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- Jureminha, que luz é essa de onde você veio?

- Essa é a luz de Aruanda. Esse é o lugar de onde eu
venho, essa é a minha casa.
- E fica longe daqui esse lugar?
- Fica bem pertinho, mas fica no plano espiritual então
não dá para ver com esses olhos que vocês têm?

- Oras, então não dá pra ver de jeito nenhum, né?
- Ah! Sim! Tem pessoas que enxergam as coisas do mundo espiritual, mas
enxergam com a alma e não com os olhos.
- Sério?
- Sim Kauã, e nos sonhos muitas pessoas podem visitar Aruanda.
- Eu quero visitar Aruanda!
– Eu também!
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- E como é lá, é uma luz tão bonita!
- É sim Kaique, tudo é muito bonito em
Aruanda!

Aruanda tem muitas florestas, muitos rios, muitas
praias, cachoeiras, muitos animais e são muitos
animais diferentes. Muitas plantas com cores e
cheiros maravilhosos. É uma terra muito fértil, tudo
que se planta cresce. Tem chuva, tem vento, mas é
um local de paz. Tudo é simples e acolhedor: as casas,
as pessoas, os utensílios, mas existe muita sabedoria
de onde eu vim.
As pessoas mais velhas ensinam às mais novas, e a
sabedoria se espalha. Sabemos como ajudar quem
vai até lá precisando de ajuda, temos muitas ervas e
remédios que a natureza dá.
- E mora muita gente lá?
- Muita gente mesmo, e também
temos os visitantes.
- Os que vão em sonho?

- Sim, muitos precisam de ajuda e
recebem, quando acordam se sentem
melhores.
- Não acredito! Dá pra ajudar alguém
no sonho!
- Dá sim, e tem tanta gente que precisa. Lembra quando
falamos da natureza, que quando ela sofre, nós sofremos,

pois imagine quantas pessoas estão doentes por isso. Elas esqueceram
da natureza, da comunhão, de que todos nós somos filhos do mesmo pai,
e que quando fazemos mal para a natureza ou para outro irmão, nós
também sofremos com isso.
- Ah! Esqueceram mesmo, porque senão não tinha tanta gente fazendo
mal pra todo mundo!
- Então eu vim lembrar vocês, assim vocês vão ter a chance de não fazer
mal para ninguém.

- Viu Kauã, não vale puxar cabelo, nem pegar os
doces dos outros!
- Ah! Isso também não pode?

-- Não Kauã, não pode, mas é fácil saber o que a
gente pode ou não fazer para os outros, para
nenhum ser vivo, não só para as pessoas.
- E como eu sei?
- Aqui em Aruanda, e em muitos outros lugares, a gente aprende que não
devemos fazer para os outros aquilo que não gostaríamos que fizessem
para a gente.
- Entendi, eu não gostaria que puxassem meu cabelo, nem que pegassem
meus doces sem eu saber...desculpe Janaína.
- Ah! Está desculpado.
- Muito bem, todo mundo gosta de ser perdoado também!

- Em Aruanda existem muitas árvores, frutas e animas.
Vamos pintar:
- Eba! Pintar!

Agora é hora da cruzadinha! Encaixe na cruzadinha as
palavras sublinhadas:

Quem quer cantar?

- Nós!!!

Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda
É Oxóssi em seu cavalo com seu chapéu de banda
Quem é esse cacique glorioso e guerreiro
Vem montado em seu cavalo descer no meu terreiro
Vem de Aruanda uê
Vem de Aruanda uá
Ele é filho do verde, ele é filho da mata
Saravá Nossa Senhora, a sua flecha mata
Vem de Aruanda uê
Vem de Aruanda uá

Agora é hora de caçar as palavras...

