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Chegou o mês em que realizamos a gira especial 
para os Exus. Tentaremos esclarecer alguns pontos 
para que possam entender um pouco sobre Exu, a 
figura mais controvertida dentro da  Umbanda e o 
trabalho que executa. 

O termo exu é explicado de varias maneiras em 
diferentes obras literárias.Vejamos as três mais 
utilizadas. Uma, que a palavra Exu seria uma 
corruptela dos nomes Esseiá/Essuiá, significando 
lado oposto ou outro lado da margem.

  Outra que seria uma variante do termo Yrshu, nome do 
filho mais novo do imperador Ugra, na Índia antiga, que 
se rebelou contra os ensinamentos dos Magos do 

império e foi banido com seus seguidores do território indiano. Daí adveio à 
relação Yrshu / Exu, como sinônimo de povo banido.

Também temos quem afirme que o nome Exu é de origem africana e quer 
dizer Esfera.

Nos trabalhos realizados nos terreiros temos consciência do papel 
fundamental que Exu desempenha na Umbanda.  Como sabemos, em uma gira 
lidamos com diferentes tipos de energias, algumas boas outras ruins, além de 
espíritos dos mais diversos graus evolutivos.  Exu é um guardião, não há como 
realizar uma gira de Umbanda sem Exu para nos defender e proteger.

Exu é regido pela justiça e não pelo conceito simplório de bem e mal que 
temos. Pobres dos que pensam em agradar a Exu com presentes para obter sua 
ajuda. Estas entidades são seres evoluídos que não se vendem de forma alguma, 
eles são executores da lei. 

Exus atuam em diferentes faixas vibratórias, das evoluídas às menos 
evoluídas, são seres que estão em evolução assim como todos os seres. 
Trabalham ligados aos caboclos, pretos velhos e crianças, de forma 
harmônica, sempre visando a caridade e executando a justiça. 

Por isso quando for falar com um Exu que atua na corrente de Umbanda, 
lembre que está falando com um ser evoluído que desempenha um papel 
fundamental não só na Umbanda mas também em nosso planeta ,executando 
a justiça e trabalhando as energias  que poderiam nos destruir se ele não 
existisse. 

Exu o Guardião de Umbanda



  

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

Campanha 2009: alimentos não perecíveis. 
Contribua com a doação de um quilo de 
alimento.

  

 

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

®

Não teremos Gira de passe no dia 21 de julho

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

    Junho:  06/06 - Crianças e Caboclos; 
            20/06 - Giras dos  Exus;

Julho:  04/07 - Crianças e Caboclos; 
             18/07 - Pretos Velhos e Exus;
               

Calendário de Giras de Passes:
                

Junho:   09/06 - Terça feira ;  
               23/06 - Terça feira ;   

Julho:   07/07 - Terça feira ;  

As giras de passes retornam na Terça  
dia 04 de agosto as 20:30

Creche os Quatro 
Todos os anos o Centro de Umbanda 

Caminhos de Luz seleciona uma instituição 
para repassar as doações recolhidas no 
Centro e auxiliar no que for possível. Este 
ano foi selecionado a instituição Creche os 
Quatros Pequeninos, que fica na QN 15B 
conjunto 01 casa 21 no Riacho Fundo II.

Esta instituição auxilia de forma gratuita 
cerca de 43 crianças de dois a seis anos de 
idade filhos de famílias carentes, e passa por 
uma fase difícil para a sua manutenção.

Agradecemos a todos que contribuem com alimentos e pedimos que dentro 
da possibilidade continuem a nos auxiliar trazendo alimentos não perecíveis.

Telefone de contato da creche é 33434-7034.

No dia 13 de abril os grupos de estudo de 
Umbanda tiveram uma palestra ministrada pelo 
psicólogo e escritor Sr Túlio Alves Ferreira dirigente do 
Centro Cabana da Humildade. 

Nesta oportunidade foram abordados diversos 
assuntos sobre Umbanda e psicologia e os 
participantes formularam perguntas.

Este tipo de evento é altamente enriquecedor 
para o grupo, pois gera a oportunidade de se ter outra 

visão sobre a Umbanda, transmitida por um dirigente com mais de quarenta anos de 
experiência.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz agradece ao Sr Túlio Alves Ferreira por 
nos proporcionar esta oportunidade enriquecedora para a nossa casa.

Palestra Para o Grupo de Estudo
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