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Palavra de Mãe: Grupo de Mútua Ajuda (narcóticos)
Mais um projeto no Terreiro Vovó Benta! Grupo de Mútua
Ajuda para libertação das dependências químicas! Leia
sobre o assunto e também saiba como fazer parte do grupo.

«Um dos grandes projetos do TVB, solicitados pela Vovó
Benta, sendo o último dos 14 projetos já estipulados pelos
guias espirituais, é o Grupo de Mútua Ajuda Vovó Benta.
Neste grupo de apoio pessoas poderão se libertar de vícios
que hoje os escravizam. Um adicto em recuperação
(dependente químico) tem em suas mãos a opção de ser
um bom pai, um ótimo filho e melhor espírito a cada dia.»
Toda Terça, as 19h. Não perca!
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BAZAR TVB

A luz que ilumina...
Conheça a linda história de Luana, médium da gira de quinta-feira.
Emocionante e linda história de amor, fé e dedicação.

«A gratidão por cada lágrima, cada momento de reflexão, cada
conselho, cada encontro com o meu Eu, com os guias encarnados e
desencarnados que ancoram e regem a minha caminhada na
Umbanda, no Reiki e em minha encarnação se faz presente em todos
os momentos.»
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9906 6550
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Dia 8 Março | 18h
Roupas novas, semi novas,
bijouterias, sapatos, decoração,
artesanatos, panos de prato, etc.
Novidade: salão de beleza
(cabelo e manicure) a preços
imperdíveis! Não perca!

Espaço do Médium
Quando foi pedido para eu
fazer um texto, a primeira reação
foi dizer não tenho muito que
escrever, mas depois de uma gira
de Preto Velho me fez ver o quanto
tenho sim a escrever sobre a minha
caminhada. Desde muito pequena
a umbanda já estava por perto.
Mais ou menos com uns seis anos
de idade, eu morava em uma casa
que ao lado tinha um Terreiro de
Umbanda, e me lembro de que era
um lugar pequeno de chão batido e
tinha uma imagem de Iemanjá bem
no meio do congá, (hoje sei o que é
um congá).
Já adulta, comecei a
conhecer alguns Terreiros, e
também tentando aprender tudo
que tinha disponível. Até que
cheguei ao Terreiro Pai Maneco
(TPM).
Meu Deus que lugar, fiquei
fascinada na chegada com aquele
tamanho, e quando entro e sinto a
energia a vibração comecei a
frequentar semanalmente na
assistência, isso por anos. Apesar
de amar o TPM não tive vontade de
entrar para corrente. Imagine
incorporar na frente de tantas
pessoas - que vergonha, todo
mundo olhando, não isso não. Amo
a umbanda, mas não a ponto de
incorporar na frente de todo
mundo.
Hoje olhando para trás só
consigo ver que apenas não seria a
minha casa ou o meu chão. Até que
uma amiga me falou do Terreiro
Vovó Benta e a primeira vez que
coloquei meus pés aqui, tive a
certeza que seria a minha casa meu
chão, minha família. Em um ano e
cinco meses é que estou
aprendendo de verdade o que é ser

Carol Ferreira

Umbandista. Acredito que minha
caminhada esta se iniciando agora,
pode até parecer pouco tempo, mas
para mim é uma vida.
Vida de gratidão de
caridade de amor ao próximo e
também de alguns sacrifícios. Essa
minha caminhada na umbanda me
deu respostas, e respostas de coisas
que eu nem tinha duvida. E a cada
conversa com meus Guias e guias
de outros médiuns, me vejo tão
errante, com tantos defeitos, mas
aprendendo como errar menos.
Agora gratificante mesmo
é alguém da assistência, ou ate
mesmo da corrente vir dar um
abraço agradecendo o conselho do
guia de toco... fico muito feliz e
tenho mais certeza que o caminho
que escolhi é o meu caminho.
Agora para encerrar este texto, não
poderia deixar de dizer que essa
caminha é cheia de Amor. Amor
por uma mulher que hoje chamo de
Mãe. Essa mãe que me ensina
todos os dias o que é Amor. E amor
a tudo e a todos, isto com certeza
faz da minha caminhada mais certa
de onde quero chegar.
Obrigada Mãe Lilian.

Espaço do Médium
Quero aqui relatar a prova da
minha fé, e como tudo é possível
através dela, que faz com que
sejamos cada vez mais fortes e
cientes que não estamos sós. Tudo
começou há mais ou menos um
ano, com vários sonhos onde via
uma casa azul. Passando um dia
casualmente pela rua, visualizei a
casa dos meus sonhos. Aproximeime e imediatamente senti que tudo
ali me era familiar, como se já
conhecesse há muito tempo.
Eu estava passando por problemas,
inclusive financeiros, tentando
encontrar uma saída, porém, diante
do desespero ficava quase
impossível encontrar. Foi quando
em prantos, desesperada, mas com
muita fé e humildade supliquei, ao
pai Oxalá e aos orixás por ajuda,
pois eu não sabia mais o que fazer.
Em questão de dias, a minha fé foi
colocada a mais dura prova, foi
quando recebi a primeira graça:
consegui um emprego, porém não
era o que eu queria, mas diante das
dificuldades em que me
encontrava, não hesitei, até porque
eu havia pedido um trabalho o qual
me foi concedido rapidamente.
Comecei a trabalhar como diarista
para poder honrar com meus
compromissos. Foram dias muito
difíceis e acompanhados de muitas
lágrimas e dor, diante das
dificuldades que se apresentavam
para que eu pudesse exercer meu
trabalho com esmero. Foi então
que fui comunicada que faria parte
da família TVB. Mais uma vez
veio à preocupação para cumprir
meus compromissos: a aquisição
das guias - eu trabalhava na sexta
para comprar uma guia por semana
e assim sucessivamente ate

Mada Sonaglio

adquirir todas -, pagar as
mensalidades, e também a
preparação para nosso Amací.
Pensei muitas vezes em desistir de
tudo, pois além do desgaste físico,
também estava com o emocional
muito abalado. Mesmo assim,
convicta da minha fé continuei.
Dois meses depois fui agraciada
com a segunda benção, onde dois
membros da minha família
também foram remitidos através
da minha fé, com um emprego.
Devo salientar que Vovó Benta
teve um papel muito importante
nas minhas conquistas, tanto que
em agradecimento e gratidão, hoje
tenho a honra em ter ela como
madrinha.
Acredito que tudo na nossa vida se
baseia na fé, e através dela
alcançamos o que almejamos. De
acordo com o meu relato fica claro
que não basta pedir, é necessário
fazer por merecer, sendo assim,
tudo vem de acordo com nosso
merecimento. Em virtude disso,
agradeço todos os dias com
profunda gratidão e respeito.
Fé amor humildade, respeito,
gratidão. Está é à base da
Umbanda. Agradeço a mãe Lilian
de Iemanjá, ao Pai Rafael, ao Pai
Marcos e ao Pai Willian, a todos os
membros da hierarquia pela
dedicação constante.
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Os Cinco Princípios do Reiki

Os cinco princípios de
Reiki foram criados por Mestre
Usui, idealizador da técnica,
para ser uma matriz regente da
conduta e moral dos reikianos.
Usui além de monge budista
também era um grande
estudioso, e admirador das
obras do Imperador Meiji no
Japão. Assim, foi a partir desta
fusão de ideias e ideologias que
criou os Princípios do Reiki.
Para compreender um
pouco mais sobre os
ensinamentos é necessários
perceber o que está além de cada
palavra. Iniciamos pelo
primeiro princípio; 'somente por
hoje não te preocupes', a palavra
preocupação deriva do prefixo
pre, que significa antes e da
palavra ocupação. Ou seja,
quando nos preocupamos
estamos nos ocupando antes,
destinando pensamentos,
emoções e energia naquilo que
nem sabemos se é real, se de fato
virá ou não acontecer e muito
menos temos algum controle
sobre isto. Portanto, em outras
palavras o Reiki nos ensina que
devemos viver o momento
presente!
Quando filosofamos a
respeito do segundo princípio,

'somente por hoje não te
aborreças', percebemos que nos
aborrecemos apenas com aquilo
do qual não aceitamos, sejam
pessoas, situações ou questões
que saíram de nosso controle.
Assim, mestre Usui nos instiga
em trabalhar a aceitação. A
aceitação traz uma leveza ao
nosso espírito e também a
possibilidade de lidarmos com
nossas frustrações de uma
maneira construtiva.

O terceiro princípio trata
de um conceito não muito
discutido por nós ocidentais,
mas muito usado no Japão que é
a honra. Honrar pais,
professores e amigos têm
relação direta com a estima e
respeito pela posição que
ocupam. O exercício de honrar
nos traz maturidade e
assertividade para nos
relacionarmos não apenas com
os outros, mas também com nós
mesmos.

Instalação e Manutenção
em aparelhos de ar condicionado

(41)3679-5329
(41)9929-3484
ms.refrigeracao@hotmail.com
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Roberta Cavalcanti
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O quarto princípio; 'somente por
hoje trabalha honestamente'
nos ensina sobre o
conhecimento interno, sobre
n o s s a v e r d a d e i n t e r i o r.
Trabalhar honestamente não
diz respeito apenas em ser
verdadeiro com relação aquilo
que lhe traz a prosperidade
financeira, mas também em
sermos honestos, sinceros com
nosso próprio ser. Apenas
quando paramos para refletir
sobre a verdade interior é que
percebemos o quanto
determinamos escolhas por
questões terceiras, como ser
acolhido em grupo, agradar
alguém, seguir crenças, etc.
Neste princípio Mestre Usui nos
desafia a mergulhar no oceano
interior e conhecer mais a fundo
quem nós somos!

Por fim, o último princípio
trata de uma palavra muito
conhecida entre os reikianos
que é a gratidão. A simples troca
da palavra obrigado - que traz
uma referência a uma
obrigação -, pela palavra
gratidão, que referencia ao ser

Divulgação
e Panfletagem
João Alécio

41 8510-6699
41 8747-9355

grato, pode trazer muitas
mudanças em sua vida.
Quando somos gratos, temos a
oportunidade de vivenciar a
prosperidade, além de
colocarmos em prática os
quatro princípios anteriormente
citados!

Esses ensinamentos vão
muito além das palavras aqui
colocadas e tornam-se um
c a m i n h o d e c u r a , a m o r,
harmonia e prosperidade.
Portanto fica aqui a sugestão da
repetição dos princípios como
um mantra, uma prática
meditativa, um ato de direção,
para todos aqueles, reikianos
ou não, que queiram seguir uma
vida em corpo versus mente
saudável e constante
aprimoramento espiritual.
Convido também a todos que
queiram vivenciar a Energia
Reiki a estar conosco nas
quartas-feiras a partir das 20h
no TVB.
Com gratidão,
Namastê!

Jessica Lopes Nunes (41)8803-9088

MASSOTERAPEUTA (41)8412-5888
Massagem terapêutica com técnicas orientais
Massagem estética Drenagem linfática
Terapia de Kinesio Acumpuntura auricular
Limpeza de Pele

Atendimento a
domicílio
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A luz que ilumina...
Olá meus caros e bons amigos, e
irmãos de corrente. Venho hoje
contar uma linda história regada de
momentos de alegria, dores, amor
e muita gratidão. Tudo começou há
quase 25 anos atrás quando eu
nasci. Vim a este plano antes do
tempo previsto pelos médicos
terrestres, por conta das grandes
dificuldades que a minha mãe
enfrentou ao fazer uma retirada de
cisto do ovário direito ainda
grávida de mim. A primeira batalha
venci, consegui encarnar, mesmo
muitas vezes os médicos
aconselhando a realizar o aborto
pelo grande risco de morte que a
minha mãe corria. Neste momento
conheci a força do amor dos meus
pilares que hoje chamo de mãe
Claudia e pai Sebastião.
Cresci num ambiente em que o
dever vinha antes do lazer, em que
se não pudéssemos ajudar o
próximo com uma ação,
deveríamos ajudar na oração. Ao
meu lado havia um grande
companheiro, já conhecido de
outras jornadas, o meu grande e
amado irmão Bruno, o terceiro
p i l a r. N a a d o l e s c ê n c i a
frequentávamos a igreja católica,
onde eu era a crismanda e ele um
dos jovens catequistas. Foi neste
momento em que reencontramos
os amores de nossas vidas e a
quadrilha se completou: Janaína e
Rafael, os pilares deste vínculo
familiar se completaram.
Seis anos depois, eu e o Rafa
decidimos nos casar, foi nesse
período que uma das maiores
batalhas se iniciou: a descoberta de
um tumor na cabeça junto aos
nervos ópticos. Meu mundo caiu,
mas a força dos cinco pilares, a

minha fé, e de todos que estavam
comigo me ajudaram a levantar e a
seguir a caminhada. Dois anos
depois o tumor voltou a crescer, e
paralelamente o meu irmão
descobriu uma grave doença
autoimune. Eu fiz radioterapia e
ele o uso de imunossupressores,
mais uma batalha vencida. Por
certo momento cheguei a pensar
que o meu aprendizado com este
problema já estivesse concluído,
santa ignorância!

Sempre tive a ânsia de ajudar
verdadeiramente o próximo,
participei de grupos de
voluntariados, optei por trabalhar
na área da saúde, mas a minha sede
espiritual ainda era muito grande.
Foi quando, no ano passado,
conheci o Terreiro da Vovó Benta.
Iniciei as minhas atividades no
Reiki e logo entrei para a corrente
maravilhada com todo o amor e
aprendizado. Mas o verdadeiro
aprendizado mesmo iniciou mais
precisamente em julho do ano
passado, quando recebi a notícia da
volta do crescimento do tumor.
Junto veio à notícia da
impossibilidade de realizar
qualquer tratamento sem ficar
cega.

ALUGOKITMOBILIADA
R$ 750,00 com taxas
sem fiador

9164-2825/9562-0718

Luana M. Martins de Melo
A queda foi grande, a intensidade
da dor desta vez aumentou. O medo
que estava lá no cantinho calado,
tomou voz, tomou força. Ver as
pessoas que eu mais amo sofrerem
foi cruel. Pela terceira vez
enxerguei um ponto final na
história chamada Luana Matos
Martins de Melo, vi o grande e
maior plano da minha vida de ser
mãe indo embora. A revolta veio a
cavalo, fiquei cega para tudo e
todos.
Foto: TVB enxergar apenas o meu
Conseguia
problema como sendo único e o
pior de todos. O meu tratamento
espiritual se iniciou. Foi em uma
das conversas com seu Curumataí
que ele me disse “Pare de dar tanta
força, tanto alimento a esse
problema. Você é maior que isso,
mas se você quiser isso vai se tornar
maior que você. Faça a sua escolha
e pare de vitimismo”. Aprendi a
importância dos momentos de
introspecção e autorreflexão.
As palavras que aprendi com a
minha mestre Reikiana começaram
a fazer sentido “Tudo está perfeito
como está”. Comecei a ter a
humildade de enxergar a situação
com amor e a confiar que a lição
maior estava começando a ser
compreendida. Nos momentos de
recaídas eu me lembrava das
palavras da mãe Lilian “Força e
coragem minha filha, você não está
só”. Foi na dor que aprendi que
apenas e exclusivamente o Amor
cura, o amor salva.
Hoje nos momentos de dificuldades
eu me lembro do maior
aprendizado: Viva no amor, seja o
amor, doe amor, creia no amor.
TODOS nós temos uma fonte de
amor inesgotável dentro de nós,
quanto mais doamos mais esta

fonte produz. Mas também aprendi
que não existe a possibilidade de
estocar o amor. Ao parar de doar
consequentemente você para de
produzir, e aos poucos esta fonte
vai ficando cada vez mais fraca.
Seja na forma de um sorriso, um
abraço, uma oração, um pedido de
perdão, um gesto de gratidão, doe
amor. Seja um instrumento de paz.
Enxergue cada problema como
uma oportunidade disfarçada, não a
deixe escapar, aproveite!
A gratidão por cada lágrima, cada
momento de reflexão, cada
conselho, cada encontro com o meu
Eu, com os guias encarnados e
desencarnados que ancoram e
regem a minha caminhada na
Umbanda, no Reiki e em minha
encarnação se faz presente em
todos os momentos.

E por fim, o amor se materializou
nesta linda história em forma da
oportunidade de receber a mais bela
e linda missão de ser mãe. Sim nós
estamos grávidos!
Gratidão por ler a história da minha
vida. Ainda virão muitos
aprendizados e espero ter a força de
todos vocês me ajudando e
amparando, assim como terão a
minha para os seus aprendizados.
Gratidão meus irmãos!

DELÚCortinas
Cortinas - Colchas - Almofadas
Aderlize Saczk
Email - delu_cortinas@hotmail.com
Rua Vereador João Gionedis, 650 Casa C - Campo Largo

(41)3292-7406 - (41) 9126-6610

Palavra de Mãe...

Mais um ano que começou
e com ele novos desafios. As
dificuldades que aparecem são
encaradas como oportunidades de
crescimento e por assim pensar,
não reclamo. Ao contrário,
acredito sim que cada problema
que surge é uma maneira que existe
de aprendermos algo. Porém,
sempre que algo importante se
inicia no terreiro, embates
energéticos mais valentes são
travados.
Em nossa vida também é
assim. Tudo o que construímos
(espiritualmente, pois
materialmente não há valor
posterior ao desencarne) é na base
do diálogo, coragem e
determinação. Esperar que as
coisas aconteçam nunca foi o meu
forte, pois não tenho paciência
para ter “esperança”. Eu vou lá,
meto “a cara” e faço. Espírito de
Ogum que corre em minhas veias...
Um dos grandes projetos do TVB,
solicitados pela Vovó Benta, sendo
o último dos 14 projetos já
estipulados pelos guias espirituais,
é o Grupo de Mútua Ajuda Vovó

Benta. Neste grupo de apoio
pessoas poderão se libertar de
vícios que hoje os escravizam. Um
adicto em recuperação
(dependente químico) tem em suas
mãos a opção de ser um bom pai,
um ótimo filho e melhor espírito a
cada dia.
Infelizmente, enquanto o
indivíduo for escravo de alguma
substância, as perdas são
constantes e a incredibilidade que
se acumula na própria pessoa
levam a libertação cada vez mais
para longe.
Qual o interesse da
Umbanda em ajudar pessoas a se
libertarem das drogas? A Umbanda
por si já é uma religião libertária,
geradora de autonomia espiritual.
Acreditamos que uma pessoa para
ter acesso ao seu desenvolvimento
e crescimento espiritual precisa
estar no controle de seus
pensamentos e sentimentos. O
domínio dos pensamentos é o que
faz a reforma íntima ser possível.
Sendo assim, não há como haver
reforma íntima (evolução
espiritual) se a pessoa não detém
suas próprias vontades e se torna
escrava de alguma substância.
Esta é a justificativa do projeto do
Grupo de Mútua Ajuda Vovó Benta
que acontecerá todas as terçasfeiras, a partir do dia 15 de março,
as 19h. Pais, mães, irmãos, filhos..
todos sentados em comum acordo
para explorar a sua libertação. Esta
condição de escravidão depende
da escolha do próprio indivíduo... e
é por isso que hoje venho falar da
sua liberdade!
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Mãe Lilian de Iemanjá
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Se você sofre com a dependência de
drogas, álcool ou outras
substâncias ou hábitos, procure
pelo grupo de mútua ajuda. Venha
construir a sua libertação com
amigos que lhe entendem e
compartilham contigo a situação.
Não tenho dúvidas de que seu
futuro pode ser florido. Assim
também como não tenho dúvidas de
que estas flores precisam ser
plantadas. Então, comece a semear
seu futuro hoje, não espere pelo
amanhã. Se você ou alguém da sua
família ou amigos sofrem de
dependência, procure o grupo!
Deixo aqui uma mensagem que
recebi e que pode despertar em
você o quão bela é a vida! Não
perca mais tempo, não sai da
realidade para fugir de nada.
Arrume a realidade e tenha orgulho
de viver a sua vida.
Essa noite tive um sonho...Sonhei
que Xangô me levou aos mais belos
montes e me ensinou a ser justo...
Sonhei que Iemanjá me levou pelos
mares e me ensinou a me desfazer
de sentimentos ruins... Sonhei que
Oxóssi me levou às matas mais

densas e me ensinou que a cura das
ervas não é apenas para o corpo...
Sonhei que Oxum me levou até a
mais linda cachoeira e me ensinou
a demonstrar sentimentos...
Também sonhei com Ogum... Ele
me ensinou a ser forte e guerrear
contra os fantasmas do meu
interior... Neste mesmo sonho, senti
um vento forte, impetuoso, que
levou todo o meu medo embora...
Era Iansã... Por fim, sonhei com
Oxalá... Ele me acalentou, cuidou
de minhas mazelas e me ensinou a
nunca perder a fé!! Quando
acordei, apenas agradeci... Pois
mesmo não merecendo, os Orixás
me fizeram uma visita e me
ensinaram sua essência... Saravá a
nossa Umbanda!! (Luís Lima de
Xangô)
Está na suas mãos. Depende
de você. Encare de frente e mude a
rota! Você pode, basta querer,
determinar e fazer acontecer.
Se outras pessoas
conseguem, você também
consegue!
Abraço fraterno e muito axé.

S.O.S
Juliano Ribeiro
julianoc_ribeiro@hotmail.com
8817-2874/ 3030-2631/ 8855-5578

O Médium fora do terreiro
Atravesso a tronqueira e peço
permissão para entrar, acendo
minha vela, saúdo meus Orixás,
bato cabeça no terreiro, firmo
pensamento no meu Congá, ao
som dos atabaques, meu coração
passa a vibrar, recebo meus guias,
pratico a caridade, vejo nos olhos
da assistência a esperança, mais
uma vez, brotar.
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família, onde afloram a
intolerância, falta de paciência,
palavras ásperas e até mesmo a
raiva? Acaso pensamos que o
efeito corrosivo destes
sentimentos são filtrados
milagrosamente ao entrar no
terreiro? É, ao que parece,
acreditamos que, num passe de
mágica, todas as nossos defeitos e
Foto: TVB

Fonte:internet

Fonte:internet

De fato, uma bela descrição.
Mas estas palavras vem do
coração? Ou dizemos só porque é
bonito assim falar? Que
umbandistas somos nós além da
tronqueira do Terreiro?
Se somos todos iguais de
branco no terreiro, porque criamos
tantos julgamentos do lado de fora,
analisamos vestimentas, o melhor
carro e a beleza do corpo?
Se amamos a energia pura e
singela dos Erês, porque nos
atraímos tanto por prazeres
mundanos, locais de embriaguez e
vícios, onde a moeda de troca é a
aparência e a sexualidade barata?
Onde está o fundamento da
religião, em se debater sobre
achismos acerca de entidades e
energias sagradas nestes
ambientes?
O que faço com a sabedoria
dos Pretos-Velhos quando acendo
o fogo dos desentendimentos em

maldades, desapareçam num
banho de ervas ou quando
colocamos a roupa branca.
E você realmente acredita
nisso? Que é possível estar na
Umbanda por 4 horas e não ser
Umbanda e, ainda assim, ter
merecimento de um crescimento
espiritual verdadeiro?
Que seria das nossas vidas se
pudéssemos levar, dentro do nosso
coração, em todos os momentos da
nossa existência, a paz, a
tranquilidade, a força e o
discernimento que encontramos na
presença, energia e nas palavras
dos guias espirituais? Por certo,
nossos medos, preconceitos e
julgamentos perderiam espaço, e
assim, nossos olhos espirituais
poderiam ver, além da cortina da
matéria, o verdadeiro sentido de
estar aqui e agora.

Quem nos dera, relembrar da
gratidão ensinada por um guia da
Luz, nos momentos onde
reclamamos das pessoas e situações
e daquilo que nos falta; de forma
oposta, esquecemos do sopro
divino que anima cada um de nós.
Não é difícil ser emotivo e
pretender mudar para melhor
quando estamos imersos no Amor e
na Força que emana no Congá e das
firmezas do terreiro mas, porque
enfraquecemos quando nos
distanciamos fisicamente?
A resposta vem:
enfraquecemos porque esta
Ve r d a d e p o d e r o s a n ã o n o s
transformou, nossa mente e
coração fechados não abriram as
portas. Seguimos então, na
paralisante comodidade,
preferindo acreditar que a fonte de
energia negativa está na outra
pessoa, no mundo externo mas
nunca, dentro de nós... e assim,
eternizamos um círculo vicioso a

Mirongas da Vani
ateliê de costura
roupas brancas para umbandistas, saias, calças feminina
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facebook.com/mirongasdavani
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procura de curas, descarregos e
milagres descartáveis.
Ninguém evolui como ser
humano por imposição externa, por
outro lado, cada um tem um
compromisso com seu próprio
espírito.
Na Natureza, imagem e
semelhança de Zambi
–observamos as plantas buscando a
Luz para cumprir seu ciclo
vegetativo, produzindo folhas,
flores e frutos; assim como
nós,parte deste todo, iremos
perecer se vivermos na escuridão.
A treva, por sua vez, é o fruto
podre da inconsciência, que
acredita que o Amor e a Verdade
possam ser usados como uma
roupa, vestido e despido de acordo
com a circunstância e a platéia do
momento.
Por isso, minha amada família
espiritual, não existe médium
dentro e fora do terreiro, existe
Verdade ou ilusão no seu coração.

Carol Ledur
Designer de unhas e cuidados com mãos e pés
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Consciência na Casa Santa

O respeito pela Casa Santa, deve
sempre acompanhar o médium
para sua evolução espiritual não
cesse. Este mesmo respeito, não é
só pelo dirigente que foi
incumbido de auxilia-lo
espiritualmente, mas também com
todos que estão presentes, e
principalmente com Deus. A falta
de respeito também o afasta de um
mundo melhor para você e com o
convívio das demais pessoas.
O zelo por este cuidado é
primordial numa gira de Umbanda.
Mesmo a Umbanda sendo
encantadora, não consegue
transformar a conduta do médium,
se a índole dele o induz a fazer
coisas erradas. Se você está em
dúvida com relação a sua casa,
procure diálogo com quem quer
que seja e jamais saia comentando
algo que você não presenciou,
apenas por ouvir da boca de
terceiros. Fazer comentários de
assuntos que não nos diz respeito, é
muito mais do que tomar para si
uma verdade desconhecida; é se
apropriar energeticamente de algo
sem conhecimento , entendimento
e necessidade.
O respeito dentro da Umbanda
inicia com o seu envolvimento e
entrega num ótimo preceito, com

banhos de ervas tomados, elevação
dos pensamentos, não
envolvimento com entorpecentes e
inclusive a permanência em
lugares de energias regulares.
Imagine você, o que pode estar por
traz de uma “saidinha” um dia
antes de gira, quantas mazelas
acariciadas e infladas por um
momento egoísta. A resposta pode
ser simples: “eu não fiz nada de
errado”; e nem precisa fazer, pois
simplesmente eu abro meu campo
energético para possíveis energias
sugadoras, uma vez que o raio
atinge o pára-raio, certo? Falo isso,
por somos médiuns e somos sim o
ponto de referência para espíritos
que possam vir a se alimentar de
nossas energias.
Os caminhos que ando, dentro e
fora do terreiro, são somente meus.
E para chegar na gira passando
mal, é apenas um passo. A nossa
conduta é de muita dedicação e
vigilância. E isto não quer dizer
que poderei ter vida fora do
terreiro. Consigo sim! Mas com
certeza você passa a avaliar o que
melhor te faz bem fora de nossa
Casa Santa. Preceito é
procedimento sério, simples e
como muito amor, e feito antes de
gira, como a antecedência
necessária para estarmos na
vibração adequadas dos trabalhos.
Dediquei até aqui para importância
do preceito, para que não fique
dúvidas sobre a importância de
uma ritual bem feito, de corpo,
alma e consciência.
Lembrem que a espiritualidade
possui um tempo já determinado, e
sua vivência na Casa Santa precisa
respeitar este tempo. Participar de

diversas giram não garante a
ninguém uma caminhada mais
fácil. Diferente das empresas, a
Umbanda é muito mais do que
“quem é visto, é lembrado”.
A espiritualidade nos olha e cuida
24 horas por dia e 7 dias da semana,
sem descanso e como muita
perseverança, sendo totalmente
desnecessário burlar este prisma de
visão que nossos guias possuem.
Achar que apenas termos boas
Foto: TVB
atitudes
dentro do terreiro é o
suficiente para que consigamos um
merecimento mais rápido, é pura
tolice e ingenuidade humana. O
nosso merecimento parte muito
mais de pequenas ações dentro de
nossa casa, vem da transformação
que eu consigo levar para fora, e
aproximação dos moldes de Zambi
para nosso desenvolvimento e
evolução carnal.
Do que adianta fazer o melhor
preceito, de colher as ervas mais
perfumadas se a doação não é
completa dentro da casa? Falo isso,
não em questões financeiras. Qual é
a doação energética que eu faço?
Ajudando os guias nos passes e
curas, inclusive para as minhas
curas interiores, ou dissemino a
discórdia e a ira entre os irmãos de
corrente. Reflexão, reflexão e
reflexão. Apenas assim
conseguimos mudar. A mudança
parte de nós mesmos.
A entrega deve ser por completo,
sem julgamentos e qualquer
pensamento inerte ao seu propósito
de gira. Se você médium está ali
para se doar, doe-se, entregue-se a
espiritualidade, evitando conversas
no momento da concentração antes
da gira. Ninguém é obrigado a
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deitar-se, por números fatores que
compreendemos, mas o respeito e o
silêncio é vital para que você
médium consiga fazer uma
conexão plena com os trabalhos,
baixando o ritmo de um dia
estressante de trabalho ou qualquer
influência externa para te tirar do
eixo. Isto não é uma obrigação de
todos, mas sim uma opção de vibrar
nas energias que o trabalho
necessita.
Possuímos dentro de nossa Casa
Santa, um convívio comunitário e
social muito grande, com direitos e
deveres, porém com muito respeito
e organização. Um exemplo de falta
de zelo é achar que a cinza do
charuto de Exú que caiu no chão
durante os trabalhos não é sua
responsabilidade; ou ainda, a água
que caiu do coite durante um passe.
A nossa responsabilidade é pelo
cuidado com a casa e com o
próximo, obrigatoriamente. Se
ajoelhar para limpar isso não fará
mal a ninguém, não afetará a
integridade de ninguém, muito pelo
contrário fara você entender a
importância de um gesto simples. O
zelo pelo próximo!
Temos muito que refletir sobre este
tema ainda, pois um único texto
seria impossível descrever a
conduta de um médium dentro da
Casa Santa. Neste primeiro texto,
vamos terminar com a reflexão
sobre preceito, envolvimento
energético e cuidado físico com o
espaço. Na próxima edição do
jornal TVB haverão outros pontos a
serem abordados, de forma simples
e reflexiva para que a convívio em
nossa casa seja harmoniosa e
duradoura.
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AGENDA

Doe alimentos para a marmita solidária e também para a creche Irmã Clementina!
Marmita solidária: arroz, feijão, arroz, óleo e extrato de tomate.
Creche Irmã Clementina: arroz, feijão, macarrão, bolacha, açúcar, fubá, etc (qualquer alimento não perecível).
Faça parte desta história! Doe amor!
lilian@vobenta.com.br | 9535 2900 | 3040 9746

