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Salve os Caboclos de Umbanda
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O Centro de Umbanda Caminhos de Luz que,  tem 
como seu Mentor Espiritual o Sr. Caboclo Sete Flechas, 
realizará no dia 24 de outubro gira de assistência com 
os Caboclos, em homenagem a estas entidades que 
trabalham incansavelmente para o crescimento da 
nossa Umbanda desde sua implantação. 

Muitas pessoas não têm o hábito de se 
consultarem com estas entidades que são mais 
procuradas somente para cuidarem da área da saúde, 
área esta que dominam com mestria (saúde fisica, 
mental e espiritual). Mas estas entidades são 
detentoras de grande conhecimento nas mais diversas 
áreas, podendo transmitir valiosíssimos ensinamentos.

Esta forma de apresentação escolhida é utilizada pelas entidades que 
atuam em cinco das sete linhas da Umbanda. Através da forma de Caboclos, 
vem entre outras coisas nos lembrar da força e o desprendimento que temos 
que ter em nossas vidas.

No dia 21 de novembro realizaremos gira de 
assistência oferecida aos senhores do conhecimento, 
as entidades da linha de Yorima que trabalham na 
Umbanda utilizando a forma de Pretos Velhos para 
nos lembrar que temos que ter humildade, tolerância, 
simplicidade e principalmente amor ao próximo.

Quando estamos diante destas entidades 
percebemos o alto grau de conhecimento de tudo que 
envolve a psicologia humana.

Suas orientações em auxilio aos que os procuram 
são repletas de ensinamentos que servirão sempre 

em nossa jornada.
O Centro de Umbanda Caminhos de Luz realizará uma gira dedicada a 

estas entidades que tanto nos ensinam e auxiliam, para que possamos 
aprender um pouco mais com estes mestres do astral superior.

Gira dos Senhores do Conhecimento



 Sexta dia 24 de outubro às 20:30h estaremos 
realizando a Gira dos Caboclos.

Sexta dia 21 de novembro às 20:30h estaremos 
realizando a Gira dos Pretos Velhos.

  

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

Campanha 2008: alimentos não perecíveis. 
Contribua com a doação de um quilo de 
alimento.

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

®

Quadro de Avisos
Calendário de Giras Assistenciais:

     Outubro:   10/10 - Pretos Velhos e Exus; 
                  24/10 - Gira de Caboclos   

Novembro:  07/11 -Pretos Velhos e Exus;
                     21/11 -Gira de Pretos  Velhos

    
Calendário de Giras de Passes:

  Outubro:  14/10 - Terça feira ;     
                    28/10 - Terça feira ; 
                 
  Novembro:  11/11 - Terça feira ;  
                       25/11 - Terça feira ;   
                       

Workshop  crenças 
O Workshop realizado dia 04de outubro, no Clube de 

Meditação Amygo, foi um sucesso, com cerca de 
cinquenta participantes. Os psicólogos, através de 
diferentes técnicas e vivências psicológicas trabalharam a 
transformação das crenças no inconsciente dos 
participantes.

A proposta de promover 
estes cursos é de que as pessoas 

despertem, que elas têm o direito de serem felizes, pois 
nada em nosso comportamento é definitivo e imutável.

Parabéns a todos os que participaram deste 
Workshop, pois, vocês  são pessoas que já despertaram 
para a importância de  investir em si próprio.

No dia 27 de setembro realizamos mais uma gira 
para as crianças como fazemos todos os anos.  Quando 
falamos em gira para as crianças estamos nos referindo 
às crianças encarnadas e não aos Mentores da linha de 
Yori que se apresentam como crianças.
Queremos agradecer aos 
Mentores e a todos que 
trouxeram suas crianças 
para esta gira tão especial, 

pois nos proporcionaram a oportunidade não só de 
trabalharmos, mas também de aprendermos um pouco 
mais, com os momentos de muita alegria em um 
ambiente de confraternização entre pais, filhos e Guias.

Gira das Crianças
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