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Exu  Mojubá ! (Eu te saúdo)
Chegamos ao mês de junho e com isto a época em que são realizadas as Giras especiais para os 
Exus, estas Entidades que tanto nos auxiliam.

As Entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda como Exus trabalham embaixo deste 
Orixá, ou seja, da vibração do Orixá Exu.

Este Orixá está presente em tudo e em todos no planeta Terra, é uma energia fundamental para a 
vida, para o movimento, para o contato do homem com o divino. 

No livro 'Esu' de Juana Elbein e Deoscoredes Maximiliano, encontramos a seguinte frase que 
mostra a importância da energia de Exu para que haja vida: “se alguém não possuir seu Exu no 
corpo, este alguém não poderia existir, ele nem saberia que está vivo  em outras palavras, ele 
não se reconheceria como ser, com vida própria, ele continuaria  massa de matéria 
indiferenciada“.

Nossa casa estará realizando no sábado, dia 09 de junho às 19 horas, uma gira em 
agradecimento às Entidades Exus, aos Guardiões de Umbanda que são os senhores dos 
caminhos, dos entrecruzamentos vibratórios.

Exu é aquele que por ser mensageiro traz as bênçãos dos Orixás, para a nossa jornada evolutiva,

São os executores do carma, aqueles que fazem de tudo (sempre respeitando nosso livre 
arbítrio) para que possamos cumprir nosso mapa reencarnatório o mais fiel possível, e assim 
nosso espirito evoluir mais rápido.

Nos terreiros de Umbanda vemos os Exus ajudarem a todos sem fazer qualquer tipo de distinção. 
Só temos que lembrar que como executores da lei, eles não fazem nada se não tivermos direito a 
receber aquilo e muito menos qualquer tipo de maldade. 

Laroiê Exu! (Salve o mensageiro)

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  

Http://centrocaminhosdeluz.blogspot.com

Calendário de Giras de Assistência:
                                
Junho: 09/06 - Gira Especial dos Exus ; 

             23/06 - Gira 

             Giras de Passes:     Atendimento com Reiki:

Junho:  12/06 - Terça feira   14/06 - Quinta feira  

              26/06 - Terça feira   28/06 - Quinta feira 

de Crianças e Caboclos ; 
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