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Qual a Importância do trabalho realizado às terças feiras na Gira de Passes se no sábado anterior 
ocorreu um Gira de atendimento público?

As giras de terça que chamamos de giras de passes são voltadas exclusivamente para a área de 
saúde; neste dia não ocorrem consultas de orientação como aos sábados. Ao longo dos anos notamos 
que muitas pessoas vão somente aos trabalhos realizados nas terças feiras; são pessoas que não 
procuram orientação na Umbanda, mas querem um auxilio na área de saúde.
Este trabalho foi criado pelo Sr Caboclo Sete Flechas e o comando passado ao Sr Caboclo Pedra Preta. 
Uma das necessidades desse trabalho ser realizado em um dia separado, é que a preparação é feita de 
acordo com o objetivo do trabalho, que é muito diferente das giras públicas de assistência onde são 
movimentados diferentes tipos de energias para os mais variados fins, que são pedidos e trazidos pelos 
consulentes.

O que é água fluidificada?

É a água potável comum que é acrescida de fluidos que são direcionados para os recipientes onde se 
encontra a água, ou seja, ela é magnetizada e por ser um bom condutor a água absorverá os fluidos para 
serem transmitidos ao organismo da pessoa que necessita.
Esta magnetização pode ser realizada por entidades espirituais ou por pessoas encarnadas.

Por que sempre é lembrado que o tratamento feito no Centro não substitui o tratamento 
convencional que esteja sendo realizado?

O tratamento espiritual não substitui e nem é conflitante com nenhum tratamento convencional que esteja 
sendo realizado.
Muitas pessoas obtêm a tão desejada cura e isto é que importa. Não estamos preocupados em saber se foi 
alcançada pelo tratamento médico, pelo tratamento espiritual ou pela soma dos dois, o que nos importa é o 
resultado.
Por isso não abandone o tratamento médico até que a cura seja comprovada.
O tipo de tratamento a que a pessoa será submetida dependerá do problema que a atinge, este tratamento 
pode ser desde um passe para equilíbrio do corpo astral puro até uma cirurgia espiritual.

  Muitos tratamentos são realizados a distancia, através do nome e endereço do paciente
Lembramos sempre que todo atendimento espiritual é totalmente gratuito, qualquer tipo de cobrança 
caracteriza charlatanismo.

Notamos que algumas pessoas são indicadas para a Cromoterapia. O que é cromoterapia?

Cromoterapia é a utilização da vibração das cores do espectro  no tratamento  de doenças, harmonização 
e equilíbrio da pessoa. Esta técnica é utilizada pelo homem desde as antigas civilizações. Atua  do nível 
físico aos níveis mais sutis. Cada cor possui sua particularidade vibratória.

Nas giras de passes esta é utilizada como um importante complemento nos tratamentos realizados 
pelos Guias.
Algumas pessoas são indicadas a passarem pela sala de cromoterapia após o passe e já levam a 
indicaçao da área que deve ser tratada. 
Aproveito para agradecer à médium Zulene que fica responsável pelo atendimento na cromoterapia 
pela dedicação com que realiza este trabalho tão importante. Esta médium estudou cromoterapia com 
o Prof. René Nunes, jornalista, pesquisador e escritor fundador do Instituto de Cromoterapia Irmã 
Maria Luiza.

A Inportancia das Giras de passes



 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

Não teremos atendimento de Passes e Reiki no 
mês de abril.  

A Gira do dia 21 de abril foi transferida para o dia 
28 de abril  
    

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Calendário de Giras de Passes:

Março: 10/03 -Pretos Velhos e Exus
             24/03 -Crianças e Caboclos 

Abril:   07/04 - Pretos Velhos e Exus
            28/04 -Gira Especial dos  Caboclos 

 

Março:  13/03 - Terça feira ;        
            27/03 - Terça feira ;

Março:    15/03 - Quinta feira ;        
                29/03 - Quinta feira ; 

Calendário Atendimento com Reiki:

Os Caboclos de Umbanda
Neste ano de 2012 iniciaremos as giras especiais com o trabalho 

oferecido às entidades que atuam na Umbanda como Caboclos e 
Caboclas. 

Nas aberturas das giras de assistência lembramos sempre que 
nossa casa é dirigida pelo Sr Caboclo Sete Flechas entidade da vibratória 
do Orixá Oxossi, que ao longo desses anos nos trás ensinamentos e 
direciona os trabalhos do Centro de Umbanda Caminhos de Luz. 

Poucas pessoas têm a oportunidade de conversar com os 
Caboclos de Umbanda, sejam eles da Vibração de Oxalá, Oxossi, Ogum, Xangô 
ou de nossa mãe Yemanjá. Estas entidades muitas vezes são direcionadas mais 
para a área da saúde, para aplicação de passes, o que sem sombra de dúvida 
dominam com grande mestria. Mas é importante que se saiba que são mestres 
em diversas áreas, e trazem consigo um conhecimento milenar, que utilizam em 
nosso beneficio e de nossa casa planetária. 

No sábado dia 28 de abril às19h estaremos realizando uma gira especial 
de Caboclos. Realizamos este trabalho com um carinho muito especial em 
agradecimento a estas Entidades por tudo que nos auxiliam e ensinam.

Saravá todos os Caboclos e Caboclas de Umbanda

Grupo de psicografia Palavras de Luz
Amados filhos,

Sabemos que cada segundo no universo é único, que cada experiência vivida é única, que cada 
dificuldade enfrentada é única, que cada felicidade vivenciada é única, e que todos estes momentos nunca 
mais se repetirão no universo, por isso é que pedimos que não deixem que seu dia termine sem refletir sobre 
todas as situações vividas e a sua atitude diante de cada uma delas.

Faça esta autoavaliação sem nenhum tipo de julgamento e sim com muito amor em seu coração, pois 
isto é um exercício de crescimento interior de suma importância, pois, como dissemos, cada momento é único 
e não se repetirá e se não for feito uma reflexão sobre ele esta oportunidade também não se repetirá.

Que meu Pai os abençoe sempre.

Caboclo Serra Negra
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