiano)

®

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Agosto:   14/08 -Pretos Velhos e Exus;
                     28/08 - Crianças e Caboclos; 

                   
Setembro: 11/09 -Pretos Velhos e Exus;

 25/09 - Gira dasCrianças ; 
                
        Calendário de Giras de Passes:

Agosto:   03/08 - Terça feira ;  
                 17/08 - Terça feira; 
                 31/08 - Terça feira; 

Setembro:  14/09 - Terça feira;  
                    28/09 - Terça feira; 

 

                  

No Centro de Umbanda Caminhos de Luz realizamos mensalmente 
giras de assistência com a linha das Crianças, mas é um grande prazer a 
chegada do mês de setembro, quando é realizado um trabalho especial para 
os enviados da vibração de Yori.

Sabemos que algumas pessoas ainda não dão a devida importância 
ao trabalho realizado por estas Entidades, talvez por não conseguirem vê-
las como vêem os  Caboclos  e Pretos-Velhos.

Isto ocorre por que associamos a forma de apresentação das 
entidades que atuam na vibração do Orixá Yori às crianças encarnadas que 
convivemos diariamente. 

 Temos muito a aprender com as Crianças na Umbanda para nos 
tornarmos puros de coração. Apesar de se apresentarem como crianças não 

deixam de ser verdadeiros magos que, além de movimentarem com mestria todos os elementos da 
magia, transmitem sempre com alegria belas e profundas mensagens para aqueles que os procuram.

No sábado, dia 25 de setembro, estaremos realizando a gira 
especial das Crianças. Este trabalho se inicia às 17h para que os 
pais possam trazer seus filhos para participarem deste momento de 
magia e alegria. 

Aguardamos todos vocês.

            “Se todos tivessem olhos de Crianças não haveria mais guerras”

Gira das Crianças.

Inicia-se mais um grupo de estudo de Umbanda, uma nova turma para que 
possamos trocar pontos de vistas sobre a querida Umbanda.
A proposta destes cursos que realizamos desde 1990 seguindo orientação do Sr 
Caboclo Sete Flechas, Mentor de nossa casa, não é criar uma visão única 
engessada da Umbanda, e nem formar médiuns ou dirigentes; este curso 
procura esclarecer muitos pontos que eram tidos como segredos e não poderiam 
ser explicados, além de mostrar que a Umbanda é uma religião que tem 
fundamentos e desenvolve um trabalho indispensável na evolução de nossa 
casa planetária.

Novo Grupo de Estudo Sejam Bem Vindos
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