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Fé uma palavra tão simples de ser pronunciada e  algo tão 
dificil de ser ter. Fé (do grego: pistia e do latim: Fides) é a firme 
convicção de que algo é verdadeiro, sem nenhuma prova de que 
este algo seja verdade, sendo aceitos em convicção apenas pela 
extrema confiança.

É possível nutrir um sentimento de fé em relação a uma 
ideologia, um pensamento filosófico, uma crença, uma 
determinada religião. A fé não é baseada em evidências físicas.
A fé entra em nossos corações pelos ouvidos, e não pelos olhos.

Temos fé quando não precisamos ver para poder crer. Não 
temos fé quando precisamos ver para poder crer. 
"Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos 
que se não vêem". - Hebreus 11:1

A palavra "convicção" implica em 100% de crença e 0% de dúvida.  É a diferença do "eu acho" 
para o "eu sei".
Fé é quando cremos totalmente em algo, pois qualquer percentual de dúvida que contamine nossa crença 
desfaz a fé.

Questão de fé

Um alpinista decidiu escalar uma montanha, sozinho.
Começou a difícil subida e foi vencendo pouco a pouco o caminho coberto de neve. Já anoitecia, mas o 
homem não quis parar, queria alcançar o topo da montanha nesse mesmo dia. Continuou a escalada 
mesmo no escuro.
Estava quase chegando ao fim dessa aventura quando despencou montanha abaixo. Caindo de maneira 
vertiginosa, gritou:
- Meu Deus, me salve!
Sentiu então um puxão na corda e se viu pendurado, mas seguro. Um dos ganchos que colocara na subida 
o sustentava.
A escuridão era total. Ouviu então uma voz:
- “Crês em mim?”
E ele respondeu:
- “Sim, eu creio.”
E a voz novamente:
-“Tens fé?”
E ele:
-“Sim, eu tenho.”
E a voz:
-“Então, corta essa corda.”
O alpinista ficou apavorado e não cortou a corda.
No dia seguinte, encontraram o seu corpo congelado, a menos de dois metros do chão.

O Que é Fé?



  

As giras de assistência são aos 
sábados com inicio as 19:00h  A porta 
será aberta as 18:00h.

Nos visite na Internet
Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Campanha 2009: 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:

    Abril:  11/04 - Crianças e Caboclos; 
          25/04 - Pretos Velhos e Exus;
  
Maio:  02/05 - Crianças e Caboclos; 
           16/05 - Pretos Velhos e Exus;
           30/05 - Crianças e Caboclos; 

    
Calendário de Giras de Passes:

                
Abril:   14/04 - Terça feira ;  
            28/04 - Terça feira ;   

Maio:   12/05 - Terça feira ;  
            26/05 - Terça feira ; 

Saravá Ogum Salve São Jorge
Apesar de não cultuarmos sincretismo na umbanda que 

praticamos em nossa casa, achamos que ainda é algo  muito 
presente e necessário nos dias de hoje. Desde sua implantação  os 
Orixás foram relacionados a santos da Igreja Católica para se 
obter uma maior aceitação e compreensão tanto por parte dos 
Umbandistas como pelos freqüentadores dos terreiros.

Orixá significa Senhor da Luz. Os Orixás são senhores de 
faixas espirituais ou vibrações, são as "exteriorizações" do 
ABSOLUTO. Não é "ELE em si", mas vêm Dele, é algo muito 
difícil  imaginarmos como são Os Sete Espíritos que coordenam 
essas vibrações que regem o movimento no Cosmos para todos 
os sistemas planetários.

Neste ponto o sincretismo destas divindades com os santos 
católicos facilita o desenvolvimento da fé por parte da maioria 

dos fieis. No dia 23 de abril acontece um dos maiores 
sincretismos da Umbanda,  a festa de  Ogum que é 
associado  a São Jorge, fiel seguidor dos ensinamentos de 
Cristo Jesus , que morreu degolado no dia 23 de abril de 
303. Sua sepultura está na Cidade de São Jorge, perto de 
Jerusalém, na Palestina.

O importante é que consigamos absorver a energia 
de Ogum para vencermos os nossos conflitos, nossos 
medos, nossas limitações e nos tornarmos pessoas 
melhores que lutam para tornar a nossa casa planetária 
um lugar melhor onde reine o amor e o respeito entre 
todas as pessoas.

Saravá Ogum o guerreiro de Umbanda, salve São Jorge 
um guerreiro da fé.
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