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A Festa das Crianças

Cosme e Damião

Mesa de frutas e doces para os freqüentadores da gira

506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

É comum no dia 27 de setembro os centros de umbanda popular 
realizarem uma festa para a linha das crianças, relacionada aos santos 
católicos Cosme e Damião.

Segundo a história, Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e 
desde jovens se habilitaram na profissão médica com objetivo de fazer da 
medicina um meio de apostolado para a conversão dos pagãos ao 
cristianismo.

Assim viveram alguns anos como médicos e missionários na 
Ásia Menor. No entanto, por esta atividade chamar a atenção das 
autoridades, foram acusados de se entregarem a feitiçarias e usar meios 
diabólicos para disfarçar as curas. Após serem presos, o governador 
mandou aplicar-lhes tormentos bárbaros e deu ordem para que fossem 
decapitados.

Cosme e Damião morreram mártires em 303. Os corpos foram 
transportados para Cira, na Síria, e depositados mais tarde numa Igreja,

 que recebeu o nome dos "Santos Gêmeos".
O sincretismo no Brasil, relaciona-os à proteção contra a fome e às complicações de partos, 

principalmente de gêmeos.
O Centro de Umbanda Caminhos de Luz não cultua o sincretismo religioso, não 

relacionando a "linha das crianças" (linha do Orixá Yori) a Cosme e Damião, pois, na visão da Umbanda 
esotérica adotada pelo centro, os Orixás não são nenhum dos santos, pois nunca tiveram vida física, 
vida corpórea, nunca foram encarnados na Terra e em nenhum outro planeta.

No entanto, seguindo orientação da entidade desta linha Sr. Doum, na segunda quinzena 
do mês de setembro se realiza uma gira desta vibração com a finalidade de possibilitar que as famílias 
levem seus filhos ao terreiro,  fazendo com que as crianças tenham contato com a Umbanda e suas 
entidades, e desde cedo eliminem quaisquer tipo de preconceitos tão enraizados nos adultos.

Nesta gira é preparada uma mesa de doces para as crianças encarnadas que participam 
ativamente dos trabalhos realizados.

Salientamos que para nós a vibração do Orixá Yori (que significa a potência dos puros)

reflete o princípio espiritual manifestado no 
princípio natural.

As entidades que atuam nesta 
linha usam o arquétipo de crianças, e através 
de sua pureza espiritual contribuem para a 
elevação moral do ser. 

Na Umbanda nos ensinam que a 
única forma de se levar vantagem é sendo 
puro como é a criança.

 O trabalho realizado por estas 
entidades é incansável pois tem a energia 
inesgotável como a de uma criança e a 
sabedoria de um ancião.



Porque tantos acreditam ser impossível fazer o bem quando muitos 
gostariam de estar ajudando, trabalhando, fazendo alguma caridade?

As palavras são ditas pelos homens sem passar pelo coração. Quando 
conseguirmos direcionar as palavras, antes de saírem pela boca, para nossa mente e 
nosso coração, iremos ver quanta dor, quanto sofrimento é originado por nós. Não 
conseguiríamos falar de tanto que iríamos sentir os espinhos que lançamos.

Educar nossas palavras vem antes de tudo da educação que damos para o 
nosso coração.

Se tivermos um coração de pedra, não sentiremos a lâmina da espada do 
ódio que lançamos até mesmo para aqueles que dizemos ser nossos amigos.

É preciso transformar-nos interiormente para podermos fazer o bem. Sentir 
o que verdadeiramente somos e tudo aquilo que gostaríamos de ser. Ser mais fieis à 
nossa natureza para que,não enganando a si próprio, possamos nos compreender e 
descobrir o que nos falta aprender para que sejamos como as palavras bonitas que 
falarmos, mas desta vez, não tão vazias quanto antes. Agora cheias da verdade, por 
termos descobertos como deveríamos ser e como realmente somos.

 Que Deus lhes abençoe
Vovó Maria do Rosário

BSB, 07/07/01  médium  Cristiano

Grupo de psicografia Palavras de Luz

> Grupo de Estudos de Umbanda - Nível 1: início 
em 09 de agosto de 2001, quinta-feira;

> Campanha do trimestre: material de limpeza e 
higiene;

> Maiores informações: 443-4117 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)

Cromoterapia

Quadro de Avisos
> Calendário de Giras Assistenciais:

Agosto: 03/08 - Pais Velhos e Guardiões;
17/08 - Crianças e Caboclos;
31/08 - Pais Velhos e Guardiões;

Setembro: 14/09 - Crianças e Caboclos;
28/09 - Pais Velhos e Guardiões;

Parabéns
O grupo de psicografia, 

coordenado pelos médiuns 
Cristiano e Zulene finalmente foi 
"batizado", recebendo o nome de 
"Grupo de Psicografia Palavras 
de Luz". O nome foi levado pelos 
médiuns ao guia dirigente da 
casa, Sr. Caboclo Sete Flechas, 
que o aprovou ao tempo em que 
comunicou aos integrantes o 
início de uma nova fase no 
trabalho deste grupo, que 
passará a receber mensagens 
não só de guias de Umbanda, 
m a s  d e  v á r i o s  s e r e s  
desencarnados e que em breve 
será aberto ao público.

Parabéns ao grupo por 
mais esta conquista.

Cromoterapia, como terapia complementar é um tratamento que através das cores é todo 
realizado em níveis energéticos, onde são usados somente os recursos naturais como energia mental, 
espiritual e energia solar. Pode também ser trabalhado a nível físico, através das lâmpadas e do 
ambiente. Estas energias são diferenciadas pelo teor vibratório de cada uma que  são controladas, 
absorvidas, dinamizadas e projetadas com objetivos específicos, como o fortalecimento e o equilíbrio do 
ser humano.

Os campos físico/espiritual, mental/físico e o mental/espiritual, são essencialmente suas áreas de 
atuação para buscar-se sempre a harmonização do Ser, através do equilíbrio energético dos níveis 
mental espiritual.

Na sua realização prática a energia luminosa é mobilizada e desenvolvida, no nível mental, com 
dinamização e projeções dirigidas; no físico, com o uso de lâmpadas coloridas e o aproveitamento 
racional da luz solar e, finalmente no energético/espiritual com as energias denominadas 
físicas/espirituais, através de doações manuais e projeções mentais, onde procura-se restabelecer o 
equilíbrio dos estados vibratórios dos sistemas inteirados.

A doença é considerada um desequilíbrio energético, que se tentará corrigir através da reposição, 
restauração ou regeneração dos campos eletromagnéticos em defasagem.

Em breve estaremos realizando um novo curso de cromoterapia com a médium Zulene.

Terapias Complementares
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