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Olá irmãos e irmãs.
Iniciamos mais um ano e com ele novas
esperanças.
A maioria de nós faz promessas que nunca se
cumprirão.
E chegada a hora de fazermos o concreto em
nossas vidas, é hora do trabalho para que
tudo seja realizado.
Procuremos mais as forças espirituais em
nossas vidas e aumentemos nossa fé,
principalmente em nós mesmos.
“O QUE VERDADEIRAMENTE SOMOS É
AQUILO QUE O IMPOSSÍVEL CRIA EM
NÓS.”
Boa leitura

DIAS DE TRABALHOS DA CASA
3° F – Desenvolvimento Mediúnico
20:00 HS
6ª F – atendimento ao público
2ºquarta do mês – gira médica
1ª sexta do mês – guardiões Exu
“UMBANDA é a manifestação do
espírito para a prática da caridade.”
Palavras do Caboclo das Sete
Encruzilhadas
Venha fazer parte desta imensa família.
TODOS OS TRABALHOS REALIZADOS
EM NOSSO TEMPLO SÃO GRATUITOS

TERREIRO, TEMPLO, TENDA, IGREJA,
NÚCLEO: onde estou?
Amados irmãos de fé, muitas vezes nos deparamos
com situações constrangedoras em nossos templos.
Nossos irmãos e irmãs em Umbanda ainda não
levam o sagrado em seus corações, portanto
necessário se faz que tomemos certas atitudes
preservando a integridade do que acreditamos e
louvamos.
Nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro
enfrentamos dias quentes e procuramos usar roupas
mais leves para amenizar o calor, mas também
sabemos que iremos aos templos para louvar nosso
Criador.
É nestes dias que devemos estar em conexão com o
astral para que sejamos agraciados em nossas
necessidades. Nesse sentido, não é correto
adentrarmos em solo sagrado de bermudas, mini
saia, camisetas regatas, entre outras vestimentas que
não condizem com o espaço religioso.
É necessário um trabalho de conscientização entre
nossos consulentes e até mesmo com a corrente
mediúnica para que tenhamos uma conduta digna
perante aquilo que acreditamos como Sagrado. Não
devemos e não podemos profanar o sagrado jamais.
Os integrantes da corrente mediúnica de um templo
é o exemplo vivo de como as pessoas devem se
portar dentro do espaço religioso, portanto, o
momento sempre será de oração e interação com os
divinos orixás que nos amparam em seus colos.
No dia em que vamos ao templo louvar a Deus e
suas divindades temos que manter o equilíbrio e
permanecermos em oração. Ao chegarmos no solo
sagrado devemos tratá-lo como tal.
Amados, templo de Umbanda é casa de Deus onde
nossos amados guias militam diuturnamente.
Tenhamos o mínimo de ética e respeito para que
sejamos vistos com seriedade e possamos levar a
prática da caridade a todos os cantos de nosso
amado planeta.
SALVE A UMBANDA SAGRADA.
Pai Vladmir do Oxossi
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LIÇÃO DE VIDA

MENSAGEM DE EXÚ

Ninguém tem defeitos.
Por muitas vezes fico observando as pessoas,
cada um em seu particular, e o que enxergo é
que todos têm suas qualidades.
As pessoas em seu particular trabalham, se
divertem, ajudam, portanto, não há defeitos,
apenas qualidades.
Defeitos são coisas que aos nossos olhos não
satisfazem nosso ego, são todas as coisas que
para mim não serviria de nada, daí eu não
gostar.
Mas e as qualidades?
Quando as pessoas nos ajudam e ficamos
imensamente felizes, dizemos que é uma boa
pessoa. Quando vemos, principalmente nesta
época do ano, muitos de nossos irmãos
praticarem a caridade para com os menos
favorecidos, nosso coração se enche de
esperança e vemos nos outros muitas
qualidades.
Qualidades são adjetivos que colocamos para
designar que algo é bom, que nos satisfez.
Não existe defeito, somos perfeitos aos olhos
do nosso Criador e Ele não enxerga em suas
criações defeito algum.
Por que nós insistimos tanto em colocar nos
outros aquilo que nos incomoda e está alojado
em nosso coração?
O defeito é algo que causa incômodo em nós
mesmos e não naquilo em que o colocamos.
Todas as pessoas tem capacidade de praticar
atos condizentes com os ditames das doutrinas
as quais pertencem, todos de alguma maneira
praticam a caridade, o auxílio e a
benevolência.
As pessoas são nossos espelhos, pois toda vez
que vejo um defeito em meu semelhante tenho
a certeza que ele está instalado em mim
mesmo.
Sejamos perfeitos.
Mestre Zé Pelintra

Quando o dia amanheceu, eu ainda estava lá,
extasiado com todas as energias que haviam sido
desprendidas dos seres que estavam presentes.
Fiquei sentado, totalmente absorto em meus
pensamentos, quando alguém tocou em meu
ombro: Mestre, sua presença está sendo solicitada
pelos maiorais, eles estão reunidos em conferência
neste momento.
Apressei-me e quando estava na porta do grande
salão pude ouvir as vozes dos maiorais. Apresenteime, no que fui saudado.
- Entre guardião, ocupe seu lugar na mesa.
Quando me sentei, o mestre regente da mesa me
dirigiu a palavra:
- Guardião, sabemos que estavas realizando uma
festa em seu terreiro. Como foi a festa?
- Meu senhor, não estava realizando uma festa,
meus protegidos é que realizaram uma louvação
em meu nome a todos os guardiões e guardião do
templo. Sou Exú e como tal não festejo, trabalho
para que os meus protegidos estejam em paz.
- Calma guardião, não estamos aqui para julgá-lo,
nossa reunião é para parabenizá-lo pelo trabalho
que vem realizando juntos aos teus.
- Senhor Exú Tranca Ruas das Almas, em nome da
conferência dos regentes da linha dos exus, eu vos
entrego o cetro cristalino, representando o grau
Máximo dentro da escada evolutiva na corrente de
Exú guardião. A cadeira em que se assenta agora
estará sempre livre para que a partir de hoje faça
parte de nossas conferências.
Fiquei sem palavras e sem palavras estou até
agora.
- Senhores guardiões regentes de nossa linha, vos
agradeço por confiarem em mim, mas entrego este
cetro no altar do templo em que sou divino
guardião, pois se hoje sou condecorado por um
trabalho, divido esta glória com todos que fazem
parte de minha caminhada.
Retirei-me e continuo o meu trabalho.
LAROYE EXÚ! EXÚ É MOJUBA.
Sr. Tranca Ruas das Almas
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AGENDA DE CURSOS
Portais de Libertação - turmas em
formação para 2014
Doutrina de umbanda- formando turmas
duração 5 meses.
Canal Reik nível I duração 8 aulas
Todos os cursos são ministrados por Pai
Vladmir do Oxossi com certificado de
conclusão.

DIVINO E AMADO PAI OXALÁ, SEUS
FILHOS VOS PEDEM A BÊNÇÃO.
QUE SEU MANTO DE LUZ NOS CUBRA
DE TODA INCOMPREENSÃO E
INJUSTIÇAS.
QUE NOSSAS VIDAS SEJAM
AMPARADAS EM VOSSO AMADO SER
PARA QUE SEJAMOS ILUMINADOS E
ILUMINADOS POSSAMOS SER LUZ NO
CAMINHO DE NOSSO SEMELHANTE.
QUE SUA DIVINA LUZ NOS ENSINE A
AMAR E AMANDO SEJAMOS AMADOS
POR TI PAI AMADO.
AXÉ
PAI VLADMIR DO OXOSSI
INFORMATIVO PENA AZUL
Você gostaria que o nosso jornal tivesse uma
cara diferente, mais moderna, mais páginas?
Se sua resposta for sim, ajude-nos sendo um
patrocinador doando qualquer quantia para
que possamos melhorar a qualidade e matérias
ou faça um anúncio do que você tem a oferecer
aos seus irmãos de Umbanda.
Envie-nos matérias interessantes referentes à
Umbanda, envie-nos também críticas e
sugestões.
Queremos ouvir você.
paivladmir@gmail.com
ou entregue na portaria do templo.

DOUTRINA DE UMBANDA
Toda doutrina religiosa tem regras a serem cumpridas
e muitas vezes não somos afeitos a sermos
comandados e procuramos modificar tais regras.
A base de uma doutrina está em suas regras de
conduta, portanto, quem se atreve a praticá-las tem o
dever de cumprir com as regras impostas pelo local
onde se pretende crescer dentro da prática da caridade.
Ao adentrarmos em um templo somos incitados a
manter o silêncio, fazermos nossas orações, saudar o
sagrado de maneira reverente e nos mantermos em
estado de meditação.
Todo ritual religioso tem um começo, um meio e um
fim; devemos permanecer conectados com estes
trabalhos para que sejamos agraciados pelas forças
que nos assistem.
Todo templo tem suas proteções e firmezas. Ainda
que não saibamos o que fazer, devemos realizar as
saudações com reverência, para que não estejamos
profanando o Sagrado.
Participar das louvações é louvar a Deus, portanto, é
preciso estar atento ao desenrolar dos trabalhos; essa
também é uma forma de louvarmos.
Zelar pelo espaço religioso e manter a limpeza
também faz parte das regras impostas pelos templos.
Quem não serve para cumprir regras, não está
preparado para seguir adiante em sua caminhada.
A Umbanda nos ensina a sermos caridosos e
humildes, sem que para isso precisemos de muitas
coisas; precisamos apenas seguir as regras da vida e as
regras do templo em que militamos para que nosso
caminhar torne-se mais ameno e não tenhamos que
reparar certos erros cometidos.
A Umbanda é muito dinâmica, não serve para os
acomodados.
“UMBANDA É UMA RELIGIÃO SÉRIA PARA
GENTE SÉRIA”
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ACONTECEU
No dia 14 de Dezembro, aconteceu no Templo a
festa em homenagem a nosso divino Pai Oxalá:
foi de muita alegria.
A energia emanada pela força deste orixá nos
deixou encantados, louvamos a Deus nosso pai e
divino criador renovando nossas energias.
Os caboclos também vieram em terra alegrando
ainda mais nossa louvação, com palavras de paz
e amor, papai Pena Azul mais uma vez nos fez
ver o quanto vale a pena nosso trabalho.
Parabéns a todos que participaram.
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