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Os Mestres Pretos Velhos 
Os Pretos Velhos são Mestres Divinos que nos encantam com sua forma meiga de trabalhar.

Sabemos que nem todo Preto-Velho ou Preta Velha foram escravos nas suas encarnações, mas que 
independente disto se utilizam desta forma de apresentação que nos remete a pessoas idosas, que 
trazem a sabedoria de milênios em suas palavras simples mas carregadas de ensinamentos e valores.   
São exemplo de humildade, paciência e fé, atendem os consulentes ouvindo seus problemas e os 
orientam. Tratam os mais diversos problemas com suas rezas e benzimentos. 

Estas Entidades atuam desde a implantação da Umbanda em 1908 quando se manifestou um Preto 
Velho de nome Pai Antônio através do médium Zélio, sempre se apresentando de forma serena, 
sentados em seus tocos, pitando seus cachimbos e realizando seus trabalhos sempre com muita magia.

São chamados de Linha das Almas, pois estas Entidades estão ligadas à vibração da Linha de Yorimá 
(Obaluaê e Nanã Buruquê)

No sábado dia 12 de novembro estaremos realizando a Gira Especial dos Pretos Velhos, esta 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.

Venham conosco interagir com estes mestres, para que eles possam de maneira simples encher nossos 
corações de ânimo e amor para trilharmos o nosso caminho.

Preto velho senta no toco
Faz o sinal da cruz

Pede proteção a Zambi
Para os filhos de Jesus

Cada conta do seu rosário
É um filho que ali está

Se não fosse o Preto Velho 
Eu não sabia caminhar

Quadro de Avisos

As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 
20:00h.

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  

Calendário de Giras de Assistência:

       Giras de Passes:     

                                
Novembro:  11/11  - Gira Especial de Pretos Velhos ;
                     25/11 - Gira de Crianças e Caboclos ;

Novembro:14/11 - Terça feira    16/11 - Quinta feira
                   28/11 - Terça feira    30/11 - Quinta feira
                        

Nao Teremos Reiki no dia 02 de novembro

Atendimento com Reiki:
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