INFORMATIVO PENA AZUL (n.29 )
SP. Fevereiro 2014 ANO (7)
Olá irmãos e irmãs.
Somos uma semente, cada um de nós.
Temos que aprender a cuidar da fonte que
nos renova todos os dias se somos uma
semente, necessitamos de água, de sol, de
amor para florescermos e não damos valor ao
que somos.
Que através da Umbanda sagrada cada um
possa se descobrir em luz, iluminando assim o
cainhar de muitos irmãos.
TODA AÇÃO HUMANA, QUER SEJA
POSITIVA OU NEGATIVA, PRECISA
DEPENDER DE MOTIVAÇÃO.
(DALAI LAMA)
Boa leitura

DIAS DE TRABALHOS DA CASA
6ª F – atendimento 20:00 HS
3ª F – Desenvolvimento Mediúnico
2º quarta 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

As Lágrimas de um Pai de Santo
Aquele pai estava triste, acordara com o peito apertado,
uma angustia sem motivo aparente.
Passou o dia todo pensativo, foi para o terreiro mais cedo
que o normal.
Entrou, saldou sua tronqueira e encaminhou-se para o
interior do templo, parou na porta, olhou o piso, as
paredes, o teto, cada detalhe que não são percebidos ao
longo das giras.
Foi caminhando até o congar, parou e ficou a olhá-lo, cada
imagem, cada detalhe, cada risco, quanto amor fora
colocado ali para que tudo fosse realizado, para que um
sonho fosse concretizado, quanta luz aquele altar já havia
irradiado, quantas bênçãos.
Olhou a imagem de Ogum, grande guerreiro, quantas lutas.
Olhou os pretos velhos quanta sabedoria e humildade e
assim foi percorrendo todas as imagens daquele seu altar
até se deter na imagem de Oxalá, imponente, no mais alto
posto a tudo vigia, mas seus olhos já não podiam ver, pois
as lágrimas corriam pelo seu rosto.
Ajoelhou-se perante aquele altar e chorou suas lágrimas,
uma a uma foram caindo, lavando o chão sagrado daquele
templo.
As lágrimas daquele Babalaô pareciam falar.
Falavam da incompreensão das pessoas, de quantos já
haviam passado por aquele templo e nunca mais voltaram.
Falavam dos rancores e das oportunidades perdidas.
Falavam dos seus filhos que vieram até suas mãos que os
acolheu e acalentou até que eles estivessem prontos para
trilharem novos caminhos.
Falavam daqueles que partiram para o plano espiritual e
deixaram saudades.
Uma a uma as suas lágrimas foram caindo e cada uma
delas lhe falava ao coração, até que a última lágrima rolou
pelo seu rosto, só que esta era cristalina e parecia lhe dizer:
Eu sou o próprio Oxalá que vive em você, posso rolar pelo
seu rosto e ir ao chão, mas jamais deixarei de estar em seu
coração, continue a amparar meus filhos que o
recompensarei com as asas da liberdade.
Aquele Babalaô levantou-se lavou o rosto e realizou a
melhor gira de Umbanda de sua vida até aquele dia.
Abençoou todos os seus filhos e compreendeu seu trabalho.
Dormiu tranquilo, missão cumprida.
Pai Vladmir do Oxossi
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LIÇÃO DE VIDA

MENSAGEM DE CABOCLO

Caboclo quer falar a filhos de fé.
Caboclo vem de aruanda pra salvar filhos de
Umbanda, mas filhos não querem ser salvos.
Desde a tenra idade somos ensinados
Caboclo La da jurema manda as folha Ca pra
que podemos cometer erros que serão nós, mas filhos não querem aprender a força das
perdoados pela nossa sociedade, pois
ervas.
Os espíritos que militam nesta tão linda religião
errar é humano.
chamada Umbanda trazem de mais alto as
Caímos por longas vezes devido a
informações de como podem os seres vivos viver
nossa confiança de que se errarmos
de maneira mais amena, suportando os obstáculos
podemos começar de novo até que
do caminho, mas o que vemos são pessoas
aprendamos a fazer do jeito certo.
desesperadas em busca de soluções mirabolantes,
Prestem bem atenção no que acontece milagres mesmo, retirando de vez de suas vidas
em sua vida desde que você aprendeu todos os problemas.
Uma vida vazia, oca mesmo, todos devemos
eu errar é humano, faça uma
avaliação de quantas vezes o que você passar pelos obstáculos para aprendermos e
depois ensinarmos, não há crescimento sem o
tentou deu certo.
aprendizado.
Só Dara certo quando fizermos certo, Quando os filhos de fé forem aos s apenas para
quando deixarmos de nos
louvar o criador muita coisas vai mudar, muitos
problemas deixarão de existir pelo simples fato da
escondermos trás da mascara da
compreensão.
sociedade que nos impõem leis,
dogmas entre muitas outras coisas que É mais fácil ir ao terreiro e despejar tudo que vos
incomoda nas entidades do que tentar resolver, é
vão conta as leis divinas.
mais fácil transferir o problema de que enfrentáProcure sempre realizar sem o
lo.
pensamento que se você errar tudo
Amados filhos de fé, a Umbanda não foi
anunciada para resolver os problemas diários e
bem.
corriqueiros de ninguém e sim para direcionar o
Pense nisso:
ser humano rumo às esferas espirituais onde é a
O seu medico pode errar em sua
verdadeira morada do espírito livre.
cirurgia?
Se quiseres ter uma vida próspera, comece a
O piloto do avião pode errar na
mudar suas atitudes perante seu semelhante,
decolagem ou aterrissagem?
comece a irradiar mais amor, mais paz, seja
solicito as dificuldades alheia, espalhe esperança,
Se errar é humano devemos permitir
paz e luz por onde passar.
que todos errem e sejam perdoados.
A humildade é uma dádiva divina dada a todos os
Errando se erra.
filhos do criador, todos nós possuímos dons
É acertando que se faz o certo.
maravilhosos que por medo os escondemos e
sofremos sempre por isso.

ERRAR É HUMANO

Sr. Tranca Ruas das Almas.
Caboclo Pena Azul.
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AGENDA DE CURSOS
Portal de evolução e cura - turmas em
formação para 2014
Doutrina de umbanda- formando turmas
duração 5 meses.
Canal Reik nível I duração 8 aulas
ministrante Leandro
Sacerdócio umbandista formação 2015
Os cursos são ministrados por Pai Vladmir,
mago e sacerdote formado por Rubens Saraceni
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
A transformação pelo fogo
"Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo
milho para
sempre."
Assim acontece com a gente. As grandes transformações
acontecem quando
passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do
mesmo jeito a vida
inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza
assombrosas. Só que
elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor
jeito de ser.
Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos
lança numa
situação que nunca imaginamos: a dor. Pode ser fogo de
fora: perder um
amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder o emprego ou
ficar pobre. Pode
ser fogo de dentro: pânico, medo, ansiedade, depressão ou
sofrimento, cujas
causas ignoramos.
Há sempre o recurso do remédio: apagar o fogo! Sem fogo
o sofrimento
diminui. Com isso, a possibilidade da grande
transformação também.
Imagino a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro
cada vez mais
quente, pensa que sua hora chegou: vai morrer. Dentro de
sua casca dura,
fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino
diferente para si.
Não pode imaginar a transformação que está sendo
preparada para ela.
A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem
aviso prévio, pelo
poder do fogo a grande transformação acontece: BUM!
E ela aparece como uma outra coisa completamente
diferente, algo que ela
mesma nunca havia sonhado.
Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho da pipoca
que se recusa a
estourar. São como aquelas pessoas que, por mais que o
fogo esquente, se
recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa
mais maravilhosas
do que o seu jeito de ser. A presunção, o medo, são a dura
casca do milho
que não estoura. No entanto, seu destino é triste, já que
ficará dura a vida
inteira.
Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva.
Não vão dar alegria
para ninguém.
Rubem Alves
Do livro: "O amor que acende a lua"
Editora Papiru
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ACONTECEU
No dia 25 de Janeiro de 2014, aconteceu no
Templo a festa em homenagem a nosso divino
pai Oxossi, onde também foi comemorado 12
anos de abertura do templo. Foi de muita
alegria.
Fomos brindados pela ilustre presença de nosso
querido Pai Oxossi com Pai Vladmir que nos
encantou.
Papai Pena Azul emocionou a todos com suas
palavras sempre tocando os nossos corações.
Encerramos nossos trabalhos cantando um
parabéns para este templo que a 12 anos luta
contra as práticas escusas, levando a bandeira
de Oxalá.
Parabéns a todos os filhos desta casa santa.

TEMPLO DE UMBANDA PAI OXALÁ E CABOCLO PENA AZUL
Rua Mariús, 538 – Vila Santa Clara
Fone: 2211-9787/ 8534-1907
www.templopenaazul.com.br

