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A nossa Umbanda está fazendo 105 anos de implantação no mundo 
físico, é uma data importante, pois foi a implantação de um projeto  elaborado no 
astral, para criar uma religião que atenderia todos a que a ela recorressem, 
independente de cor, posição social e até de credo religioso.

Esta religião também visa resgatar os conceitos da lei de Deus e a união 
do homem com o Divino, de uma forma sólida e consciente, pois a Umbanda não 
prega o fanatismo religioso

A Entidade de maior expressão na implantação desta religião que nasceu 
em solo brasileiro é o Sr. Caboclo Sete Encruzilhadas, que através de seu 
médium Zélio Fernandino de Moraes, veículo escolhido e preparado para esta 
imensa missão, implantou e consolidou um novo culto chamado Umbanda. 

Nossa religião que é nova em nosso mundo vem crescendo, e o mais 
importante vem se moldando de acordo com as mudanças que ocorrem no 

planeta, por não ser codificada Ela acompanha a evolução e realiza as transformações necessárias para 
realizar a sua função no planeta.

Sabemos que temos que amadurecer e melhorar muito, para que a Umbanda cumpra sua missão 
e resgate do Religare. 

Temos que comemorar o reconhecimento de nossa religião, e nos orgulharmos de ser 
Umbandistas, pois o verdadeiro Umbandista não explora a dor do próximo, auxilia sempre que for 
necessário sem esperar nenhum tipo de reconhecimento por isto.

Parabéns e obrigado Zélio, por nos deixar a base de uma religião criada sobre os princípios da 
igualdade.

Parabéns para todos os Umbandistas, que fazem parte deste terreiro chamado planeta Terra.

Dia 15 de Novembro  Dia da Umbanda

Sempre no mês de novembro realizamos em nossa casa a ultima gira especial do ano, a não menos 
importante gira dos Pretos Velhos.

Estas Entidades são queridas e importantes dentro da Umbanda. Nesta data a gira é toda dedicada ao 
trabalho realizado por estes verdadeiros mestres do conhecimento humano, estes orientadores ou, como são 
chamados por muitos, os “psicólogos” do pobre. 

Desde  1908 ,na implantação da Umbanda, estas Entidades estão presentes. Consta que na primeira 
sessão realizada no dia 16 de novembro de 1908, manifestou-se um Preto Velho de nome Pai Antonio, que 
com palavras de muita sabedoria e humildade conquistou a todos que estavam presentes. Foi também  Pai 
Antonio que trouxe o primeiro ponto cantado da Umbanda e também uso  do cachimbo e das guias. Esta 
Entidade foi a última a parar de manifestar no Médium Zélio.

No Centro de Umbanda Caminhos de Luz, temos  muito carinho e respeito por todas as Entidades que 
atuam na Linha de Yorimá como Pretos Velhos, Pais, Tios,  Tias, Mães, 
Vovós  e Vovôs.

São humildes mandingueiros que, sentados em seus tocos pitando 
seus cachimbos, vêm nos orientar, nos aconselhar e nos auxiliar na cura 
dos males do corpo e da alma com suas palavras e rezas.
Normalmente os Pretos Velhos são homenageados no dia 13 de maio, 
data em que foi assinada a Lei Áurea. Em nossa casa procuramos 
realizar esta homenagem em novembro, mês de comemoração de 
Zumbi.

Gira dos Pretos Velhos



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

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

Gira especial dos Pretos Velhos Sábado 
dia 16 de novembro; 

Encerramento dos Trabalhos de 2013 
no dia 14 de Dezembro;

Nos visite na Internet

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

Novembro: 02/11- Crianças e Caboclos
                    16/11 -  Gira Especial dos Pretos Velhos
                     30/11- Crianças e Caboclos 

Dezembro: 14/12 - Caboclos e Exus
                      Gira de Encerramento
                

 

Novembro:  05/11 - Terça feira ; 
                   19/11 - Terça feira ;

Dezembro:  03/12 - Terça feira ; 
                                  

Novembro: 07/11 - Quinta feira ; 
                  21/11 - Quinta feira ; 
                           
 Dezembro: 05/12 - Quinta feira ; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Estamos Fazendo a Nossa Parte?
No ano de 2005 escrevemos em nosso informativo O 

Caminho uma matéria falando do desperdício e da fome.
Esperávamos que quando retornássemos a este tema  

fosse para anunciar a extinção da fome em nosso planeta. 
Infelizmente em outubro deste ano saiu o relatório da ONU que 
mostra a  existência de 842 milhões  de pessoas passando 
fome no mundo.    

Apesar do  estudo feito mostrar uma queda de 
2010 quando este número era de 868 milhões, e no Brasil caiu 

de 22,8 milhões para 13,6 milhões ainda é algo inadmissível que em pleno século 21 ainda 
estejamos fazendo senso sobre a fome no mundo. 

Estamos falando de famintos, pessoas que não têm o que comer, para nós pode parecer 
uma realidade distante e que não temos responsabilidade sobre este fato, que isto é um 
problema dos governantes dos países. 

 É um grande engano pensarmos desta maneira, não interessa se o maior número de 
pessoas que passam fome é no continente Africano, que a fome aumentou nos países ricos 
devido a crise econômica, que se os governantes quisessem acabariam com a fome. Nenhuma 
destas justificativas fará com que não tenhas culpa por omissão se tiveres a possibilidade de 
auxiliar uma única pessoa para que esta não passe fome. 

A população estimada do Brasil é de 200 milhões de habitantes, será que com um pouco 
de solidariedade não conseguiríamos  acabar com a fome de 13,6 milhões de pessoas?

Será que independente de credo religioso, raça, sexo e ideologia, não caberia olharmos 
estas pessoas chamadas de famintos como nossos semelhantes e atuarmos para mudar esta 
realidade?   

Para aqueles que se dizem cristãos, é inadmissível ficar indiferente diante desta 
realidade, não adianta falar que “estou saciando a fome através da pregação da palavra de 
Deus”. Estas pessoas precisam de comida física e não de alimentos para a alma, se quisermos 
falar de Deus para eles, precisamos antes dar o exemplo do que falamos.
Vamos arregaçar nossas mangas, sair de nossa zona de conforto e agir para extinguirmos 
de uma vez por todas a fome no nosso Brasil e no nosso planeta
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