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No dia 07 de novembro quando foi 
realizada a gira de assistência oferecida 
aos senhores do conhecimento, os Pretos 
Velhos, contamos com visitas muito 
especiais que enriqueceram mais ainda o 
trabalho realizado. Recebemos o médium 
dirigente da casa Cabana da Humildade, 
Túlio Alves Ferreira, Pai Espiritual do 
dirigente de nossa casa e sua esposa 
Angélica que é a mãe pequena da Cabana 
da Humildade.

Tivemos a oportunidade de ouvi-lo 
palestrar e de ver estes dois grandes médiuns trabalharem com seus Mentores 
Espirituais.

O médium Túlio iniciou sua jornada espiritual em 1968, e em setembro de 
2003 na edição de número quatorze deste informativo tivemos a oportunidade de 
entrevistá-lo não só como umbandista mas também como psicólogo e escritor e 
abordar vários assuntos ligados ao crescimento do ser e da umbanda, assuntos 
que são tão abordados pelos Pretos Velhos.

Pedimos a Pai Oxalá que continue a iluminar estes seus filhos  que a 
quarenta e um anos realizam um trabalho maravilhoso e que possam nos honrar  
mais vezes com suas  presenças nesta casa. E gostaríamos de encerrar esta 

matéria com parte desta entrevista 
quando se falava da evolução da 
Umbanda.
 “Este espiritismo utilitário tem que 

acabar, tem que haver um espiritismo 
mais amplo, mais filosófico, menos 
religioso, onde o homem não tem que 
ser bom por medo de castigo. Ele tem 
que ser bom porque veio para ser bom 
e perceber a importância da sua 
bondade.” 

Visitas Muito Especiais 

 Médium Túlio Atendendo com Pai Francisco

 Corrente Mediunica com os Mediuns Túlio E Angelica



  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

   

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

®

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

    Dezembro: 05/12 - Pretos Velhos e Exus; 
                   12/12 - Crianças e Caboclos

Fevereiro    23/01 -Crianças e Caboclos
 2010   
               

Calendário de Giras de Passes:
                

Dezembro:   08/12 - Terça feira ;  
                  

As giras de passes retornam Terça 
feira  dia 09  de março de 2010

 

 

Agradecimento 
Agradecemos a todos que nos ajudaram na Campanha de alimentos não perecíveis realizada em 
2009. Os alimentos arrecadados neste ano foram entregues na 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 
Telefone de contato da creche é 33434-7034.

Queremos desejar a todos um Feliz Natal .Que mestre Jesus abençoe o seu lar com saúde, harmonia, 
humildade, sabedoria, equilíbrio e transborde seu coração com amor.

Os Mentores de Umbanda sempre nos orientam a limpar nossos corações de sentimentos como 
mágoas, ódios, rancor, raivas etc., pois o amor não consegue coexistir com estes sentimentos. Impedindo assim 
que Cristo Jesus símbolo máximo do amor entre em nossos corações e só nós podemos permitir a sua entrada.

Que no ano de 2010 possamos estar juntos novamente sempre procurando aprender a seguir os 
ensinamentos do Mestre Jesus.

Senhor Jesus! Diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos:
A música da oração;
O regozijo da fé;
A mensagem de amor;
A alegria do lar;
O apelo a fraternidade;
O júbilo da esperança;
A bênção do trabalho;
A confiança no bem;
O tesouro da tua paz;
A palavra da Boa Nova;
e a confiança no futuro!...

Entretanto, oh! Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, 
nós te suplicamos algo mais! ...
Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te 
os exemplos!

Do livro: “Luz do Coração”, Francisco Cândido Xavier

Feliz natal e um Ano Novo Repleto de Realizações  
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