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Vamos falar um pouco do surgimento de nossa casa, o Centro de Umbanda Caminhos de Luz 
que nasceu a partir de um trabalho que era realizado semanalmente na sala do apartamento do médium 
dirigente e que veio sendo somado com a participação de outras pessoas que se identificavam com o 
trabalho que ali estava nascendo. Vamos conversar um pouco com o médium Marco, dirigente da casa, 
para conhecermos um pouco mais da história da criação desta casa. 

Como eram feitos os trabalhos em sua casa?  

Inicialmente só trabalhávamos eu e minha esposa Zulene. As giras eram às quartas feiras a partir das 
20:00h. Colocávamos um banquinho no canto da sala de nosso apartamento com um copo de água e 
uma vela, naquela época recebíamos os Pretos Velhos que vinham nos ensinar e atender nossos filhos. 
Como éramos só nós dois enquanto um trabalhava o outro cambonava. Este atendimento só foi aberto 
ao público meses depois. 

Ficou muito difícil quando começaram a vir pessoas de fora para o atendimento? 

Sim, era um pouco complicado, pois nosso apartamento era muito pequeno. Tínhamos que tirar os 
móveis da sala e colocá-los no quarto das crianças para termos espaço para as pessoas que iam em 
busca de orientação das entidades. Com o crescimento da procura começou a não comportar e a causar 
certo incômodo dentro de casa e no prédio em que morávamos.

A formação da corrente mediúnica se deu neste apartamento?

Sim, a primeira médium a vir somar ao nosso trabalho foi nossa irmã Graça em 1990 e hoje é a Mãe 
Pequena da casa. Outros médiuns entraram nos anos seguintes, a maioria deles ainda permanece na 
casa. 

Quando o Centro de Umbanda Caminhos de Luz foi criado?

Em 1992 foi criada a pessoa jurídica e algum tempo depois os trabalhos foram levados para o nosso 
atual endereço, pois não havia a menor condição de seguirmos em nossa casa, a esta altura já havia mais 
médiuns na corrente e foi criado mais um dia de trabalho de aperfeiçoamento mediúnico e já tínhamos 
grupos de estudo de Umbanda. E nossa pequena sala não comportava mais a quantidade de atividades e 
o público que comparecia nos trabalhos de atendimento.

Todos os passos que demos sempre foram com a orientação espiritual do Caboclo Sete Flechas, 
Guia dirigente desta casa, que tem hoje como objetivo não só realizar trabalhos espirituais de 
assistência, mas também de promover estudos da doutrina da Umbanda e trabalhos assistenciais.

Estamos em constante amadurecimento mediúnico, e com certeza o Guia dirigente implantará 
novas metas e trabalhos para a casa, na medida em que estivermos prontos para realizarmos estas 
tarefas. 

Um pouco da Nossa História.



 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.

Nos visite na Internet
Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.c
om

Sábado dia 09 de junho Gira Especial 
dos Exus.

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

Calendário de Giras de Passes:

Maio:   12/05 -Pretos Velhos e Exus
             26/05 -Crianças e Caboclos 

Junho:  09/06 - Gira Especial dos Exus
              23/06 -  Crianças e Caboclos 

 

Maio:    01/05 - Terça feira ;        
          15/05 - Terça feira ;
          29/05 - Terça feira ;      

Junho:   12/06 - Terça feira ;        
             26/06 - Terça feira ;

Maio:     03/05 - Quinta feira ;        
          17/05 - Quinta feira ; 
             31/05 - Quinta feira ;  

Junho: 14/06 - Quinta feira 
             28/06 - Quinta feira 

Calendário Atendimento com Reiki:

 Saravá Sr Exu
No sábado dia 09 de junho estaremos realizando mais 

uma gira especial para os Exus, estas entidades espirituais que 
são tão importantes dentro da corrente astral de Umbanda 
devido às diversas funções que desenvolvem 

Tentar compreender o trabalho de um Exu Guardião é 
algo muito difícil, pois são seres dotados de inúmeras e 
seríssimas tarefas em nosso mundo planetário. Estas entidades 
estão presentes no momento do nosso nascimento e no 
momento do nosso desencarne, com isso podemos dizer que 

Exu nos acompanha durante toda a nossa jornada terrena nos auxiliando quando 
permitimos.  

Nos Templos Umbandistas, é a entidade espiritual encarregada da guarda vibratória e 
da proteção espiritual da casa, dos Médiuns e de todas as pessoas que ali vão procurar ajuda 
e Exu sempre as auxilia de alguma forma. Gostamos de lembrar sempre que o critério que 
rege Exu é a justiça e que esta entidade não faz o mal.

Vamos juntos agradecer a estas entidades que, com o seu jeito franco e direto e muitas 
vezes de forma brincalhona, tanto nos ensinam e nos auxiliam em nossa jornada terrena.   

No sincretismo religioso, Exu é associado a Santo Antônio e comemorado no dia 13 de 
junho. O santo guerreiro do exército português também é considerado o santo mensageiro. 
Diversas orações tradicionais de Santo Antônio dizem: “Ele nos guia no bom caminho”. E na 
Umbanda, Exu é o senhor dos caminhos e dos entrecruzamentos.

Que Exu nos proteja em nosso caminho, para que possamos 
trilhá-lo com segurança. 

 
Saravá Sr Exu!

Laroiê Exu!
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