CASA ESPIRITUAL VEREDA DA LUZ

Segue grade de programação das atividades a serem realizadas nos meses de
SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO do corrente ano. Caso haja alguma
alteração por demanda ou por determinação espiritual, será avisado
antecipadamente. Preparem-se, pois esses meses serão fantásticos.

✓

03/09 (TERÇA – Entrega de fichas para atendimento das 19:30 às

20:30) – SESSÃO PÚBLICA NA LINHA DO ORIENTE – Trabalho para a
busca da cura dos males físicos, psíquicos e espirituais;

✓

05/09 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
e Pretos-Velhos – Gira do Caboclo Sete Flechas;

✓

10/09 (TERÇA – Começa às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE

KARDEC – Trabalho de Evangelização e Doutrinação;

✓

12/09 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
e Pretos-Velhos – Gira da Cabocla Serra Negra;

✓

17/09 (TERÇA) – REUNIÃO LITÚRGICA;
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✓

19/09 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
e Boiadeiros – Gira da Caboclo Lua Nova;

✓

23/09 (SEGUNDA) – SESSÃO DE DESENVOLVIMENTO

MEDIÚNICO – TOQUE DE MARUJADA – SOMENTE PARA A
CORRENTE
- Liturgia – 20:30
- Gira – 21:30

✓

26/09 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento

das 19:00 às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – GIRA

FESTIVA PARA IBEIJADA;
A festa das Crianças nos Terreiros de Umbanda é muito alegre e bonita, a
distribuição de doces e brinquedos e todos se enchem de vibrações positivas. É
uma profunda renovação espiritual e esperança num mundo melhor. Nesse dia
iremos arriar as nossas oferendas no Jardim das Crianças e todos podem trazer para
a festa: bolos, doces, refrigerantes, sucos, brinquedos, saquinhos de Cosme e
Damião, além é claro de toda a família e muitas crianças.
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Segue material a ser entregue no dia – TODOS PODEM FAZER:
1 VELA ROSA ou AZUL CLARO– Luz para sua vida. O primeiro a ser
iluminado ao acender uma vela é você mesmo. Tenha bons pensamentos neste
momento para que gere bons fluidos;
½ METRO DE FITA ROSA – Laço fraterno entre você e o Orixá;
1 GARRAFA DE GUARANÁ NATURAL – Libação, imantação de

consagração e renovação;
1 CAIXA COM FÓSFOROS – Espaçar miasmas;
1 COPO ROSA ou AZUL CLARO (pode ser de plástico ou pintado) – Para

que seja oferecida a libação;
1 PANO ROSA (30cmx50cm) – Para arriar as oferendas;
1 PEMBA ROSA – O elo vivo, a magia, a força maior da Umbanda para

conosco, do pó viemos ao pó voltaremos.
7 MOEDAS DE DINHEIRO
3 BRINQUEDOS QUAISQUER
7 BALAS SORTIDAS ................... Costumes de crianças em forma de
agradecimento pelas graças recebidas

NÃO ENCONTRANDO O MATERIAL DAS CORES ROSA OU AZUL
CLARO, USE A COR BRANCA.

Em toda entrega pode-se trazer flores ou palmas. Na falta de material,
acenda ao menos uma vela para irradiação.
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*27 DE SETEMBRO – DIA DE IBEIJADA NA UMBANDA*
COSME – DAMIÃO e DOUM
Cultuamos na Umbanda o dia 27 de Setembro, como o dia em que Cosme e
Damião encontraram a Doum, o Espírito da Pureza.
Além das ofertas de ordem litúrgica, ofertamos também os saquinhos de
doces de “Cosme e Damião” para as crianças encarnadas. A doutrina recomenda
que deva ser feito de sete em sete, fechando os saquinhos a serem distribuídos em
múltiplos de sete. Os doces devem ser no mínimo sete e os brinquedos no mínimo
três em cada saquinho. A pessoa deve entregar o doce para a criança fixando
atentamente o seu olhar para que a magia da purificação seja realizada através da
doçura dos olhos de uma criança feliz. E ofertar cada um para estas Entidades, no
desejo de que elas possam nos auxiliar em nosso dia a dia, com alegria, ternura e
renovação através do amor. Além de acender uma vela rosa acompanhada com um
pouco de doce e um copo de guaraná ou suco natural, “exclusivamente no lar”.
Pedindo amor, doçura e ternura para todos da família.
Na Umbanda, a Falange das Crianças é o símbolo da alegria, da paz e da
pureza. As Crianças incorporam nos médiuns, trazendo mensagens de paz,
otimismo e pureza, no entanto, a Falange ainda sofre muitas deturpações. Algumas
pessoas associam esses espíritos abnegados com as crianças desencarnadas.

Entendemos que as crianças que morrem prematuramente não estão ainda
preparadas para dar orientações ou mensagens aos filhos de fé.

CASA ESPIRITUAL VEREDA DA LUZ

Portanto, em nossa liturgia, não são as crianças desencarnadas
prematuramente que baixam no Terreiro, na verdade, as Entidades que atuam sob
as vestes de um espírito infantil, são muita antigas e têm mais poder do que
imaginamos. Mas infelizmente ainda existe quem não as leve a sério, por isso
grande parte do seu poder de ação fica oculto.

“Quando falamos na Linha das Crianças, estamos falando da
Linha mais próxima do Divino Criador”.
Elas são Entidades conselheiras e curadoras, e foram sincretizadas aos santos
católicos São Cosme e São Damião, curadores que trabalhavam com a magia dos
elementos. Há relatos que atestam serem originários da Arábia, de uma família
nobre de pais cristãos, do século III, época do Imperador Diocleciano. Seus nomes
verdadeiros eram ACTA e PASSIO, estudaram medicina na Síria e depois foram
praticá-la em Egéia e na Ásia Menor, sem receber qualquer pagamento. Por isso,
eram chamados de anargiros, ou seja, inimigos do dinheiro. Associaram à
medicina, o poder da fé e da oração. Começaram com a cura de animais e depois,
tratavam e curavam as crianças. Ficaram muito famosos por suas curas e por não
cobrarem os serviços prestados.
Viveram alguns anos como médicos e missionários na Ásia Menor, no
entanto, essa atividade começou a chamar a atenção das autoridades. Por volta do

ano 300 d.C. Havia eclodido a terrível perseguição de Diocleciano, o governo
imperial ordenou a prisão dos dois médicos, acusados de inimigos dos deuses
romanos.
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E por nunca negarem a sua fé no cristianismo, foram condenados a morte.
Há várias versões para suas mortes, mas nenhuma comprovada por documentos
históricos. Uma das fontes relata que os dois irmãos bons e caridosos, por estarem
realizando milagres teriam sido amarrados e jogados em um despenhadeiro sob a
acusação de feitiçaria.
Segundo outra versão, na primeira tentativa de matá-los, foram afogados,
mas salvos por anjos, na segunda, foram queimados, mas o fogo não lhes causou
dano algum. Apedrejados na terceira vez, as pedras voltaram para trás, sem atingilos e por fim, morreram degolados. Segundo a crença popular apareceram
materializados depois de mortos, ajudando crianças que sofriam violências. Ao
gêmeo Acta é atribuído o milagre da levitação e ao gêmeo Passio a tranquilidade
da aceitação do seu martírio.
A igreja Católica comemora seu dia em 26 de setembro, pois, segundo o
calendário católico o dia 27 de setembro é o dia de São Vicente de Paulo. Mas na

Umbanda sua festa é celebrada em 27 de setembro, um dia após suas mortes
quando houve o encontro deles com DOUM.
Doum representa a Criança na Umbanda, além de representar junto com

Cosme e Damião, a SANTISSÍMA TRINDADE, e por esse motivo, Doum foi
inserido no contexto dos trabalhos espirituais. O nome Cosme na Umbanda

significa” o enfeitado” , Damião “o popular” e Doum “o espírito”. Entidades que
não gostam de desmanchar demandas, nem de fazer desobsessões, apenas em
extrema necessidade.
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Preferem as consultas, e em seu decorrer vão trabalhando com seu elemento
de ação sobre o consulente, modificando e equilibrando sua vibração, regenerando
os pontos de entrada de energia do corpo humano. Esses seres, mesmo sendo puros,
não são tolos, pois identificam muito rapidamente nossos erros e falhas humanas.
E não se calam quando em consulta, pois nos alertam sobre eles. Eles manipulam
as energias elementais e são portadores naturais de poderes só encontrados nos
próprios Orixás.

*30 DE SETEMBRO – DIA DE XANGÔ DAS PEDREIRAS
NA UMBANDA*
Na Umbanda, Xangô das Pedreiras é sincretizado a São Jerônimo, aquele
que amansa o leão e que tem o poder da escrita no livro onde escreve na pedra suas
leis e seus julgamentos.
São Jerônimo é doutor da Igreja, nasceu na Dalmácia (Iugoslávia) no ano
342. Jerônimo, que significa "que tem um nome sagrado", consagrou toda sua vida
ao estudo das Sagradas Escrituras. Passava dias lendo autores latinos como Cícero,
Virgílio, Horácio e Tácito, e também os gregos Homero e Platão. Por volta dos 40
anos foi ordenado sacerdote. É de São Jerônimo, a famosa tradução latina da
Bíblia, chamada "Vulgata" (ou tradução feita para o povo ou vulgo) e que foi a

Bíblia oficial para a Igreja Católica durante 15 séculos. Foi viver na Terra Santa,
numa gruta, onde permaneceu como monge penitente e estudioso, continuando as
traduções bíblicas, até falecer em 420, em 30 de setembro, com aproximadamente
80 anos de idade.
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Xangô não é São Jerônimo, mas historicamente ocorreu o sincretismo, a
aproximação das "identidades", que também se retirou para uma vida de estudo
numa gruta que, em imagens, se assemelha a uma pedreira e Xangô é o senhor da
justiça, seu poder se manifesta na pedreira. Seu símbolo é o machado de duas faces,
significando que o machado tanto protege seus filhos das injustiças como os punem
quando as cometem. E utiliza também a estrela de 6 pontas (ESTRELA DE DAVI)
que representa o poder equilibrador do Universo.
A sua Lei é como a rocha, dura, justa, cega, portanto, devemos pensar duas
vezes antes de batermos a mão, a cabeça e clamarmos por justiça, pois se a nossa
demanda for justa ele nos amparará e se não for aos rigores de sua lei seremos
chamados e o seu raio de correção virá para cima de nós mesmos.
Então quando nos sentirmos injustiçados, devemos pedir que Xangô nos
esclareça e se estivermos certos, que ele esclareça a outra parte e se esta não ouvir,

não precisamos nem pedir, que a lei de ação e reação (LEI KÁRMICA) é
automática e se cumprirá à justiça de Xangô em nossas vidas.

Neste dia, devemos acender uma vela marrom, oferecendo junto um copo de
cerveja escura, “exclusivamente no lar”. Pedindo misericórdia e justiça
divina sobre nossas vidas e nosso lar.
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✓

30/09 (SEGUNDA) – GIRA FESTIVA PARA XANGÔ –

ABERTA PARA TODOS
- Liturgia – 20:30

- Gira – 21:30
- Comemoração dos aniversariantes do mês de SETEMBRO.
POR FAVOR, TRAZER BOLOS, DOCES E GUARANÁ

Neste dia faremos a entrega de nossas oferendas para o Orixá Senhor da
Justiça e da Misericórdia, no desejo de que ele traga a sua JUSTIÇA sobre os
olhos dos homens e a sua MISERICÓRDIA sobre nossos atos e nossas

necessidades. E que nos traga o arrojo, a determinação, a fortaleza, a segurança a
ousadia, a firmeza e a sustentação. Nossa casa trabalha com “LIBAÇÃO” para
oferenda, todos que trouxerem suas oferendas deverão entregá-las no assentamento

de Xangô.
Segue material a ser entregue no dia – TODOS PODEM FAZER:
1 VELA MARROM– Luz para sua vida. O primeiro a ser iluminado ao
acender uma vela é você mesmo. Tenha bons pensamentos neste momento
para que gere bons fluidos;

½ METRO DE FITA MARROM – Laço fraterno entre você e o Orixá;

1 CAIXA COM FÓSFOROS – Espaçar miasmas;
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Continuação...
1 GARRAFA DE CERVEJA ESCURA – Libação, imantação de consagração
e renovação;

1 COPO MARROM (pode ser de plástico ou pintado) – Para que seja
oferecida a libação;

1 PANO MARROM (30cmx50cm) – Para arriar as oferendas;

1 CHARUTO – Representa a ligação dos Caboclos em Oxóssi;

1, 3, 5 ou 7 FLORES (PALMAS, ROSAS OU OUTRAS) – Ato de
agradecimento em forma de misericórdia para acalcarmos a justiça e

1 PEMBA MARROM – O elo vivo, a magia, a força maior da Umbanda para
conosco, do pó viemos ao pó voltaremos.
NÃO ENCONTRANDO O MATERIAL DA COR MARROM, USE A
COR BRANCA.

Em toda entrega pode-se trazer flores ou palmas. Na falta de material,

acenda ao menos uma vela para irradiação.
Kaô Kabecilê! – Saudação ao Orixá Xangô que significa – VENHA VER
(admirar, saudar) O REI (Superior) DA CASA.
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LEMBRE-SE: Você faz a entrega para VOCÊ, portanto, aquilo que você está
ofertando são as suas energias, junto com os materiais que os Orixás e
Entidades usarão, compondo com outros elementos magísticos, para atendê-

lo e para ajudá-lo. Faça-a com respeito à natureza, com respeito aos Orixás e
com boas vibrações, pois os trabalhos começam na nossa determinação
mental. A Vereda da Luz não utiliza de forma alguma, entregas com

SANGUE OU PARTES DE ANIMAIS E MUITO MENOS PREGA OU FAZ
USO DE SACRIFÍCIOS DE “IMOLAÇÃO” (sacrifício animal). As entregas
e oferendas vêm de elementos de origem vegetal e/ou mineral, apenas a
“LIBAÇÃO” (líquido vegetal e/ou mineral), é permitido.

✓

03/10 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
– Gira da Cabocla Jurema ;

✓

08/10 (TERÇA – Entrega de fichas para atendimento das 19:30 às

20:30) – SESSÃO PÚBLICA NA LINHA DO ORIENTE – Trabalho para a
busca da cura dos males físicos, psíquicos e espirituais – ÚLTIMO
TRABALHO NA SALA;
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✓

10/10 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
e Pretos-Velhos – Gira da Cabocla Lua Dourada;

✓

15/10 (TERÇA – Começa às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE

KARDEC – Trabalho de Evangelização e Doutrinação;

✓

17/10 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
e Pretos-Velhos – Gira do Caboclo Flecha Dourada;

✓

22/10 (TERÇA) – REUNIÃO LITÚRGICA;

✓

24/10 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
e Boiadeiros – Gira do Caboclo Sete Pedreiras;

✓

28/10 (SEGUNDA) – SESSÃO DE DESENVOLVIMENTO

MEDIÚNICO – Gira do Caboclo Ubiratã das Matas – SOMENTE PARA A
CORRENTE
- Liturgia – 20:30
- Gira – 21:30

- Comemoração dos aniversariantes do mês de OUTUBRO.
POR FAVOR, TRAZER BOLOS, DOCES E GUARANÁ
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✓

31/10 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Exús e
Pombas Giras – Gira do Exú Tranca Ruas da Capa Preta;

✓

05/11 (TERÇA – Entrega de fichas para atendimento das 19:30 às

20:30) – ÚLTIMA SESSÃO PÚBLICA NA LINHA DO ORIENTE NO ANO.
Trabalho para a busca da cura dos males físicos, psíquicos e espirituais;
✓

07/11 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – Atendimento de Caboclos
e Pretos-Velhos – Gira do Caboclo Pena Verde;

✓

12/11 (TERÇA – Começa às 20:30) – ÚLTIMA SESSÃO

PÚBLICA DE KARDEC NO ANO. Trabalho de Evangelização e
Doutrinação;

✓

14/11 (QUINTA – Entrega de fichas para atendimento das 19:00

às 20:30) – SESSÃO PÚBLICA DE UMBANDA – FESTA EM
COMEMORAÇÃO AOS 111 ANOS DE UMBANDA – Atendimento de
Caboclos, Pretos-Velhos e Crianças.

Flávio Ferreira

Diretor de Liturgia

