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Salve os Caboclos da Umbanda
No dia 28 de abril 2018, estaremos realizando a Gira 

Especial dos Caboclos.  Este trabalho é feito para 
homenagear estas Entidades tão importantes e atuantes 
dentro do movimento Umbandista, desde sua implantação 
em 1908. 

Em nossa casa sempre iniciamos nossas preleções 
falando “sejam bem vindos ao Centro de Umbanda 
Caminhos de Luz casa do Sr Caboclo Sete Flechas”, pois 
muito nos orgulha termos uma Entidade que se manifesta 
utilizando a roupagem de um Caboclo, como orientador de 
nossa jornada mediúnica. 

Os Caboclos que vemos trabalhar nos diversos terreiros de Umbanda são Espíritos de alta 
envergadura, que desenvolvem as mais variadas e difíceis tarefas junto às casas de Umbanda e 
fora delas. 

Das sete linhas de Umbanda cinco atuam com os Guias se utilizando da figura do Caboclo 
para se expressarem, além de representar um dos troncos que foi utilizado para a “criação” da 
Umbanda, o da raça indígena. 

Os Caboclos são verdadeiros “doutores” do corpo e da alma, tratam dos nossos problemas na 
área de saúde através dos passes, banhos e chás e também são excelentes orientadores, para 
nos auxiliar em nossa jornada evolutiva. 

Ouvi meu pai assobiar
Ele mandou chamar (bis)

Vem de aruanda ê, Vem de aruanda á
Todos os caboclos de umbanda

Vem de aruanda ê (bis)

Quadro de Avisos

As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 
20:00h.

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  

ATENÇÃO PARA AS MUDANÇAS NO CALENDÁRIO 

Calendário de Giras de Assistência:
                                
Abril: 07/04 - Gira de Pretos Velhos e Exus  ; 

          28/04 - Gira Especial dos Caboclos ; 

Giras de Passes:     Atendimento com Reiki:

Abril:     03/04 - Terça feira   05/04- Quinta feira  
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