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 Exu - o Executor da Lei e do Karma

506 sul - Bloco C - Entrada 21 - Sala 203 - Asa Sul - Brasília - DF

Este ano realizaremos a gira que dedicamos 
aos Srs Exus no dia 14 de junho, sábado, às 20:00.

Esta sessão é muito gratificante, pois permite 
que muitas pessoas tenham contato com estas 
Entidades e assim modifiquem a visão distorcida 
sobre o trabalho realizado por eles, pois estes 
conceitos sobre estas entidades já estão há muito 
enraizados dentro do Movimento Umbandista.

A maneira dos Exus atuarem às vezes pode 
parecer, para nós, um pouco sem "amor", mas eles 

sabem como agir quando necessitam que a Lei seja aplicada. Eles ajudam todos 
aqueles que podem ser auxiliados e executam a lei da maneira mais justa, doa a quem 
doer. 

Exus Guardiões ou simplesmente Exus, são seres dotados de inúmeras e 
seríssimas tarefas em nosso mundo planetário. Eles são guardiões dos caminhos, 
soldados dos Pretos-Velhos, Caboclos e Crianças, mensageiros entre os homens e os 
Orixás.

Os Exus são executores da Lei e do Karma, esgotam os vícios humanos, de 
maneira intensiva. Às vezes, um veneno é combatido com o próprio veneno, como se 
fosse a picada de uma cobra venenosa. 

Quando a Lei permite os Exus atendem a diversos pedidos materiais dos 
encarnados, mas devemos saber pedir, pois só nos pode ser dado aquilo que for de 
nosso merecimento.

Os Exus agem na guarda dos templos de qualquer linha religiosa selecionando os 
espíritos a serem admitidos no recinto para receberem o auxilio necessário através da 
doutrina, são as entidades espirituais encarregadas da guarda vibratória e da proteção 
espiritual da casa, dos Médiuns e de todas as pessoas que ali vão procurar ajuda.

Agradecemos a todos pela colaboração e os momentos 
de alegria que nos proporcionaram com o comparecimento 
no almoço realizado pelo Centro de Umbanda Caminhos de 
Luz no dia 27 de Abril de 2008, na escola Classe 209 Sul.

Esperamos poder contar sempre com vocês.

Obrigado Pela Presença 



 Sábado dia 14 de junho às 20:00h 
estaremos realizando a Gira dos Exus 

  Não haverá Gira de passes no dia 22 de 
julho retornando dia 05 de agosto terça 
feira

®Campanha 2008: alimentos não perecíveis. 
Contribua com a doação de um quilo de 
alimento

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

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

       junho:   06/06 - Caboclos e Crianças; 
                14/06 -  Exus  - Sábado         
                20/06 - Pretos Velhos e Exus

  julho:     04/07 - Caboclos e Crianças
                 18/07 - Pretos Velhos e Exus

    
Calendário de Giras de Passes:

  junho:    10/06 - Terça feira ;     
                 24/06 - Terça feira ; 
                 
  Julho:     08/07 - Terça feira ;    
                 

Grupo de Psicografia Palavras de Luz 

Saravá Tupan,

Senhor de todo o universo.
Chego para fazer um questionamento a todos, umbandistas ou não.
Vocês já se perguntaram se são merecedores dos pedidos que levam até os terreiros de Umbanda, principalmente para nós 

os guardiões das energias, os senhores dos caminhos? 
Todos os dias recebemos pedidos de auxílio nas mais diversas áreas e damos importância a todos eles desde o mais 

mesquinho ao mais nobre, não julgamos  nenhum pois esta tarefa não nos cabe. Procuramos atender a todos dentro dos parâmetros 
da lei que rege o Carma.

Mas achamos que o ser humano deveria aprender a refletir antes de nos pedir algo.
Refletir sobre a importância do que está sendo pedido para si e para os outros, sobre o seu merecimento, sua capacidade de 

realização com o seu próprio esforço, sobre as formas de pedir.
É da natureza humana pedir, mas será que a sua natureza é somente humana?
Nós sempre auxiliaremos vocês, mesmo que não acreditem em nossa existência. Mas queremos ver o despertar da essência 

de cada um, o crescimento de cada espírito. Para isto, nós é que temos que pedir que permitam a vocês mesmos evoluírem e 
amadurecerem espiritualmente, pois isto só poderemos assistir e jamais realizar por vocês.

Saravá a todos
Saravá Umbanda
Saravá meu Pai.

Exu da Meia Noite
                                                                                      Bsb, 05/05/07  médium Marco

O grupo de Psicografia Palavras de Luz retomou suas atividades em 
março deste ano, já nos brindando com belas mensagens das Entidades 
que atuam na corrente astral de Umbanda.
Este grupo teve sua criação no ano de 2000 e realiza uma reunião por mês, 
com a coordenação espiritual do Sr Caboclo Sete Flechas e com a 
organização dos Médiuns Zulene e Cristiano. 

No inicio tinha-se como proposta receber mensagens e 
ensinamentos das entidades que atuam na Umbanda, para serem 
transmitidas aos Médiuns da casa, pois seria mais uma forma de 

aprendizagem para toda corrente mediúnica. Com o passar do tempo o astral resolveu aproveitar este 
espaço para que, além das Entidades, alguns irmãos desencarnados pudessem transmitir mensagens e 
contar suas histórias, o que veio enriquecer mais ainda o trabalho do grupo.  

Algumas destas mensagens eram direcionadas a pessoas ainda encarnadas como amigos e 
familiares, o que nos levou a criar um mural para que estas ficassem expostas no Centro para que 
encontrem seus destinatários. No ano passado muitas foram entregues às pessoas que foram ao Centro e 
encontraram mensagens para elas.  Pessoas de outros estados que foram visitar nossa casa se 
depararam com mensagens de seus familiares já desencarnados a sua espera em nosso mural.

A espiritualidade utiliza várias maneiras de se comunicarem conosco, por isso sempre que nos 
visitar leia as mensagens no quadro das psicografias, pois pode ser que haja uma mensagem de um 
amigo lhe aguardando.
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