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O Ser como um todo
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Os Centros de Umbanda recebem 
pessoas com os mais diversos tipos de 
problemas, preocupações e níveis de 
ansiedade. 

O ser humano tem que ser visto e tratado 
como um todo, englobando as dimensões 
espiritual, mental e física, pois não se alcança 
equilíbrio de forma fracionada. O equilíbrio de 
uma está intimamente ligado ao equilíbrio das 
outras. 

Não é raro as Entidades que atuam nos Centros de Umbanda, em suas 
orientações, aconselharem pessoas a procurar 
tratamento comportamental, psicológico, pois 
nem todos os problemas possuem fundo 
espiritual, não podendo ser tratado dentro do 
terreiro. A solução de grande parte desses 
problemas depende de que as pessoas estejam 
dispostas a se trabalharem e se modificarem.

Em nossa casa, desde a sua criação, 
temos não só a proposta de promover a religião. 
Realizamos com freqüência, cursos que têm 
como  objetivo transformar a visão das pessoas 
em relação a diversos temas. 

Além disso, facilitamos o acesso a assistência 
psicológica através de convênio firmado com 
psicólogas que utilizam diferentes técnicas, pois 
sabemos que os atendimentos psicológicos 
profissionais são muito caros, tornando-se 
inacessíveis para grande parte da população. 

No aspecto físico, oferecemos convênios com 
terapias complementares que atuam com técnicas de  
acupuntura, iridologia, reflexologia, cromoterapia, 
florais. Técnicas estas que não substituem a 
medicina tradicional. Como seu nome já diz, elas 
atuam como coadjuvantes à medicina tradicional, 
complementando a sua atuação.

Reflexologia

Psicólogas

Iridologia



Grupo de psicografia Palavras de Luz

> Almoço do Centro: dia 27/03, na Escola Classe 
206 sul. Prato principal: Galinhada.
Convites a R$8,00.

> Campanha ano 2004: alimentos não perecíveis;

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

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Março: 12/03 - Pais Velhos e Guardiões;
                26/03 - Crianças e Caboclos; 

Abril: 16/04 - Pais Velhos e Guardiões;
30/04 - Crianças e Caboclos;

É normal que as pessoas que freqüentam os terreiros de 
Umbanda não entenderem o porque da utilização de alguns objetos 
ritualísticos, tais como velas, pontos riscados, roupas branca, etc.

Então resolvemos criar este espaço em nosso informativo para 
procurar esclarecer de forma simples a finalidade dos objetos mais 
comuns nos rituais de Umbanda.

Em nossa primeira matéria explicaremos um pouco sobre 
imagens:

E comum vermos nos terreiros de Umbanda imagens de 
santos católicos, como também imagens de índios, pretos velhos, 
crianças e “exus”.

As imagens servem de ponto de concentração para elevar a 
energia mental, predispondo às coisas espirituais.

Infelizmente se faz um sincretismo entre as imagens e os Orixás. Sabemos que os Orixás são 
seres espirituais que não tiveram encarnações, tornando-se assim impossível sua ligação com os 
santos (Espíritos de grande envergadura e missionários que passaram pelo planeta Terra).

Muitas pessoas também utilizam imagens para simbolizar os Guias (Caboclo, Preto Velho e 
Criança), não compreendendo que usam estas formas como simbolismo.

O médium deve procurar quebrar qualquer condicionamento dos Orixás e dos Guias com 
imagens e sim elevar a sua vibração para conseguir a sintonia com seu Guia, sem precisar de nenhum 
apoio vibratório.

Chego na paz de Oxalá dizendo,

Se tudo tem limite nesta terra, então todos também têm seu limite. 
Procure fazer apenas o que está ao seu alcance, não ultrapasse o seu 

limite, pois isso apenas atrapalhará o seu campo energético. Vocês estão 
preparados e organizados para terem, tantas dores, tantos sofrimentos, tantas 
alegrias, tantas surpresas. Nada a mais ou a menos do limite o qual foi 
combinado e organizado. Tudo no seu ponto certo.

Por isso, pedimos: não tentem resolver ou absorver os problemas 
alheios, não são seus, eles estão onde devem estar. Não tentem resolver 
problemas que não são seus.

Observem, que quando os problemas parecem não ter fim, ele acaba 
se resolvendo com orientação de amigos ou até por si só!

Então, lembre-se o Pai é perfeito nada é a mais ou a menos para 
ninguém. Por isso, orem, tenham fé, nós trabalhamos constantemente com 
vocês ou com aqueles que nos pedem ajuda, mesmo não sabendo quem somos.

A sua mente o seu querer é primordial junto ao seu merecimento, para 
que tudo se resolva conforme foi o acordo em casa, antes dessa viagem. Pense 
nisso!!

Que Oxalá os abençoe como sempre o faz.

Caboclo Sete Flechas

Bsb, 15/11/03 - médium Zulene.

Freqüentemente reclamamos do peso dos 
problemas que carregamos às nossas costas. 
Nesta psicografia, somos chamados a refletir 
sobre este fato. Nas giras, os pretos-velhos 
costumam dizer: “Deus não erra o peso do 
fardo de cada pessoa. Quando acham que um 
problema é maior do que sua capacidade para 
resolvê-lo, estão admitindo que Deus é 
imperfeito.” .

O que geralmente acontece é que 
costumamos puxar o fardo de outras pessoas 
para as nossas costas, tornando impossível de 
suportar o peso. Com isso estamos errando 
duas vezes. Primeiro, por nos sufocarmos com 
problemas que pertencem a outros e que 
certamente irão impedir que encontremos 
soluções para os nossos próprios problemas, e 
em segundo lugar por estarmos evitando que o 
verdadeiro dono do problema passe por 
situações necessárias ao seu crescimento.

É necessário, portanto, que saibamos dar 
a devida importância aos nossos problemas. 
Visto que, como diz a crendice popular: “Deus 
dá o frio conforme o cobertor”.

Tirando Dúvidas

Imagens de Pretos Velhos 
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