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ePub, Mobi) Janaína Azevedo GRATIS
A Umbanda trabalha com sete linhas, que são faixas de
vibração espiritual, cada qual sendo representada e chefiada
por um orixá. Cada orixá possui uma linha simbólica
específica e rituais que devem ser seguidos e respeitados para
que os trabalhos possam ser realizados de maneira mais
eficaz. Neste livro você encontrará tudo sobre as sete linhas:
Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Águas, Yori e Yorimá, Oriente.
Também terá uma explicação sobre como funciona a
Umbanda Tradicional já que, ao falar das Sete Linhas, é nessa
variedade que encontramos sua gênese. Assim, entender a
estrutura básica da Umbanda Tradicional é parte essencial de
entender as Sete Linhas. Saiba o porquê dessa divisão e
entenda os fatores que fazem do número sete um dos pilares
da cosmogonia da Umbanda, já que ela está profunda e
intrinsecamente ligada ao Catolicismo popular e acaba
herdando dele estas características.
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Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...
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Crianças francesas não fazem manha
http://media.beebok.info/br-1254055488/criancas-francesas-nao-fazem-manha.html

A jornalista americana Pamela Druckerman se muda para Paris logo após se casar. Lá,
além das diferenças culturais mais conhecidas, começa a observar que as crianças se
comportam de forma muito mais educada do que jamais viu. Estarrecida, ela percebe que
os...
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Pelo Amor De Uma Viúva
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http://media.beebok.info/br-1429068236/pelo-amor-de-uma-viuva.html

Uma viúva marcada pelo amor e perda... &#xa0;Depois de anos acompanhando o marido
enquanto ele lutava contra as tropas de Napoleão, Lady Lettie Hughes retorna a Londres
como uma viúva para assumir seu lugar de direito entre a sociedade como a filha de um
conde. Seus pais e...
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Sou péssimo em português
http://media.beebok.info/br-1409863354/sou-pessimo-em-portugues.html

Imagine-se fazendo uma prova e tendo de escolher a opção certa: a longo prazo ou em
longo prazo? Assistir o ou assistir ao? Bastante ou bastantes? Ficou em dúvida? Então
este livro é para você. Em Sou péssimo em português, a professora...
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Sempre a Mesma Neve e Sempre o Mesmo Tio
http://media.beebok.info/br-568377176/sempre-a-mesma-neve-e-sempre-o-mesmo-tio.html

A relação entre a literatura e a vida sob a opressão política é o fio condutor dos ensaios
de Sempre a mesma neve e sempre o mesmo tio (Immer derselbe Schnee und immer
derselbe Onkel, 2011), de Herta Müller, escritora alemã vencedora do Prêmio...
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Sapiens
http://media.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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O Poder do Agora
http://media.beebok.info/br-560984981/o-poder-do-agora.html

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para
o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia
distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes.
Mas, se queremos realmente mudar...
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