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Estamos chegando ao fim de mais um ano que nos proporcionou muitos momentos 
felizes e alguns menos felizes, mas com certeza ofereceu a oportunidade de refletirmos e 
mudarmos o que era necessário para o nosso crescimento.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz fica muito feliz por ter de alguma maneira 
auxiliado na jornada evolutiva das pessoas que por aqui passaram durante o ano de 2011.

Foram realizados mais de dois mil atendimentos ao longo do ano nos trabalhos de 
auxílio que a casa oferece. Sabemos que não podemos ajudar a todos que nos procuram 
como gostaríamos por vários fatores que vão além de nosso conhecimento e querer, mas 
temos a obrigação de tentar sempre, pois não cabe a nós nenhum tipo de julgamento ou 
seleção; o que nos compete é trabalhar com amor e dedicação procurando ser o mais útil 
possível aos planos de Deus.

   Quando iniciei na Umbanda no Centro Cabana da Humildade ouvi do Sr Caboclo 
Tibiriçá que estava manifestado em seu médium Túlio Alves Ferreira, que é o meu Pai no 
Santo e um grande amigo de jornada, a seguinte frase: “você fará o bem sem olhar a 
quem e o mau a ninguém, nunca poderá aceitar nenhum tipo de paga pelo auxílio 
prestado e nem negar ajuda a quem lhe procurar”. 

Estes ensinamentos recebidos vêm sendo aplicados no Centro Caminhos de Luz 
ao longo de sua criação. Esperamos que nosso Pai Maior permita que possamos ser mais 
úteis no próximo ciclo, que nos dê saúde e força na nossa jornada e que os Senhores da 
Luz, nossos Orixás, continuem a nos brindar com a presença de seus enviados, os 
nossos Guias, Protetores e Guardiões que tanto nos auxiliam e ensinam.

Adeus e Obrigado 2011

Grupo de Estudo 
Os participantes dos grupos de estudo de Umbanda do 

Centro Caminhos de Luz tiveram duas oportunidades 
enriquecedoras, a primeira foi uma palestra com o Médium 
dirigente do Centro Cabana da Humildade Túlio Alves Ferreira 
que também é psicólogo e escritor.

O grupo teve a oportunidade de durante uma hora e meia 
ouvir a experiência, de quem já esta a mais de quarenta anos 
praticando a Umbanda.

A outra oportunidade foi a de participarem de uma gira de 
Pretos Velhos e Exus, exclusiva para que eles pudessem ouvir e 
perguntar sobre Umbanda diretamente as Entidades espirituais.

No próximo ano estaremos juntos para o segundo semestre do 
curso onde temos a oportunidade de trocarmos experiências e 
aprendermos juntos um pouco mais sobre a nossa amada 
Umbanda.



 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

Retorno da atividades sábado dia 28 de 
janeiro de 2012 - Gira de Assistencia 
Crianças e  Caboclos
            

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Calendário de Giras de Passes:

Calendário Atendimento com Reiki:

Dezembo: 03/12 - Pretos Velhos e 
Exus  

       

Dezembro:  06/12 - Terça feira ;        
                

Dezembro:    08/12 - Quinta feira ;        
                         

Não poderíamos encerrar o ano sem agradecer às pessoas que puderam ajudar doando 
alimentos, material de higiene, fraldas geriátricas, etc., que foram entregues ao Lar Francisco de 
Assis, instituição que cuida de idosos. Temos a certeza que estas doações foram feitas de coração e 
que aqueles que não puderam participar, realizaram auxilio de outra forma ou em outra instituição. 

O importante é auxiliarmos sempre que tivermos chance e da forma que pudermos.
O outro agradecimento que o Centro de Umbanda quer prestar é aos voluntários que doam o 

seu tempo às quintas feiras, quinzenalmente, auxiliando às pessoas 
que procuram este importante trabalho voltado para a área da saúde, 
que é dirigido pela Médium e Mestre em Reik , Zulene.
Aos reikianos, João Luiz, Joseval, Marisa e Maria das Graças 
(médium da casa) nosso agradecimento e admiração pelo trabalho 
que realizam. Que nosso Pai Maior dê cada vez mais saúde e luz a 
todos e que esta casa possa sempre contar com todos neste 
trabalho que nasceu há tão pouco tempo e vem mostrando a sua 
grandeza através das pessoas que o realizam.

Agradecimentos 

 Receita da Vida
Coloque uma porção de boa vontade,

Uma porção de determinação,
Uma porção de sabedoria,

Uma porção de alegria,
Encubra tudo com muita fé,

E por ultimo acrescente grãos de amor a gosto.
E estará pronto o bolo da vida.

Não se esqueça de repartir, pois, isto é fundamental para que ele não endureça. 
Quanto mais for partido com os outros, mais saboroso se tornará!

Que a vida de vocês seja repleta de bênçãos  e que
todos possam saborear as coisas maravilhosas que Deus nos deu

para que possamos desenvolver nossas próprias receitas.
Sarava a todos!

     Doum
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