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No dia 29 de janeiro de 2011 retornaremos aos 
trabalhos da casa com a gira de assistência das 
Crianças e Caboclos. Todo início de um ciclo no Centro 
de Umbanda Caminhos de Luz é para nós cercado de 
expectativas, pois é uma nova oportunidade de 
aprendermos com os Guias que trabalham na corrente 
astral de Umbanda. Cada consulta, cada orientação, 
cada palavra que é transmitida tráz um ensinamento 
indispensável para o nosso crescimento, para que 
possamos seguir nossa jornada de forma vitoriosa.

Que neste ano de 2011 possamos manter nossa 
mente e nosso coração abertos a novos conceitos que 
nos são trazidos, a medida que nos acham prontos para 
assimilarmos. É bom lembrar que tudo o que 
aprendermos deveremos compartilhar com os nossos 
irmãos.  

Que mais uma vez Deus nos dê força para 
superarmos nossas limitações, para vencermos as 

dificuldades que surgirem em nossa jornada e não nos desviarmos dos ensinamentos 
de Cristo Jesus.

Retorno dos Trabalhos  

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz todo 
ano destina as doações da campanha de arrecadação 
de alimentos não perecíveis a uma instituição. No ano 
de 2011 vamos auxiliar o Lar Francisco de Assis, 
situado na SMPW Quadra 1 Conj  4 casa 05. Fundado 
em 1980, por Adelmo Alves das Neves e Célio Antero 
da Silva, esta casa cuida de pessoas idosas carentes.

Esperamos que seja mais uma oportunidade de 
trabalharmos juntos, pois temos a certeza que mais 
uma vez poderemos contar com a participação de todos nesta nova empreitada.

A titulo de sugestão daremos alguns itens necessários: fralda geriátrica, 
material de higiene pessoal, material de limpeza e alimentos  não perecíveis. 

Campanha 2011  



  As giras de passes são as terças feiras 
com inicio às 20:30h  A porta será 
aberta às 19:30h.

As giras de assistência são aos sábado 
com inicio às 19:00h  A porta será aberta 
às 18:00h

.

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

 

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

®

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Janeiro: 29/01 - Crianças e Caboclos ; 

Fevereiro: 12/02 - Pretos Velhos e Exus;
                  26/02 -Crianças e Caboclos ; 

      Calendário de Giras de Passes:

Fevereiro:  01/02 - Terça feira ;                
                   15/02 - Terça feira ; 

 

No início de cada novo ano ouvimos que este será regido por um 
determinado Orixá; muitas vezes vemos mais de um Orixá ser citado 
como regente do ano. 

No Centro de Umbanda Caminhos de Luz não acreditamos na 
regência de um único Orixá, mas devido à influência maior de 
determinado astro e como cada astro está relacionado a um Orixá, 
dizemos que o ano sofrerá maior influência de um determinado Orixá.

No Ciclo de 2011 o planeta regente é Mercúrio ligado ao Orixá 
Yori, o princípio criado, a potência dos puros. As Entidades que atuam 
na Vibratória utilizam a roupagem de Crianças, são mestres no conceito 
do bem, procurando resgatar a pureza do espírito. 
. O mais importante é que devemos aproveitar a maior influência 
desta vibratória neste ano que se inicia, para absorver as energias de 

Yori e nos tornarmos mais verdadeiros, mais puros, mais amorosos, etc. Que aprendamos a 
servir a Deus com alegria, pois só retornaremos à nossa verdadeira pátria quando 
resgatarmos a pureza e a alegria em nossos corações, e que Yori nos abençoe e nos auxilie 
neste resgate.     

Que Yori abençoe 2011

Palavras de Luz
      Alegria meu pai alegria,

Alegria em meu coração;
Alegria meu pai alegria,
Alegria em minhas palavras;
Alegria meu  pai alegria,
Alegria em servir a Ti;
Alegria meu pai alegria,
Em minhas orações.
Não deixe que eu perca a 

      Alegria pois, me afastaria de Ti
E a existência perderia a razão.

       Crispim 
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