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 Água: a fonte da vida.
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O objetivo de escrevermos sobre o elemento 
água, deve se ao fato de acharmos que devemos nos 
preocupar mais com a manutenção de nossos rios, 
lagos e mares, os quais vêm sofrendo agressões 
irreparáveis.

O elemento água é a fonte da vida em nosso 
planeta, pois este possui três quartos de sua superfície 
coberta por água, o corpo humano é 86% composto de 
água; mais ou menos 70% de tudo que existe na Terra 
leva água, tornando-se desta 
forma o fator predominante 

da vida no planeta. 

A Umbanda, que trabalha e manipula elementos da natureza, 
tem por obrigação zelar não só pelas águas mas por toda natureza, pois 
esta nos foi confiada para que tirássemos, de forma racional, os 
elementos necessários para a nossa sobrevivência.

Sabemos que muitos médiuns de Umbanda e de outras religiões 
poluem a natureza, deixando objetos que só servirão para poluí-la. É 
comum nas festas de fim de ano vermos fiéis colocarem nas águas 
oferendas com perfumes, garrafas,taças, etc. Estes elementos não 
serão absorvidos pela natureza, pois não fazem parte dela. Se 
pudéssemos sugerir, gostaríamos que no máximo só colocassem 
flores nas águas, pois estas serão absorvidas e não poluirão um dos 

elementos que a Umbanda mais utiliza em seus rituais. 

É comum vermos nas Giras as entidades 
trabalharem sempre com algum recipiente que contenha 
água perto delas, pois a água 
tem o poder de absorver, 
acumular ou descarregar 
q u a l q u e r  v i b r a ç ã o .  
Normalmente ao rezar-se uma 
pessoa se utiliza um copo de 
água, para que toda a vibração 
negativa dela passe para a água 
do copo.

Com esta pequena matéria 
gostaríamos que as pessoas despertassem e transmitissem, aos 
outros a importância da natureza para a nossa sobrevivência.  

Que nossa mãe Yemanja perdoe nossa ignorância por 
sujarmos tanto o seu reino, mesmo quando achamos que estamos lhe 
homenageando.

O sonho de um convívio perfeito

Mãe Yemanja

A poluição das águas

O reino das àguas



Quadro de Avisos

Workshop Trabalhando as Emoções.

Calendário de Giras Assistenciais:

       Novembro: 05/11 - Pais Velhos e Guardiões;
                 19/11 - Crianças e Caboclos; 
                 

Dezembro: 03/12 - Pais Velhos e Guardiões;
 17/12 - Crianças e Caboclos;

Calendário de Giras passes:

Novembro: 09/11 - Terça-feira;
                23/11 - Terça-feira;
              

Dezembro:07/12 - Terça-feira;

> Campanha ano 2004: alimentos não 
perecíveis, contribua com a doação de um 
kilo de alimento

> Workshop : Ajude-se Ajudando: 06 de nov e 04 
de dez  (Sábado) Das 15h às 18h- 2kg de 
alimentos

> Escreva-nos enviando temas que gostaria que 
fossem abordados por este informativo:

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
316-3393 (Cristiano)

 

caminhosdeluz@terra.com.br

P a l a v r a s d e L u z 
Amigo,
Por quanto tempo mais duvidareis das leis Divinas?
Que mais provas necessitas para crer que nada 

existe ou se mantém sem o principio de nosso Pai?
Quantas dores ainda terás que sofrer, quantas 

lágrimas ainda terão que derramar para que a aurora 
divina brilhe em seu coração e na sua mente?

Acenda a chama de Deus e deixe que ela ilumine o 
seu caminho.

Faça dos princípios divinos os teus valores.
Agradeça sempre por tudo que têm, e 

principalmente por tudo que és.
Sê único e insubstituível na seara divina ruma a 

evolução.
Que nosso Pai Maior te abençoe e habite teu 

coração.

                                        Vovó Maria Preta
 médium Esther
Bsb, 07/08/04 Bsb, 07/08/04 

Já contamos em nossos arquivos mais 
de 300 mensagens psicografadas a traves dos 
Médiuns que participam dos trabalhos do grupo 
Palavras de Luz, o que torna cada vez mais 
difícil selecionarmos uma ou duas mensagens 
para serem colocadas neste informativo, pois 
todas transmitem ensinamentos belíssimos e 
de grande importância.

Escolhemos a mensagem que foi 
transmitida por Vovó Maria Preta, pois 
achamos que é importante as pessoas 
refletirem sobre esta mensagem e renovarmos 
a nossa fé ,acendendo a nossa chama interior , 
e permitirmos que o amor de nosso Pai Maior 
entre em nossos corações.

Lembramos que a porta do coração só se 
abre por dentro,por isso  a abramos para que o 
amor possa penetrar e sejamos felizes 

O Workshop realizado dia 02 de outubro, no Clube de 
Meditação Amygo, foi um sucesso. Com cerca de cinqüenta 
participantes. Os psicólogos, através de diferentes técnicas e 
vivências psicológicas levaram as pessoas a entrar em contato 
com suas emoções e iniciar a possibilidade de uma melhor 
qualidade de vida.
A proposta do Centro de Umbanda Caminhos de Luz, em 

promover estes cursos é  de que as pessoas despertem, que elas 
têm o direito de serem felizes, e que parte do caminho para se 
chegar à felicidade é o auto conhecimento e a superação de seus 

medos, traumas, etc... Nas mais diversas áreas da vida. 
Por isso aguardem, é que no próximo ano já estão sendo elaborados novos cursos, que 

abordem sempre temas que sejam importantes para a evolução do ser.  
Parabéns a todos os que participaram deste Workshop sobre as emoções, pois vocês já são 

pessoas que já despertaram para a importância de se investir em si próprio.

Sala do curso
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