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O ano de 2014 será regido pelo planeta Júpiter que é o astro ligado à vibratória 
de nosso Pai Xangô, Senhor da justiça e do elemento fogo.

Xangô também é o Orixá relacionado ao pilar da Ciência, tão importante para a 
evolução da Humanidade, pois como se diz “A ciência é o conhecimento ou um 
sistema de conhecimentos que abarca verdades as mais gerais e abrangentes 
possíveis”.    

        Xangô é o Senhor da justiça, dos Tribunais Cósmicos, é responsável pela Lei 
Kármica em todas as esferas evolutivas do nosso universo.

Sabemos que temos que procurar ser pessoas justas, independente do 
Regente do ano, mas como 2014 tem a influência direta do Orixá responsável por 
esta área, devemos estar mais atentos às nossas atitudes e aos nossos 
pensamentos, pois a lei do retorno deve ser algo muito dinâmico neste ciclo que se 
inicia . 

Devemos respeitar o livre arbítrio de todas as pessoas, e não achar que estas 
devem pensar ou agir da forma que gostaríamos.

        Esperamos que no ano de 2014 tenhamos mais justiça social, que as pessoas 
despertem para suas responsabilidades com os seus semelhantes e com o planeta 
que nos foi emprestado para evoluirmos e resgatarmos nossos débitos perante a lei.

        Que Xangô aumente a tolerância no coração das pessoas, que a Ciência rume 
em beneficio da humanidade e não para a sua destruição e nos auxilie para que 
possamos resgatar nossas dívidas perante a lei.

Pedra rolou Pai Xangô,

Lá na pedreira,

Firma seu ponto meu Pai,

Na Cachoeira!

Tenho o meu corpo fechado,

Xangô é meu protetor,

Afirma o ponto meu filho,

Pai de Cabeça chegou.

2014 Kaô Kabecilê



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

Retorno das Giras de Passes dia 11 de 
março

Retorno do Reiki dia 13 de março

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

Fevereiro:   01/02- Crianças e Caboclos
                    15/02 -  Pretos Velhos e Exus
                   
Março:        08/03 - Crianças e Caboclos 
                    22/03 -  Pretos Velhos e Exus

 

Março :       11/03 - Terça feira ; 
                   25/03 - Terça feira ;

          

Março :       13/03 - Quinta feira ; 
                   27/03 - Quinta feira ; 
                          

Calendário Atendimento com Reiki:

Grandes problemas vividos por nós no 
século 21 estão ligados à falta de tolerância. Se as 
pessoas aplicassem a tolerância na maioria das 
situações do dia a dia poderíamos evitar muitos 
conflitos que vivenciamos. 

Vejamos o que significa a tolerância em uma 
sociedade: “Do ponto de vista da sociedade, a 
tolerância é a capacidade de uma pessoa ou 
grupo social de aceitar outra pessoa ou grupo 
social, que tem uma atitude diferente das que 
são a norma no seu próprio grupo.”

Só esta frase basta para refletirmos se 
estamos sendo pessoas tolerantes;  se aceitamos 

as pessoas que pensam e agem diferente do que gostaríamos.
Temos que respeitar as diferenças culturais, religiosas, a diferença de valores que existem nos 
mais diversos grupos sociais do nosso planeta .

A intolerância está presente também dentro da estrutura familiar. Em muitos casos 
dentre os membros da família existe uma grande dificuldade de aceitação das diferenças de 
pensamento e atitudes dos membros que a compõem. 

É normal vermos pessoas que se dizem tolerantes se modificarem totalmente quando 
são contrariadas, às vezes em uma simples conversa, por seu ponto de vista não ser 
aceito,  se desequilibram totalmente podendo se tornar até violentos.

Quem somos nós para nos julgarmos pessoas mais evoluídas e detentoras da verdade 
absoluta?  Existe um Ser que com certeza é o mais tolerante de todos, pois respeita as 
diferenças e a liberdade de cada um de nós para podermos evoluir e cumprir nossa tarefa em 
nossa casa planetária.

Em 2014 vamos nos policiar se estamos sendo realmente tolerantes, até mesmo 
conosco.  

Vamos ser tolerantes?
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