
 

 

 
 

 

 

 

CASA ESPIRITUAL VEREDA DA LUZ 

INSTRUÇÕES AOS FREQUENTADORES 

 

Os frequentadores DEVEM SER ORIENTADOS pela Direção da Casa, que a 

Vereda da Luz Casa Espiritual é uma Instituição Filantrópica Sem Fins Lucrativos, 

atuante em Brasília desde 03 de junho de 1974, com o propósito de prestar 

assistencialismo espiritual sobre a Doutrinação de Umbanda, as pessoas que 

necessitam de auxilio e prestar assistencialismo material, as instituições sociais, a 

idosos, moradores de ruas e crianças carentes. Pedimos aos frequentadores que 

atendam às seguintes recomendações durante a sua permanência na Vereda da Luz 

nas Sessões Públicas de Umbanda, Kardec e Oriental. Qualquer dúvida relevante 

sobre este, deve ser encaminhada à Direção da Casa: 

 

 Nossa casa não trabalha com IMOLAÇÃO (sacrifício de qualquer 

espécie), não trabalha com EBÓ (comida de santo), não tem 

quartinha, não raspa cabeça e EM HIPÓTESE ALGUMA 

COBRA QUALQUER QUANTIA, e nem trabalha o “mal” para 

combater o mal. Não é permitido fumar, tirar fotos e/ou filmar, 

atender telefone e ligar equipamentos eletrônicos dentro do 

Templo. Pedimos também que não haja troca de caricias íntimas 

com parceiro (a).  

 

I – Respeito e silêncio. Nunca se esqueça que você está dentro de uma Casa 

de Oração. Enquanto aguardam a chamada para o atendimento, os frequentadores 

devem permanecer em silêncio, abstendo-se de conversas com os vizinhos, bem como 

de trocas desnecessárias de lugares, e somente sair do recinto em caso de extrema 

necessidade (evite saídas para comer ou fumar, durante o desenrolar da sessão); 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

CASA ESPIRITUAL VEREDA DA LUZ 

II – A distribuição de fichas para atendimento começa a partir das 18:30h 

respeitando a ordem de chegada e a prioridade concedida a idosos, deficientes físicos 

e gestantes a partir do 4º mês (antes desde período não é indicado pela 

espiritualidade frequentar o Terreiro). É vedada a distribuição de fichas a menores 

de idade, em obediência ao E.C.A. (havendo a necessidade de atendimento do menor, 

o mesmo deve estar acompanhado dos pais ou responsável direto). A distribuição de 

fichas termina às 20h15, depois deste horário somente com a autorização do Diretor 

de Liturgia; 

 

III – Os homens devem ficar separados das mulheres, utilizando-se dos 

lugares já determinados; ainda que haja lugares vagos no lado dos homens, somente 

com a autorização do dirigente dos trabalhos tais lugares poderão ser ocupados 

pelas mulheres, e vice-versa (esse acompanhamento será feito pelo Cambono de 

Terreiro). Este cuidado é relevante para que não haja troca de energias entre sexo, 

respeitando a individualidade de cada um e também para evitar previamente 

conversas desnecessárias, quando se é cobrado a concentração permanente durante 

a sua permanência na sessão. 

 

IV – Não comparecer às sessões com roupas escuras e roupas transparentes. 

Não haverá atendimento a quem estiver de short, bermuda, mini saia, minivestido, 

tope ou de modo extravagante. Evite também o uso de joias, acessórios, perfumes e 

maquiagens muito fortes;  

 

V – Não é permitida a troca de fichas de atendimento. Respeite e acredite em 

sua ordem de chegada, ela já estava destinada a você; 

 

VI – Não cruzar braços e pernas durante os trabalhos, para que as energias 

voltadas a você e que saem de você, não fiquem reprimidas; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

CASA ESPIRITUAL VEREDA DA LUZ 

VII – Não utilizar aparelhos foto auditivo e permanecer com aparelhos de 

note book e celulares desligados. É proibido tirar fotos ou fazer filmagens sem 

autorização do Diretor de Liturgia, sob pena de violação ao Princípio da 

Inviolabilidade – Art. 5º § VI, VIII e X da CF/88, violação do art. 208 do CP e 

violação da Lei 8.081/90; 

 

VIII – Ao adentrar no Terreiro, não cruzar a Corrente Mediúnica se 

locomovendo entre as Entidades. Não travar a fila de entrada na espera de se 

posicionar com Entidade de sua escolha, tenha certeza que a Entidade que lhe 

atender tanto no passe ou na consulta, já estava esperando por você; 

 

IX – Todo material comprado e consumido na cantina é de inteira 

responsabilidade da Vereda da Luz. A Vereda da Luz não faz a venda de nenhum 

produto de consumo, que não seja a arrecadação voltada para a manutenção da 

Casa. Nenhum dirigente é beneficiado financeiramente ou recebe salário. Os 

ingressos dos eventos que vendemos, realizamos no mesmo propósito, de manter a 

nossa Instituição. A Vereda da Luz se reserva em se manter por doações voluntárias 

dos Membros e frequentadores que queiram auxiliar nossa Casa, não sendo esta, 

vinculada a nenhuma associação, agremiação, sindicato ou filiação partidária. As 

doações de materiais recebidos em campanha são distribuídas em Instituições 

Sociais e Comunidades Carentes, sem quaisquer vinculações a Vereda da Luz 

também; 

 

X – Não saia desta Casa com dúvidas, o que não conseguir compreender ou 

entender, procure de imediato um dos Membros da Direção para lhe ajudar. Não 

esqueça que Orixás e Guias nada podem fazer por você, senão por permissão de 

Deus, só ele pode lhe dá o merecimento necessário para resolver a sua demanda. 

Lembre-se que Umbanda é luz, caridade, amor e principalmente fé. Pratique então 

aqui a sua FÉ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

CASA ESPIRITUAL VEREDA DA LUZ 

Aqui não é “balcão de troca”, não temos o que te dá e você não tem que se 

preocupar em nos dar algo ou aos Guias. Aqui se faz “RELIGIÃO”, com todos os 

preceitos que todas as outras tem. “Umbanda é coisa séria, pra gente séria” – 

Caboclo das Sete Encruzilhadas.  

 

 
 

HINO DA UMBANDA 

 

REFLETIU A LUZ DIVINA 

COM TODO SE ESPLENDOR 

VÊM DO REINO DE OXALÁ 

ONDE HÁ PAZ E AMOR 

 

LUZ QUE REFLETIU NA TERRA 

LUZ QUE REFLETIU NO MAR 

LUZ QUE VEIO DE ARUANDA 

PARA TUDO ILUMINAR 

 

A UMBANDA É PAZ E AMOR 

É UM MUNDO CHEIO DE LUZ 

É A FORÇA QUE NOS DÁ VIDA 

E A GRANDEZA NOS CONDUZ 

 

AVANTE FILHOS DE FÉ 

COMO A NOSSA LEI NÃO HÁ 

 

LEVANDO AO MUNDO INTEIRO 

A BANDEIRA DE OXALÁ! 

LEVANDO AO MUNDO INTEIRO 

A BANDEIRA DE OXALÁ! 

 

 

PONTO DE OXALÁ 

 

OXALÁ CRIOU A TERRA 

OXALÁ CRIOU O MAR 

OXALÁ CRIOU O MUNDO 

ONDE REINA OS ORIXÁS (2X) 

 

A PEDRA DEU PRA XANGÔ 

MEU PAI É REI JUSTICEIRO 

AS MATAS DEU PARA OXÓSSI 

CAÇADOR, GRANDE GUERREIRO 

MAR COM PESCARIA FARTA 

ELE DEU PARA IEMANJÁ 

OS RIOS DEU PARA OXUM 

OS VENTOS PARA OYÁ 

GRANDES CAMPOS DE BATALHA 

DEU PARA OGUM GUERREIRO 

CAMPINAS PAI OXALÁ 

DEU PARA SEU BOIADEIRO 

JARDINS COM LINDOS GRAMADOS 

DEU PRA’S CRIANÇAS BRINCAR 

OXALÁ CRIOU O MUNDO 

ONDE REINA OS ORIXÁS 

 

O POÇO DEU PRA NANÃ 

A MAIS VELHA ORIXÁ 

E O CRUZEIRO BENDITO 

DEU PRA’S ALMAS TRABALHAR 

FINALMENTE DEU AS RUAS 

COM ESTRELAS E LUAR 

PARA EXÚ E POMBA GIRA 

NOSSOS CAMINHOS GUARDAR 

 

FLÁVIO FERREIRA       DIRETOR DE LITURGIA 

 

 

 

 

 


