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A vibração predominante no ano de 2013 será a do Orixá Yorimá 
(Obaluaê) o Senhor Primaz da Energia Telúrica, cujo astro que está 
relacionado a esta vibratória é o Planeta Saturno, o segundo maior de 
nosso sistema solar.

Esta é a vibração em que atuam as entidades que se manifestam 
como Pretos Velhos, as nossas Vovós, Pais, Vovôs que tanto nos 
ensinam com suas palavras e exemplos.

Podemos fazer de 2013 um ano de amadurecimento espiritual.  
Esta vibração, como dizem, nos ajuda a separar o joio do trigo e esta 
separação começa com a reformulação de nossos conceitos para que 
possamos crescer e assumir o nosso papel e responsabilidade no mundo 
em que vivemos.

O senhor da terra pode nos ajudar a cuidar de nossa plantação e se 
soubermos selecionar as sementes, cuidar

 do plantio e repartir a colheita, com certeza teremos um ano de crescimento e abundância.
Não podemos esquecer que a colheita é obrigatória; todo o resto depende de nós para que 

aconteça como desejamos. 
Muitas pessoas temem o nome Obaluaê e o vêem somente como o Senhor da doença e da 

morte. 
Nós o vemos como o Orixá da transformação e se analisarmos, a morte nada mais é que 

transformação e certas doenças são necessárias para que o ser Humano reflita sobre o seu papel 
nesta casa Planetária ou pelo menos junto à sua família e também Obaluaê é o Orixá da cura.   

Por isto não vamos ter uma visão que será um ano de doenças e terremotos, vamos ver 
como um ano de curas e abundância de fraternidade entre as pessoas

2013 Yorimá-Obaluaê

Estamos retornando com muita alegria e saudades de todos às 
atividades do Centro de Umbanda Caminhos de Luz.

Temos certeza que teremos um ano de muitas alegrias e 
desafios pela frente 

Como nos foi passado pelas Entidades o ano de 2013 será um 
ano de transformações, um ano em que teremos que reformular os 
nossos conceitos constantemente e teremos mais do que nunca 
transformar nossas palavras em atitudes. 

Sábado, dia 19 de fevereiro, estaremos iniciando mais um ciclo 
de aprendizado que são as giras de assistência, onde todos juntos, 
médiuns e público, terão a oportunidade de aprender e receber as orientações necessárias para 
que o ano de 2013 seja um ano produtivo, de crescimento interior, de superação e que possamos 
cada vez mais descobrir e acreditar na centelha divina que existe dentro de todos nós.

Feliz 2013 para todos 

Retorno das Atividades



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.

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais 

2013:

Calendário de Giras de Passes 
2013:

Janeiro:  19/01 -Crianças e Caboclos
                
Fevereiro:  02/02 -  Pretos Velhos e Exus ;
                   16/02  - Crianças e Caboclos  

 

Fevereiro: 19/02 - Terça feira ;        
                 

Fevereiro: 21/02 - Quinta feira ; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Carnaval
Muitos Centros não realizam suas atividades durante o período da quaresma que é uma 

tradição católica. 
Acredito que devido ao sincretismo estar muito presente dentro da Umbanda e a grande maioria 

dos médiuns veio de formação ou de famílias católicas quando os primeiros terreiros foram abertos é 
compreensível esta atitude e deve ser respeitada.

Em nossa casa não fechamos os trabalhos durante a quaresma, evitamos realizar trabalhos 
espirituais durante o período de carnaval, pois achamos que a vibração de nosso país principalmente 
está muito pesada.

Infelizmente muitas pessoas entendem esta festa como o momento em que é permitido se 
perder os valores, principalmente na área sexual; parece que em suas mentes caem todos os valores 
morais e sociais, ocorrendo um grande aumento de vários tipos de violências.

Não somos contra as pessoas se divertirem no carnaval, mas aconselhamos a não inverterem 
seus valores, pois é muito perigoso.

Palavras de Luz
Ao senhor peço que cuide de nós.
Filhos de almas simples,
De corações esperançosos
Mentes curiosas
Filhos que vivem na infância das emoções
Que tem muito a aprender
Ao senhor eu peço que esteja conosco
Em nossas noites escuras
Em nossas indecisões
Em nossas vidas e nossas almas
Ao senhor eu peço que nos ilumine
Que permita que sua presença seja sentida
Que possamos ter em nossos corações a força divina
Que a chama da fé seja nossa estrela guia
E que nosso caminho seja feito de bondade, superação e amor
Para que nele, finalmente nos tronemos merecedores de sermos filhos do Pai.

                                          Vovó Quitéria
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