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Gira das Crianças
No dia 27 de setembro estaremos realizando Gira 

Especial das “Crianças”. Este trabalho foi criado no Centro de 
Umbanda Caminhos de Luz, com a principal finalidade de que 
os pais levem seus filhos ao terreiro e estes possam interagir 
com a Umbanda e suas Entidades. 

As “Crianças” na Umbanda  são as entidades que 
trabalham na  Vibração de Yori. Elas utilizam esta roupagem, 
pois representam “o Princípio Espiritual Manifesto no Princípio 
Natural”.

São seres que devido à sua evolução representam a 
pureza, nos lembrando de que só através desta é que 
conseguiremos evoluir.

Estas Entidades que se apresentam com características 
infantis nos transmitem mensagens e ensinamentos 
profundos, indispensáveis para a nossa evolução, nos 
afastando da negatividade, dando força para superarmos 
nossas limitações e enfrentarmos os nossos medos.

As crianças na Umbanda dominam a magia, manipulam 
com sabedoria as energias da natureza, em beneficio de seus “filhos”, protegendo-os contra 
forças negativas e seus efeitos sobre nós.

Os Médiuns de Umbanda vêm amadurecendo e compreendendo a forma de atuarem 
como mediadores destas Entidades, sem descaracterizarem a sua verdadeira função de 
“Magos da pureza”, que vêm em nosso auxílio. 

Como a nossa querida Umbanda está sempre em constante transformação, é 
indispensável que seus médiuns estejam abertos a novos conceitos e ensinamentos que as 
Entidades vão nos transmitindo a medida que estamos prontos para assimilá-los.

Venham e tragam suas crianças para que possam interagir com estes seres que de 
forma alegre nos despertam para a pureza.

Está chegando a gira das Crianças. É um momento mágico nesta Casa e queremos que todos o 
entendam assim, pois esta gira não é mais somente um trabalho, uma gira de assistência e sim uma 
porta cósmica que é aberta para colocarmos alegria na vida de vocês.

O ser humano adoece muitas vezes porque perde a alegria de viver, pois se deixa abater com os 
problemas do dia a dia e se esquece que tudo deve ser vivido com alegria interior, independente da 
dificuldade enfrentada.

Vivam com alegria e tudo a sua volta irá parecer diferente e fácil, pois estarão olhando com os 
olhos da alma, os olhos do Criador.

Que meu Pai os ilumine e que tenhamos mais trabalhos que despertem a alegria nas pessoas.

Doum 



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

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

Atenção - Na Gira Especial das Crianças 
a porta será aberta às 16:00h e o trabalho 
começa às 17:00h

Nos visite na Internet

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Quadro de Avisos
Calendário de Giras de Assistência:

Calendário de Giras de Passes:

Agosto:   16/08 -  Pretos Velhos e Exus
                 30/08 -  Crianças e Caboclos 
                   
Setembro:  13/09 - Pretos Velhos e Exus
                    27/09 -  Gira Especial das Crianças

 

Agosto :   19/08 - Terça feira ; 
                                  
Setembro : 02/09 - Terça feira ; 
                  16/09 - Terça feira ; 
                  30/09 - Terça feira ; 
               
          

Agosto :   21/08 - Quinta feira ; 
                
Setembro : 04/09 - Quinta feira; 
                      18/09 - Quinta feira ;                    

Calendário Atendimento com Reiki:

Algumas pessoas procuram os terreiros de Umbanda  pensando que ao  se 
consultarem com uma Entidade,  esta poderá fazer uma magia e resolver todos os 
problemas e dificuldades que estão enfrentando., como se tudo pudesse ser 
resolvido com a realização de um trabalhinho.

Por isso é sempre bom lembrar que a Umbanda não realiza mágicas nem 
ilusionismos, e que a grande transformação que as Entidades tentam realizar é a 
de que as pessoas realizem a magia interior, onde o ser humano procura 

transmutar sentimentos ruins em bons sentimentos, como a ira em paciência, o receio em esperança, 
a soberba em humildade, etc., para que possam encontrar paz interior.

Magia fascina as pessoas e já presenciamos muitas serem realizadas pelos guias, sempre no 
intuito de ajudar alguém. 
Lembramos sempre a todos que a magia não é boa nem má, depende da vontade de quem a realiza e 
que quando uma pessoa pede uma magia má direcionada a alguém, deve lembrar que há leis que 
regem o universo e que esta energia irá retornar mais cedo ou mais tarde ao seu ponto de origem, 
acrescentada da dor causada ao seu semelhante.

Sugerimos que ao irem a um terreiro, o façam  com o coração limpo sabendo que serão 
auxiliados por amigos que só querem o seu crescimento, e que não vão vender ilusões e prometer 
mágicas em suas vidas. 

Umbanda é Magia e Não Mágica

O Centro de Umbanda Caminhos de Luz disponibilizou a partir do ano de 2007 um blog, no sentido de 
divulgar a Umbanda e as atividades realizadas nesta Casa, para as pessoas terem mais um ponto de 
pesquisa no sentido de conhecerem sobre a Umbanda, a religião que nasceu no Brasil.

Hoje já contamos com mais  de 60mil acessos ao blog e com muitos artigos disponibilizados para que 
as pessoas possam saber o trabalho que é realizado por esta Casa. 

Muitas pessoas chegam até o Centro através do nosso blog, o que é muito bom, pois além de  
tomarem conhecimento do nosso trabalho, já podem ter uma idéia da visão que a Casa segue através  das 
postagens existentes na página. 

C o n t a m o s  c o m  a  s u a  v i s i t a  e m  n o s s a  p á g i n a ,  c u j o  e n d e r e ç o  é :  
http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com.br.

 Também está disponível na página o calendário das atividades realizadas na Casa.
Parabenizamos em especial a médium Danielle pela iniciativa de colocar a nossa Casa no 

universo virtual.

O Centro na Internet 


	Página 1
	Página 2

