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Chegamos ao mês de setembro que tem este 
nome ligado à palavra latina septem (sete), pois era 
o sétimo mês do calendário romano, que começava 
em março. Já no calendário gregoriano é o nono 
mês. 

O mês de setembro é cheio de vida, nele ocorre 
o início da primavera,  a estação das flores. Esta 
ocorre no equinócio de setembro (momento do ano 
em que o dia e a noite possuem a mesma duração, 
12 horas cada)
 Muitos seres famosos têm seu dia 
comemorado no mês de setembro, como os 

Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Também é comemorado entre tantas datas o dia de 
Cosme e Damião, irmãos que nasceram na Arábia e viveram na Ásia Menor. Desde muito 
jovens, manifestaram um enorme talento para a medicina. Estudaram e diplomaram-se 
na Síria, exercendo a profissão de médico com muita competência e dignidade. Usavam 
a fé aliada aos conhecimentos científicos. Com isso, seus tratamentos e curas de 
doentes, muitas vezes à beira da morte, eram vistos como verdadeiros milagres.

O mês de setembro para a Umbanda é um mês muito especial, pois devido ao 
sincretismo religioso ocorre uma das mais belas festividades, a festa das “Crianças”. Por 
que é um trabalho tão especial? 

Muitas casas infelizmente não têm em seu calendário giras regulares com as 
entidades que atuam na vibração de Yori, que se manifestam com a roupagem fluídica de 
“Crianças” e desempenham uma função importantíssima na Corrente Astral de 
Umbanda. 

E no mês de setembro, normalmente perto do dia 27 ou no próprio dia, os terreiros 
realizam seus rituais para esta Vibratória e giras imantadas de alegria onde crianças e 
adultos têm a oportunidade de conversarem com estes seres iluminados que 
representam a pureza na Umbanda.

Na nossa casa apesar de termos mensalmente 
giras de assistência com as “Crianças”, estaremos 
realizando no sábado dia 15 de setembro uma gira 
especial para que os pais junto com seus filhos 
possam interagir com as “Crianças da Umbanda”, e 
resgatarem a pureza do espírito.
Este trabalho terá inicio às 18h e a porta será aberta 
às 17h. Venha com o coração aberto para somar 
com a sua alegria neste dia tão especial.

Chegou Setembro



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

A Gira Especial das Crianças no dia 15 de 
setembro inicio às 18:00h  A porta será 
aberta às 17:00h 

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Calendário de Giras de Passes:

Setembro: 01/09 -Pretos Velhos e Exus
                   15/09 - Gira Especial das Crianças  
                   29/09 -Pretos Velhos e Exus

Outubro:  13/10 - Crianças e Caboclos
                 27/10 - Pretos Velhos e Exus

 

Setembro: 04/09- Terça feira ;        
               

Outubro: 02/10 - Terça feira ;        
              16/10 - Terça feira ;
              30/10 - Terça feira ;

Setembro: 06/09 - Quinta feira ;        
                              
Outubro: 04/10 - Quinta feira 
                18/10 - Quinta feira 

Calendário Atendimento com Reiki:

Vamos Estudar Umbanda Juntos
Dando continuidade a uma determinação 

do Sr Caboclo Sete Flechas, o Centro de 
Umbanda Caminhos de Luz deu início a mais 
duas turmas de estudo de Umbanda onde 
abordamos a História da Umbanda, conceitos 
sobre ritualística, Orixás, mediunidade etc.

A orientação da criação de grupos de 
estudo ocorreu há mais de 20 anos para que 
fosse transmitido um pouco da doutrina de 

Umbanda a todos que se interessassem. 
Muitas pessoas freqüentam os centros de Umbanda espalhados por este 

Brasil e não se interessam em conhecer um pouco de sua história e de seus 
fundamentos. Graças a Oxalá este cenário está mudando e o interesse pela 

Umbanda vem aumentando tanto pelos seus adeptos como pelos 
freqüentadores, que se espantam com a riqueza de 
nossa doutrina.  

Muitas casas já estão desenvolvendo o seu 
sistema de estudo para o seu corpo mediúnico e 
para os seus freqüentadores. Hoje já podemos 
contar com uma vasta literatura de Umbanda com 
as mais diferentes visões, o que só enriquece a 
nossa Umbanda com essa pluralidade, que deve 
ser respeitada por todos Umbandistas.

T u r m a  d e  2 0 1 1

Turma de 2011 em conversa com os Caboclos 
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