
Meu Pai Yori, linha pura que vem sendo 
ensinada àqueles que querem aprender mais.

Sim somos dessa linha, a linha da alegria, da 
pureza que todos trazem na alma. A maioria pensa 
que não tem mais essa alegria ou essa pureza. Mas 
sim, todos ainda a têm. Elas estão nos gestos de 
amor, caridade, sorriso franco. Por menor que for 
esse sentimento, é nesse pequeno momento que 
estamos juntos.

Observe com atenção...
Fico aqui desejando que Oxalá e meu Pai Yori 

os abençoe com alegria.
Ricardinho

BsB, 14/09/02  médium Zulene
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No mês de setembro é comemorado, na 
Umbanda, como o mês das “crianças”. Esta 
comemoração, de certa forma, tem sentido 
independente do sincretismo com Cosme e 
Damião. O mês de setembro está relacionado 
com o signo de virgem, que rege a maior parte 
deste mês. Este signo, por sua vez, é regido pelo 
planeta mercúrio que se encontra sob a vibração 
do Orixá Yori, cujas Entidades que trabalham 
nesta vibração se utilizam da forma de “crianças” 
para desenvolverem  suas missões dentro da 
Umbanda.

O termo Yori significa “A POTÊNCIA DOS 
PUROS”, e as Entidades que trabalham sob esta 

vibração não podem ser vistas somente como crianças, pois na verdade são Seres Espirituais, 
Mestres nos conceitos do  BEM e do PURO.

Esses Espíritos muito contribuem através de sua "PUREZA ESPIRITUAL" para a nossa 
elevação moral. Na Umbanda, ensinam que a única forma de se levar vantagem é sendo PURO, 
como é a CRIANÇA. Por este motivo se utilizam do arquétipo de crianças para nos lembrar de valores 
que muitas vezes esquecemos que existem como a bondade e a pureza.  

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz realiza, no mês de setembro, uma festa dedicada às 
crianças, mas não as Entidades e sim para as crianças encarnadas, para que estas tenham a 
oportunidade de ter contato com estas maravilhosas Entidades, pois o número de pais que levam 
seus filhos desde pequenos a um templo de Umbanda ainda é muito pequeno se comparado às 
outras Religiões, e é necessário este contato para que desde cedo elas tenham uma concepção certa 
da Umbanda, coisa que a maioria dos adultos não conseguem ter.

Preparação para a festa das Crianças

Grupo de psicografia 
Palavras de Luz

Durante o caminho que temos percorrido 
até aqui, muito temos a agradecer pelos 
ensinamentos que nos são passados por meio das 
psicografias. 

Nos trabalhos de setembro, dentre todas 
as mensagens que tivemos a felicidade de receber, 
chamou-nos a atenção uma em especial, por ser da 
Linha de Yori, comemorada neste mês. 

Geralmente, as mensagens que temos 
recebido desta Linha, nos trazem mensagens que 
nos inspiram a renovação pessoal, incentivando a 
busca pela paz, tranqüilidade, alegria, para que, 
desta forma todos tenhamos condições de partilhar 
esta paz com o nosso próximo. 



 O Centro de Umbanda Caminhos de Luz agradece a todas as 
pessoas que contribuíram com a campanha dos alimentos, os quais foram 
entregues em duas instituições e distribuídas também a famílias de rua.

As instituições contempladas foram:  Lar Francisco de Assis e Lar 
da Criança Padre Cícero.

Foram arrecadados um total de 700,3 Kg de alimentos não 
perecíveis.

Temos a certeza de que todas as pessoas que contribuíram para 
esta campanha serão abençoadas por Nosso Pai, pois Este nos ensinou, 
através de suas palavras e exemplos, que todos somos irmãos e não 
podemos deixar um irmão nosso passar fome.

> Campanha do trimestre: leite em pó e fraldas 
geriátricas;

> Maiores informações: 234-5761 (Marco/Zulene)
244-1609 (Graça)
9972-8836 (Cristiano)

Quadro de Avisos
> Gira  de crianças: Domingo, dia 29/09, 

às 17h.
> Calendário de Giras Assistenciais:

Setembro: 06/09 - Crianças e Caboclos;
20/09 - Pais Velhos e Guardiões;    

Outubro: 04/10 - Crianças e Caboclos;
18/10 - Pais Velhos e Guardiões;

O nosso corpo é um veículo que nos é emprestado para que possamos, 
através deste, resgatar dividas, adquirir novas experiências e assim seguir rumo a 
evolução, quando não teremos nenhum tipo de energia agregada sob o nosso 
espírito. Mas, como isto pode levar muitos séculos, devemos cuidar das “vestes” 
que nos são emprestadas para trilharmos as nossas jornadas. 

O ser deve tomar consciência dos cuidados que deve ter com o “seu 
corpo”, pois dependendo da forma que ele o utilizar, pode levar seqüelas quando 
o seu desencarne ocorrer, e isto pode dificultar com que possua um corpo astral 
sadio para a encarnação seguinte, pois muitas agressões sofridas pelo “nosso 
corpo” ficam marcadas no corpo astral puro que é a matriz utilizada para dar a 
forma do corpo a ser utilizado para uma futura encarnação.

Devemos não só cuidar da parte física, mas também da parte psicológica, 
pois uma mente doente fatalmente gerará doenças físicas.

Para cuidar de nosso veículo devemos nos preocupar com nossa alimentação, higiene, evitar fumo, álcool, 
gorduras em excesso, praticar exercícios, repousar o necessário e realizar exames médicos periódicos. 
          Muitos umbandistas acham que não precisam ir ao médico, pois os Guias cuidam de sua saúde. Lembramos que os 
nossos Guias não podem ser responsabilizados se, através de nosso livre arbítrio, não cuidarmos de “nosso” corpo. Além 
disto a ciência é um dos pilares da Umbanda e, portanto, a medicina faz parte de seus fundamentos. Quanto à parte 
mental, devemos exercitar sempre a nossa mente, através de meditação, leitura, evitar pensamentos negativos e 
destrutivos como o pessimismo, ódio, rancor etc.

Dentro da Umbanda, os Pais Velhos, muitas vezes, são os nossos psicólogos, mas lembramos que, assim como a 
medicina, a psicologia também é uma ciência e  deve ser utilizada, para a busca de uma mente sadia.

Na Umbanda nada é proibido, mas nos é ensinado a despertar uma consciência mais abrangente de nossa 
existência, por isto devemos ter cuidado com o corpo que nos foi emprestado para que possamos realizar as tarefas que 
nos foram concebidas. 

A harmonia do corpo

Campanha do Alimento

Distribuição para  as famílias de rua

1.Respeite a natureza e não desperdice energias;
2.Alimente-se com equilíbrio, não sobrecarregando 

o organismo nem privando-o de nutrientes essenciais;
3.Opte por uma alimentação rica em cereais, 

legumes, verduras e frutas;
4.Evite o excesso de proteínas e carboidratos, as 

frituras, os enlatados, o açúcar branco, o cigarro  e as 
bebidas alcoólicas;

5.Mantenha um peso compatível com a sua 
estrutura física;

6.Cuide diariamente da pele, mantendo-a limpa e

Hidratada; não abuse dos  raios solares e tome 
bastante água;

7.Dedique-se a alguma atividade física;
8.Escolha uma atividade esportiva (como 

ginástica ou esporte) que beneficie seu corpo e se 
adapte às suas necessidades e características físicas;

9. Seja firme internamente e flexível por fora 
em suas ações diárias;

10. Não deseje ser o que não é realmente, 
na vivência diária.

(Conf. “O Correio”, da UNESCO) 

Os dez mandamentos da saúde
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