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Os Pretos Velhos
Abra Meu Terreiro 
Abra Meu Congá 

Chegou Maria Conga 
Que Aqui Veio Trabalhar

Todos os anos realizamos em novembro a gira especial dos Pretos Velhos, 
Entidades que escolheram esta forma tão cativante de se apresentarem para nos lembrar 
que temos que ter paciência e humildade 

Milhares de espíritos trabalham nestas falanges se utilizando de nomes como Vovô, 
Vovó, Tios, Tias, Mães, Pais e outros, sempre nos orientando, nos acalentando.  
Escolhemos uma destas Entidades para falarmos um pouco. 

Vovó Maria Conga ,uma das Pretas Velhas mais conhecidas  não só nos Terreiros de 
Umbanda como em todos os seguimentos espirituais. Acreditamos que esta Entidade 
representa muito bem todas as que atuam na Linha de Yorimá.

Uma das histórias de encarnações associadas a nossa querida Vovó Maria Conga 
conta sua passagem pelo Brasil 

“Nasceu na África, em 1792. Junto com a família, chegou ao Brasil num navio 
negreiro, em 1804, desembarcando na Bahia. Separada dos pais e dos irmãos, foi vendida 
para um senhor de engenho em Salvador e batizada com o nome de Maria da Conceição. 
Aos 18 anos, chegou a Magé após ser vendida para um alemão no porto de Piedade. 

Com 24 anos, foi vendida novamente. Desta vez, para o conde alemão Ferndy Von 
Scoilder. Maria Conga ganhou a liberdade 11 anos depois.

 Aos 35, ela fundou o quilombo para proteger os refugiados. Aos mais próximos, 
contava ter sido estuprada pelo senhor de engenho e que ele tinha tomado o corpo dela, 
mas não a alma. Morreu em 1895. Em 1988, Magé proclamou Maria Conga heroína da 
cidade.

Esta guerreira se encontra sepultada na Igreja de N.Sra.da Piedade de Inhomirim em 
Magé, onde ainda existe sua   certidão de óbito 5/10/1895.

Frase de Maria Conga..

"Capturaram meu corpo ,mas minha alma seguirá 
Livre pela eternidade".

Existem outras histórias de vidas passadas desta Entidade  que 
também contam sua trajetória no Brasil

No Dia 08 de novembro estaremos realizando a Gira especial  em 
agradecimento a todas estas entidades que  se mostram amorosas e ao 
mesmo tempo forte, mas sempre com palavras de muito amor e fé.



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

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

Outubro:  11/10 -  Pretos Velhos e Exus
                  25/10 -  Crianças e Caboclos 
                   
Novembro:  08/11 -  Gira Especial dos Pretos Velhos 
                     22/11 -  Crianças e Caboclos 

 

Outubro :   14/10 - Terça feira ; 
                  28/10 - Terça feira ;
                                  
Novembro : 11/11 - Terça feira ; 
                   25/11 - Terça feira ; 
                                 
          

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

Novembro : 13/11 - Quinta feira; 
                    27/11 - Quinta feira ;                    

Calendário Atendimento com Reiki:

Estamos entrando no último trimestre de 2014. Foi um ano corrido,  tivemos que ver coisas difíceis de aceitar 
que ocorram em pleno século 21.

Tivemos intolerâncias raciais, fanatismos religiosos, doenças praticamente extintas ressurgirem, a vida valer 
muito pouco e ser tirada por motivos fúteis.

Se avaliarmos este ano por estes parâmetros poderíamos dizer que Deus está zangado conosco.
  Nós temos a mania de guardar as coisas ruins que ocorrem, seja no mundo como um todo ou em nossa 
jornada particular. Os veículos de comunicação nos bombardeiam diariamente com noticias de violência e isto entra 
em nossas casas e mentes, podendo causar estragos muito sérios em nosso comportamento se absorvermos estes 
fatos.

Devemos procurar ter uma visão otimista da vida. Se as doenças aparecem ou reaparecem, a ciência também 
evolui com avanços significativos em doenças como câncer, Alzheimer, AIDS e tantas vacinas que foram testadas. 

Se a violência cresce, aumenta também o número de grupos e comunidades que trabalham de forma pacífica 
a favor da vida e contra a violência e a discriminação seja ela qual for.

A cada segundo nascem três pessoas no mundo, ou seja, três espíritos iniciam uma nova jornada a cada 
segundo, tendo a oportunidade de resgate e evolução. 

Por que a Umbanda se preocupa com tudo isto? 
A Umbanda se preocupa com o ser humano e principalmente com a sua evolução, por isso é que temos que 

nos policiar com o que absorvemos em nosso dia a dia. 
 Isto vai ser fundamental para a nossa evolução, para a evolução de nosso planeta e no mundo que estamos 

deixando para estes seres que estão iniciando mais uma jornada. 
Deus não está zangado conosco, isto jamais irá ocorrer, pois Deus é amor, e acredita em nossa superação, na 

nossa capacidade de mudar. Vamos absorver as maravilhas que existem e acontecem a todo momento em nosso 
planeta e evitar absorver aquilo que não nos soma. Vamos mudar a egrégora de nosso planeta com bons 
pensamentos que vão gerar boas ações.

Acredite, somos capazes, é só querer.

Acredite, Somos Capazes.

Nos tempos de tantas dores e perdas, a hora da oração dá equilíbrio ao coração.
Orem, orem, por vocês, pelos seus e por todos os quais gostem ou até aqueles a que não tenham 

afinidade!
Não podemos dizer que são inimigos aqueles que fazem parte do seu círculo, do seu grupo afim!
Orem, peçam paz, harmonia e alegria para todos que estão como vocês neste planeta reencarnados.
Que Oxalá os abençoe e derrame suas bênçãos sobre todos , mais saúde e equilíbrio.

Vovó Maria

Mensagem da Vovó
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