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 O que é Umbanda?
Poderíamos simplesmente responder que é uma religião 

nascida no Brasil, trazida por um Caboclo através de um 
médium em 1908.

Não estaríamos errados, mas será que estaríamos 
respondendo adequadamente  esta indagação? 

A Umbanda surgiu, vem evoluindo, crescendo e se 
perpetuando através de sua simplicidade; mostrando-se como 
um caminho acessível a todas as pessoas que desejarem trilhá-
lo. 

Este caminho é transformador e evolutivo devendo ser 
trilhado de maneira livre pelos irmãos.

 A Umbanda não aprisiona ninguém: só se deve permanecer  neste caminho se ele 
nos completar e nos fizer felizes. Este caminho tem que nos 
transformar em pessoas melhores. A Umbanda não salva 
ninguém; ela nos conduz para que possamos nos religar ao 
Criador.

Ela nos ensina a não julgar, a compartilhar, a respeitar todas 
as diferenças, a amar o nosso semelhante de forma incondicional. 
Ela nos ensina que para sermos felizes basta querermos.

A Umbanda é uma grande Mãe que acolhe a todos que a 
procuram.

Esta é uma pequena resposta a esta pergunta, sobre a 
religião chamada Umbanda.

Quadro de Avisos

As giras de passes são às terças feiras com 
início às 20:30h  A porta será aberta às 
20:00h.

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  

Calendário de Giras de Assistência:
                                
Março: 03/03 - Gira de Crianças e Caboclos ; 

            17/03 - Gira de Pretos Velhos e Exus ;

             31/03 - Gira de Crianças e Caboclos ; 

Giras de Passes:     Atendimento com Reiki:

Março: 06/03 - Terça feira   08/03 - Quinta feira  

            20/03 - Terça feira   22/03 - Quinta feira 
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