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O Mentor espiritual do Centro de 
Umbanda Caminhos de Luz, o Sr Caboclo 
Sete Flechas, é a entidade responsável pela 
orientação de toda a corrente mediúnica nos 
diferentes trabalhos realizados no Centro: 
giras de assistência, giras de passes, trabalhos 
de psicografias e giras de aperfeiçoamento 
mediúnico.

O Centro de Umbanda Caminhos de 
Luz realizará no dia 24 de outubro gira de 
assistência com os Caboclos, em homenagem 
a estas entidades tão importantes dentro do 

movimento Umbandista e que trabalham para o crescimento da nossa Umbanda desde sua 
implantação. 

Estas entidades são detentoras de grande conhecimento nas mais diversas áreas, e 
transmitem ensinamentos para o nosso crescimento espiritual além de serem grandes 
conhecedores da manipulação de plantas para diversos fins.

Ser Caboclo não quer dizer que o espírito já tenha sido em alguma reencarnação um 
índio. A influência indígena na Umbanda é clara, o que não impede que outros espíritos 
atuem em sua seara. Muitos espíritos que trabalham hoje 
na Umbanda já foram índios em alguma de suas 
experiências reencarnatórias  e se orgulham de o terem 
sido, pois o índio representa a natureza, o modo simples 
de viver, a força e o desprendimento  . 

As linhas que trabalham utilizando a roupagem de 
caboclos são formadas por milhões de espíritos, dentro 
de uma hierarquia dividida em graus espirituais regidas 
pelos Orixás.
Os Caboclos de Umbanda fazem um trabalho de 
caridade belíssimo e importante junto aos encarnados, 
trazendo as bênçãos e ensinamentos do plano espiritual 
para o físico. 
 Obrigado aos Caboclos de Umbanda que tanto 
nos auxiliam em nossa jornada evolutiva.

Salve os Caboclos de Umbanda



  

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

Campanha 2009: alimentos não perecíveis. Contribua 
com a doação de um quilo de alimento.

 

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

®

   

  

Gira especial dos Caboclos Sábado dia 24 de 
outubro às 19:00horas - a porta sera aberta às 
18:00h

Gira especial dos Pretos Velhos Sábado dia 07 de 
novembro às 19:00horas - a porta sera aberta às 
18:00h

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

    Outubro: 10/10 - Pretos Velhos e Exus; 
               24/10 - 

Novembro: 07/11 -
                   21/11 - Crianças e Caboclos;
               

Calendário de Giras de Passes:
                

Outubro:   13/10 - Terça feira ;  
                  27/10 - Terça feira ;   

Novembro:   10/11 - Terça feira ;    
                      24/11 - Terça feira;

Gira dos Caboclos; 

Gira dos Pretos Velhos 

Os Senhores do Conhecimento
No sábado, dia 07 de novembro, realizaremos 

gira de assistência oferecida aos senhores do 
conhecimento, as entidades da linha de Yorimá que 
trabalham na Umbanda utilizando a forma de Pretos 
Velhos para nos lembrar que temos que ter 
hum i l dade ,  t o l e rânc ia ,  s imp l i c i dade  e  
principalmente amor ao próximo.
Esta gira e oferecida aos milhares de Pais, Vovôs e 

Vovós que trabalham na corrente astral de 
Umbanda como Pretos Velhos que é um ícone da 
Umbanda.
Quando estamos diante de um médium 

manifestado com a energia dos Pretos Velhos, com 
o seu corpo curvado, fala pausada e gestos tranqüilos, sentimos serenidade, 
humildade, paciência e uma sabedoria indescritível que é transmitida a todos 
que os procuram de forma serena, com o 
linguajar característico destas entidades.
   Suas orientações são repletas de 
ensinamentos que servirão sempre em 
nossa jornada.

O Centro de Umbanda Caminhos de 
Luz realizará uma gira dedicada a estas 
entidades que tanto nos ensinam e auxiliam, 
para que possamos aprender um pouco 
mais com estes mestres do astral superior.
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