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Sr EXU O EXECUTOR DA LEI
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“Exu o senhor da magia, do movimento, dos 
entrecruzamentos vibratórios, Exu é o Orixá de ligação entre 
os homens e o divino o que o coloca mais próximo dos 
homens é o guardião dos caminhos, soldado dos pretos-
velhos, caboclos, e crianças, o executor da Justiça kármica. 
Exu não é bom nem mau, é justo. Os Exus atuam como 
executores da Lei, acima dos conceitos do Bem e do Mau, 
por isso, são chamados Exus de Lei.

No dia 13 de junho a maioria dos terreiros de Umbanda 
dedica esta data ao Sr Exu, devido ao sincretismo popular 
com Santo Antônio.

Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, dia 13 de 
setembro de 1191, e morreu com 39 anos e 9 meses, dia 13 de junho de 1231, nas 
vizinhanças de Pádua, Itália. Por isso, é chamado Santo Antônio de Pádua.

Filho de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, de famílias ilustres, recebeu 
o nome de Fernando no batismo. Em Coimbra fez filosofia e teologia e foi 
ordenado padre. 

Em 1220, entrou para a Ordem dos Franciscanos, mudou seu nome para Antônio, 
morreu na sexta-feira 13 de junho de 11231. 

Foi tanta a repercussão de sua morte e tantos os milagres, que, onze meses 
após sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1263, quando seu 
corpo foi exumado, sua língua estava intacta e continua intacta até hoje, numa 
redoma de vidro, na Ba sílica de Santo Antônio, em Pádua, onde estão seus 
restos mortais.

Mais tarde, em 1934, foi declarado 
Padroeiro de Portugal. E em 1946, o Papa 
Pio XII proclamou Santo Antônio 'Doutor da 
Igreja', com o título de 'Doutor Evangélico'. 
Santo Antônio É invocado como protetor 
das causas perdidas.

O Centro de Umbanda Caminhos de 
Luz realizara no dia 15 de junho uma gira 
publica oferecida aos Srs Exus, Entidade 
estas que tanto nos auxiliam e orientam.



Estudo de Umbanda

Campanha 2007: alimento não 
perecíveis. Contribua com a doação 
de um quilo de alimento

®

®Maiores informações:
9985-7041 (Marco)
8118-3363 (Cristiano)

ATENÇÃO ENTRAREMOS DE 
RECESSO NA SEGUNDA 
QUINZENA DE JULHO, 
RETORNANDO DIA 03 DE AGOSTO

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

       Junho:    08/06 - Crianças e Caboclos;
          15/06 -  Exus; 

              22/06 - Pretos Velhos e Exus                    

  Julho:    06/07 - Crianças e Caboclos

 agosto:    03/08 - Crianças e Caboclos;
    

Calendário de Giras de Passes:

   Junho:    12/06 - Terça feira ; 
                  26/06 - Terça feira ; 

   Julho: 10/07 - Terça feira ; 
                  1

No dia 30 de abril o grupo de estudo de 
Umbanda teve a oportunidade de assistir palestra 
ministrada pelo psicólogo e escritor Sr Túlio Alves 
Ferreira dirigente do Centro Cabana da Humildade. 

Nesta oportunidade foram abordados diversos 
assuntos sobre Umbanda e psicologia, os 
participantes formularam perguntas sobre Orixás, 
magia, mediunidade, rituais, etc.

Este tipo de evento é altamente enriquecedor 
para o grupo, pois gera a oportunidade de se ter outras visões sobre a Umbanda, tendo 
em vista que por esta não ser codificada proporciona um campo enorme de visões.

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz agradece ao Sr Túlio Alves Ferreira por 
nos proporcionar esta oportunidade enriquecedora para a nossa casa.

Gira de Mata
Foi realizada no dia 19 de maio mais uma “gira de mata” 

na chácara de nossos irmãos Alexandre e Libe que 
gentilmente emprestam um pedaço de seu paraíso para que 
possamos ter a oportunidade de comungar com a natureza 
em seu total esplendor.

Nestas oportunidades os médiuns podem interagir com 
as forças da natureza revitalizando 
toda sua constituição física e 
energética, além de permitir que 

possamos ver a atuação das Entidades de Umbanda nos 
sítios sagrados de nosso planeta.

Todas as pessoas devem procurar ter contato direto 
com a natureza para que possam receber as energias destes 
locais sagrados, que são de suma importância para o nosso 
equilíbrio físico e mental.    

Gira de Exu

Gira de Caboclos
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