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Com um dia repleto de 
atividades, recebemos a 
visita da imagem peregrina 
de Nsa. Sra. de Fátima, 
confira na pág 2 

Imagem n.º 1 da Virgem Peregrina de 
Fátima - Arquivo do Santuário de Fátima, 
Núcleo Audiovisual.

CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ



2014
2015
2016
2017
2018

LOREM IPSUM

20%

LOREM IPSUM

50%

LOREM IPSUM

60%

LOREM IPSUM

40%

LOREM IPSUM

80%

atendimentos
gratuitos

30%

WOMEN

60%

60%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

35%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

80%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

25%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

50%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

50%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

80%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

40%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

70%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

100%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

01

02

03

04

05

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem 00%

Lorem 00%

Lorem 00%

Lorem 00%

Lorem 00%

60% 35% 80% 25% 50%

ISOMETRIC
INFOGRAPHICS

2014
2015
2016
2017
2018

LOREM IPSUM

20%

LOREM IPSUM

50%

LOREM IPSUM

60%

LOREM IPSUM

40%

LOREM IPSUM

80%

atendimentos
gratuitos

30%

WOMEN

60%

60%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

35%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

80%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

25%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

50%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

50%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

80%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

40%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

70%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

100%
Lorem ipsum dolor sit amet 

consectetur adipiscing elit, neque 
pretium maecenas dis rutrum 

pulvinar cras, lacus lectus integer 
ultrices lobortis turpis. 

01

02

03

04

05

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 
adipiscing elit, neque pretium maecenas 

dis rutrum pulvinar cras, lacus lectus 
integer ultrices lobortis turpis. 

Lorem 00%

Lorem 00%

Lorem 00%

Lorem 00%

Lorem 00%

60%35%80%25%50%

ISOMETRIC
INFOGRAPHICS

A Casa de Maria atende todos os 
dias, a pessoas de diversos perfis 
sociais e financeiros, totalizando, 
uma média de 100 atendimentos 
mensais que ajudam as pessoas 
a encontrar uma saída para suas 
doenças emocionais.
Expressando o carisma da Casa 
que é levar a Paz às pessoas por 
meio do equilíbrio emocional, 
e diante da realidade das 
necessidades financeiras, desse 
total de atendimentos, cerca 
de 30% deles são realizados de 
maneira totalmente gratuita.

Que cerca de 50% das pessoas  
adultas podem desenvolver algum 
tipo de transtorno mental, em 
algum momento de sua vida e 
mais da metade dessas pessoas 
sentirão sintomas de: moderados 
a graves, colocando os transtornos 
mentais como a depressão, 
ansiedade e outras pscicopatias 
como os maiores responsáveis 
pela incapacitação profissional.

Você
  sabia?

...e com a 
palavra Dra. 
Maria Salette...

A Casa de Maria Embaixadora da 
Paz no dia 5 de agosto deste ano fez 
vinte e seis anos de existência, onde 
em toda essa caminhada fez muita 
diferença na vida das pessoas que 
por ela passaram. 

São vinte e seis anos de apoio 
emocional, social e espiritual não só 
para as pessoas que vem procurar 
ajuda chegando até nossa sede em 
São Paulo, no bairro da Aclimação, 
mas também em várias cidades, 
em diversos estados do Brasil onde 
centenas de pessoas são ajudadas 
através dos grupos de Apoio 
Emocional (Oficina de Emoções) e de 
saúde mental (Fênix).

Nesta trajetória tivemos muitas 
lições de vida através de erros e 
acertos, o que nos fez amadurecer e 
chegar onde chegamos.

Certamente a Dona da Casa, 
a Mãezinha do Céu, a Grande 
Embaixadora da Paz, que um dia, 
há vinte e seis anos atrás germinou 
essa semente em meu coração, está 
à frente de tudo; com seus anjos 

Ela nos ajudou a prover nossas 
necessidades materiais e espirituais 
enviando pessoas que se juntaram 
a nós e se dedicaram a missão de 
Paz, com serviço voluntário, dons 
profissionais, habilidades e aptidões, 
recursos materiais e financeiros.

Meu coração exulta de alegria ao 
comemorar mais um aniversário da 
nossa Associação de Apoio, contudo 
se olho atrás e vejo nossas conquistas, 
quando olhos para frente percebo o 
quanto ainda há para fazer.

Convido-lhe a conhecer o 
nosso trabalho através do site: 
www.casademaria.org.br e, se 
possivelmente, nossa sede no bairro 
da Aclimação em São Paulo capital. 

Você também pode fazer alguma 
coisa para melhorar o mundo. Junte-
se a nós.

    Deus seja louvado!
    Salve Maria!

Maria Salette de Assis Silva 
Fundadora da Associação & 

Comunidade de Apoio Casa de 
Maria Embaixadora da Paz

ESTAMOS
NAS REDES

www.casademaria.org.br

/casademaria.embaixadoradapaz

casademaria.embaixadoradapaz

Quando analisamos a palavra 
ansiedade nos damos conta que dentro 
dela está contida a palavra ANSEIO. 
Isso nos faz relacionar a ansiedade a 
desejos, o que, a princípio, não é algo 
necessariamente ruim; muito pelo 
contrário, a falta de “desejo” na vida 
pode ser características de alguém que 
se encontra estagnado, ou até mesmo 
em depressão.

A todo momento somos movidos 
pelos nossos desejos a fazermos 
escolhas e conquistarmos nossos 
sonhos. Pensando assim, ter “anseio” 
é bom, útil e necessário, entretanto 
quando esses anseios estão “super 
produzidos” podem nos levar a 
um estado emocional patológico 
caracterizado por “ansiedade”

A Casa de Maria agradece a todo 
apoio que estamos recebendo! 

Obrigado!



Conheça o novo Núcleo de Estudo e 
Tratamento Psicológico no combate à 
ANSIEDADE

Um poderoso aliado Neurotron

Você
  sabia?

Quando analisamos a palavra 
ansiedade nos damos conta que dentro 
dela está contida a palavra ANSEIO. 
Isso nos faz relacionar a ansiedade a 
desejos, o que, a princípio, não é algo 
necessariamente ruim; muito pelo 
contrário, a falta de “desejo” na vida 
pode ser características de alguém que 
se encontra estagnado, ou até mesmo 
em depressão.

A todo momento somos movidos 
pelos nossos desejos a fazermos 
escolhas e conquistarmos nossos 
sonhos. Pensando assim, ter “anseio” 
é bom, útil e necessário, entretanto 
quando esses anseios estão “super 
produzidos” podem nos levar a 
um estado emocional patológico 
caracterizado por “ansiedade”

Ansiedade é uma reação que 
podemos experimentar diante de 
situações do dia a dia, desde se 
submeter a uma entrevista de emprego 
até expectativa de cumpri um horário 
ou metas.

Embora algumas situações sejam 
capazes de nos gerar ansiedade, logo 
depois, o nosso organismo emocional 
consegue se recompor e voltar para 
seu equilíbrio natural.

Algumas pessoas, porém, vivenciam 
certas situações de forma tão intensa 
que não conseguem se recompor e 
desenvolvem sensações que as levam 
a um grande sofrimento psicológico, 
podendo até mesmo, comprometer a 
saúde emocional e física.

Em meio a nosso ambiente familiar, 

Poderoso auxiliar no processo 
terapêutico!!!

Em busca do melhor atendimento, 
adquirimos recentemente um 
equipamento chamado Neurotron, 
ele atua no Sistema Nervoso que 
através dos estímulos sensoriais auxilia 
na recuperação do seu bem-estar, 
qualidade de vida e do equilíbrio 
psíquico e emocional.

Com o uso desse novo equipamento 
podemos preparar o paciente para a 
terapia, ou até mesmo aplicá-lo como 
coadjuvante no processo terapêutico, 
ele aflora o inconsciente tornando 
mais fácil o acesso direto a esse nível 
mental, por meio dos estímulos. 

Junto com o Neurotron colocamos 
um CD de relaxamento com 
mensagens e músicas que penetram 
profundamente no inconsciente 
ajudando no processo.

O Neurotron tem como indicação o 
tratamento do stress, bruxismo, insônia, 
Instabilidade de humor, irritabilidade, 
ansiedade, alcoolismo, toxicomania, 
melhora da concentração, entre outras 
dificuldades psicológicas.                      

Este equipamento já vem sendo 
experimentado em congressos 
mundiais, e essas experiência feita 
com uso do Neurotron tem trazido 
importantes resultados positivos, 
indicam em média de 10 a 15 sessões 

consecutivas ou com pequeno 
intervalo, cada sessão com duração 
de 30 a 45 minutos.

Após estas sessões, a maioria dos 
pacientes apresentam melhoras 
psicofísicas e emocionais, melhorando 
a qualidade do sono, alívio do stress, 
melhoram a concentração, a energia 
física e mental, redução da angústia e 
ansiedade em geral apresentam uma 
sensação de bem-estar. 

Se você percebe sinais de stress, 
insônia, instabilidade de humor ou 
outro fator citado acima, agende seu 
atendimento, ligue no (11) 3271-9315, 
será muito bom poder ajudar você 
nessa caminhada.

social ou profissional, certamente, 
já nos deparamos com alguém que 
já sofreu com uma “Síndrome do 
Pânico” ou um Transtorno Obsessivo 
Compulsivo (TOC) ou com o Transtorno 
de Ansiedade Generalizada, ou 
Fobia Social, entre outras formas de 
ansiedade.

A característica principal de 
alguém que sofre uma Ansiedade é 
basicamente a sensação que não está 
mais no controle de certas sensações 
e que em algum momento vai ser 
controlado por elas.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) nos últimos dez anos o 
número de pessoas com algum tipo de 
Transtorno de Ansiedade aumentou 
significativamente.

No Brasil, 9,3% dos habitantes 
sofrem com os problemas.

A inquietude gerada pela rotina 
estressante, a competividade, o 
sedentarismo, a falta de práticas de 
lazer saudável, são alguns promotores 
de Ansiedade.

Mas o que fazer?
Pensando nesse cenário atual. 

A Casa de Maria Embaixadora da 
Paz criou um Núcleo para Estudo e 
Tratamento psicológico da Ansiedade.

Esse núcleo é composto de uma 
equipe de psicólogas capacitadas para 
ensinar técnicas práticas e simples para 
diminuição da ansiedade.

• Gerenciamento das sensações 
desconfortáveis

• Identificação de gatilhos 
• Autocontrole 
• Respiração calmante
• Treinamento autógeno
Também contamos com o auxílio do 

Neurotron que é um aparelho simples 
que auxilia a mente a desacelerar 
através de pequenos estímulos 
eletromagnéticos.
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Há 23 anos atrás estava eu bem na minha 
vida profissional, com um bom emprego, 
com uma situação financeira invejável, pois 
tudo o que eu queria eu tinha.
Mas para chegar nessa situação não foi fácil 
pois tive uma infância muito pobre, pois 
meu pai na época adoeceu precocemente 
e como consequência aos quarenta anos 
precisou se aposentar, na época chamava 
“aposentadoria por Invalidez”. Minha mãe 
com quatro filhos para sustentar precisou 
fazer muitas faxinas, muitas costuras para 
poder nos sustentar e ajudar a comprar os 
remédios para o meu pai.
Passamos por muitas provações e também 
por muitas humilhações e desde então eu 
coloquei como meta para a minha vida que 
iria estudar; ter uma profissão; ter um bom 
emprego e ganhar muito dinheiro.
De uma certa forma eu atingi este objetivo 
achando que sabia tudo, mas esqueci que 
não somos máquinas e o que nos move é 
a tridimensionalidade, pois somos corpo, 
mente e espirito.

Chegou um momento que ia trabalhar an-
gustiada, sem alegria e percebia que não 
tinha mais motivação para nada.
Foi quando olhei para traz e percebi que 
enchia a minha vida com bens materiais 
e que me ocupava com as coisas do lado 
de fora, mas que o vazio interior era muito 
grande não via mais sentido pela vida.
Os pensamentos negativos eram muitos a tal 
ponto que não queria mais viver. No caminho 
do trabalho dentro do ônibus fretado ia pen-
sando: -E se eu me jogar desta ponte na hora 
que um caminhão estiver passando, talvez 
ali acabaria com minha vida, mas ao mesmo 
tempo eu questionava e se eu não morrer vou 
ficar travada numa cama e dependendo do 
outro.
Neste dia cheguei na empresa e estava tão 
angustiada que uma amiga ao perceber 
perguntou o que eu tinha e foi nesse mo-
mento que eu desabafei. Nesta hora vi a 
mão de Deus porque ela ouviu tudo o que 
eu disse e falou:
- Ontem fui na terapia e a minha psicóloga 
me deu dois “santinhos” e me disse um 

“Quando achamos que 
sabemos tudo é quando 

percebemos que não 
sabemos de nada”

é para você e outro você dê para a pes-
soa que você achar que precisa, eu pensei 
em dar para a minha mãe mas acho que é 
para você que devo dar, ela simplesmente 
tirou da sua carteira uma foto de Jesus Mis-
ericordioso com a seguinte frase: “Ficarei 
te olhando até que me entendas” nesse 
momento eu desmontei e percebi que eu 
precisava de ajuda foi quando ela me in-
dicou a psicóloga que ela fazia  terapia, 
esta  psicóloga era Dra. Maria Salette. No 
mesmo dia agendei um horário e a partir 
do primeiro momento que entrei na Casa 
de Maria a minha transformação começou...
O que me chamava a atenção era a ma-
neira como as pessoas da Casa de Maria 
acolhia as pessoas que ali chegavam e 
também as atividades que ali aconteciam, 
cada vez que lá estava não tinha vontade 
de voltar para minha casa, queria estar 
junto das pessoas que lá moravam e que 
faziam um trabalho tão humanitário a 
ponto de querer também ajudar.
Mal sabia eu que estava no meu momen-
to do despertar e não demorou muito 
para que me engajasse na Associação e 
Comunidade de Apoio Casa de Maria.
A princípio ia trabalhar e nos finais de se-
mana ajudava na Casa de Maria, mas che-
gou uma hora que eu não conseguia mais 
me dividir desta maneira, ou seja trabal-
har e me dedicar algumas horas à Obra.
Houve um momento em que a Dra. Salette 
sentiu em seu coração que precisava de pes-
soas para se dedicar integralmente à Obra 
e para isso era importante que fizéssemos 
uma caminhada mais profunda e como con-
sequência teríamos que fazer uma opção se 
dedicar integralmente à obra.
Não tive nenhuma dúvida, com muita 
alegria falei com o presidente da empresa 
onde eu trabalhava, expliquei o que havia 
decidido e pedi para me desligar da em-
presa. Meu chefe olhou para mim e disse 
é isso que você deseja. Respondi sim. E a 
partir daquele momento meu coração se 
encheu de alegria.
Durante esses 23 anos de entrega a uma 
vida missionária, de muita luta, aprendiza-
gem, me ensina que ainda tenho muito que 
aprender e que a felicidade é uma questão de 
escolha. Este foi um pequeno relato de como 
eu descobri a minha verdadeira vocação.

Eliana Ricco, voluntária da Casa de Maria 
Embaixadora da Paz hà 23 anos.

Agradecemos pela colaboração junto 
a Casa de Maria, nesse projeto.



Dia 22 de julho, foi um dia especial na 
sede da Casa de Maria, recebemos 
Visita de Nsa. Sra. De Fátima, pereg-
rina que vem visitando locais espe-
ciais, como paróquias, ficamos muito 
contentes por termos sido escolhidos 
para receber essa visita tão especial.
Nesse dia pudemos receber diversas 
pessoas que participaram dos even-
tos, entre eles a abertura com entra-
das de bandeiras, e hinos nacionais, 
que fizeram parte da solenidade de 
abertura, na sequencia desfrutamos 
da experiência de ouvir músicas can-
tadas e tocadas pela Orquestra da 
Guarda Civil Metropolitana que abril-
hantou nosso dia.
Além das manifestações artísticas, 
que nos sensibilizaram, pudemos 
participar de louvores, Grupos de 
Oração, animados pelos colabora-
dores da Casa de Maria, às 12h inicia-
mos a celebração da Santa Missa cel-
ebrada pelo Pe. José Ferreira, pároco 
da São José Operário (Jd. Damas-
ceno) - Região Episcopal Brasilândia, 
que prontamente aceitou o convite 
para participar conosco.
Outro ponto marcante do evento foi 

a procissão das velas, onde cada pes-
soa recebeu uma vela e prestou hom-
enagem à Nossa Senhora.
Nosso comprometimento e organi-
zação causou alegria aos organi-
zadores da Peregrinação, já esta-
mos ansiosos para a nova Visita no 
próximo ano.

A IMAGEM PEREGRINA
O Santuário de Nossa Senhora de 
Fátima em Portugal, envia aos con-

tinentes, réplicas da imagem oficial 
para que haja a peregrinação pelo 
mundo, sendo que uma para cada 
continente, e que foi recebida pela 
Casa é a de número 4, e foi tratada 
com todo carinho, cuidado e pro-
tocolo devidos, a imagem deve ser 
manuseada com uso de luvas, evitan-
do o contato direto com as mãos, 
buscando preservar ao máximo a 
integridade da imagem, que é trans-
portada numa urna de madeira. 

Ela 
veio 
 nos 

visitar.



Wellington 
Carvalho 

Missionário da 
Casa de Maria

Agosto mês vocacional, a igreja nesse 
mês nos convida a rezar, e olharmos a 
beleza dos vários tipos de vocação, 
e muito mais que olhar, admirar, 
nos convida a RESPONDER! Temos 
mistificado muito a vocação, por esse 
motivo, vivemos a vida toda atrás de 
sinais evidentes da voz de Deus (sonho, 
visão, milagre,) Deus mesmo descer do 
céu e dizer: “EU TE ESCOLHI”, coisas 
parecidas de algo místico. A verdade é: 
Ele chama a cada um de nós, claro, que 
cada qual para uma vocação especifica, 
esse é o grande desafio em descobrir, 
MAIS É POSSIVEL.

SENHOR, O QUE QUERES DE MIM? 
Passamos o tempo todo querendo 
ouvir uma resposta do próprio Senhor, 
dessa forma vamos empurrando a vida 

toda só falando essa frase e podemos 
correr o risco de não saber a resposta. 
A proposta é: mudar o discurso! O que 
eu posso ofertar com a minha vida, 
seja na vida sacerdotal, matrimonial, 
religiosa e leiga? Olhando por essa 
ótica começo a tirar a responsabilidade 
de Deus em escolher por mim e 
começo a ver que a responsabilidade 
é minha. Por esse motivo a oração é 
importantíssimo, acompanhado de um 
diretor espiritual, promotor vocacional, 
um psicólogo, conseguiremos ter 
um discernimento mais autêntico, 
verdadeiro, consciente e maduro. 
Uma certeza nesse caminho é que 
podemos responder tranquilamente 
qualquer uma dessas vocações. Vamos 
realizando sem coerência de vida, 

Como eu posso 
responder?

ELE está 
chamando...

porém não poderá nunca saborear 
o mel da paz interior, da alegria da 
doação, do despojamento, do amor 
ágape. Estamos falando aqui em vida e 
não em profissão, por esse motivo, não 
seria bom passar por essa vida sem ser 
feliz plenamente.

Diante da minha história   é possível 
eu ofertar minha vida na vocação 
sacerdotal com coerência?

Diante da minha história é possível 
eu ofertar minha vida na vocação 
religiosa com coerência?

Diante da minha história é possível 
eu ofertar minha vida na vocação 
matrimonial com coerência?

Diante da minha história é possível 
eu ofertar minha vida na vocação laical?

Repito: podemos tranquilamente 
realizar uma dessas vocações sem 
coerência, mais estamos falando 
de seres humanos, não vale a pena 
passar por essa vida sendo infeliz, 
encenando a vida, porque a falta de 
coerência não traz paz ao coração 
do homem e automaticamente fará 
infeliz as pessoas que passarão pela 
sua vocação. Tenha coragem de 
olhar para você mesmo e responder 
ao chamado, ofertando aquilo que 
você pode ofertar. Leia: LC 21,21... 
A OFERTA DA VIÚVA POBRE FOI 
COERENTE!

DEUS HABITA NA CONSCIENCIA!
O que você pode ofertar? Coragem 

Ele te chama, mais a resposta é tua, 
não transfira a tua responsabilidade a 
nada e ninguém.

Se desejar um acompanhamento 
vocacional, procure a Casa de Maria. 

DEUS ABENÇOE SEMPRE!

Contamos com 
sua ajuda!

Ficha de 
Cadastro

Nossa Associação, tem como eixo 
central levar o equilíbio ao ser humano 
nos mantemos pelas colaborações 
e generosidade das pessoas que 
simpatizam ou se sentem gratificadas 
pelos resultados obtidos depois da 
frequencia em nossa casa. 
Você também pode colaborar conosco 
acesse: www.casademaria.org.br, lá esta 
nossas atividades, e lá mesmo poderá 
nos ajudar temos uma página de 
doação, ou se preferir preencha a fica ao 
lado para que possamos enviar o boleto 
mensalmente para você.

Nome: ............................................................................................

*CPF: ..............................................................................................  

Endereço: .......................................................................................

CEP: ........................... Cidade: .......................................................

Estado: ........................ Telefone: ...................................................

e-mail: .............................................................................................

Preencha e envie uma foto para nosso whatsapp (11) 95496-4095, para contribuir 
com a Casa de Maria Embaixadora da Paz.

*A partir de outubro de 2018, o CPF do doador é item obrigatório para emissão 
de boletos, de acordo com norma da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).
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O ano de 2019 tem sido marcado por alguns ajustes, 
motivados pelas necessidades de crescimento, 
organização e solidificação das bases da nossa, Casa, 
ganhamos o reforço administrativo de duas pessoas 
que vem ajudando a Casa de Maria em sua parte 
administrativa, e os resultados já foram viáveis num curto 
período de tempo, com medidas de ajuste financeiro, 
fiscal, avançamos no sentido de melhoria sempre, 
pudemos perceber sensivelmente, por exemplo o 
aumento dos atendimentos psicológicos, a instituição de 
reuniões periódicas de planejamento e execuções, enfim 
um tempo novo.

Diante dessas avaliações e reflexões, foi identificado 
a necessidade de um “braço” que antes não existia, a 
criação de uma área de marketing para o fomento de 
algumas atividades, próprias da comunicação da Casa, 
alinhar as redes sociais, reativar o site (www.casademaria.
org.br), e organizar, tudo que a Casa dispõe de serviços, 
projetos e realidades, além de informar sobre os eventos 
futuros, permitindo maior alcance aos visitantes.

MÃOS A OBRA
Um trabalho de comunicação pode levar um tempo para 

mudar a cultura, começamos por uma parte mais pulsante, 
as listas do WhatsApp, transformamos em grupo e hoje, 
já temos 2, que recebem diariamente uma mensagem da 
fundadora da Casa de Maria, Dra Maria Salette, que mantém 
viva, mesmo que remotamente a ligação com as pessoas 
à Casa, se você que ainda não recebe essas mensagens é 

Casa de Maria 
em 2019, uma 
nova página.

Eduardo Oliveira, responsável pelo marketing da Casa 
de Maria, Eduardo Gozzi, responde pela administração 
da Associação, num evento onde a Casa participou.

Nilo, apresenta a Casa de Maria, num evento buscando 
propagar as ações da Assossiação.

Sua EMPRESA pode 
estar AQUI!

muito simples passar a receber, entre no site, e logo no 
topo, num “retângulo verde” com o logo do WhatsApp, 
basta clicar e automaticamente já fará parte do grupo.

E falando em site, ele está novinho, lá você encontrará 
os principais eventos da Casa, seja aqui em nosso espeço 
na Aclimação ou fora, com participação de nosso time de 
colaboradores, assim como as informações das Oficinas 
de Emoções, onde acontecem. Falamos também sobre 
os atendimentos nutricionais e psicológicos, enfim tudo 
num só lugar. Visite, foi feito para você.

Sim estamos vivendo um novo tempo onde a tecnologia 
pode ser nossa aliada, onde podemos chegar mais longe, 
e não vamos parar por aqui, temos outros planos para 
que a mensagem da Paz possa chegar cada vez mais 
longe, em outros corações e assim possamos cumprir o 
grande objetivo da Casa de Maria Embaixadora da Paz, 
que é legar o equilíbrio às pessoas.

Faça como a Link Promo-
cional, que colabora com 
a Casa de Maria Embaixa-
dora da Paz, que conta com 
empresários parceiros, que 
encontraram uma maneira 
de ajudar ao próximo.

Venha fazer parte desse time de benfeitores, gostaría-
mos de poder contar com você, este espaço pode ser 
seu, além de colocar seu produto na mão de mais pes-
soas, ainda fazer bem ao próximo, o que de verdade 
não tem preço.

Entre com contato conosco por meio do telefone: (11) 
3271-9315. Será ótimo falar com você sobre essa opor-
tunidade.



Agradecemos pela confiança e 
colaboração junto a Casa de Maria

LS+J.C 
Como um carro precisa de combustível 

para funcionar assim também o nosso 
corpo necessita de alimentação para se 
manter vivo e desenvolver suas funções.

O alimento é fonte de energia para 
nós.

Se nos alimentarmos saudavelmente, 
nosso corpo funcionará bem e seremos 
capazes de viver por muitos anos com 
saúde.

Ao longo de nossa vida comemos 
aquilo que nos é oferecido e aos 
poucos formamos uma memória de 
paladar que nos leva a selecionar nossos 
alimentos, pois temos a tendência de 
buscar consumir o que nos dá prazer. 
Entretanto, alguns alimentos que nos 
oferecem uma sensação prazerosa, ao 
longo do tempo, vão enfraquecendo 
nosso Sistema de Imunidade, baixando 
nossa Energia Vital e nos predispondo 
para doenças.

Quando despertamos para uma vida 
mais saudável percebemos o quanto 
certos alimentos não nos fazem bem e, a 
partir daí, podemos fazer escolhas mais 
inteligentes para nossa alimentação.

É simples, mas não é fácil, pois 
certos alimentos “gostosos” são 
também “viciantes” e nos deixaram 
dependentes deles.

Como alguém que fumou durante 
anos se tornou dependente do 
cigarro nós também nos tornamos 
dependentes dos doces, frituras, 
farinhas, refinados, leite e derivados e 
carnes.

Tomando como base o fumante que 
deseja deixar de fumar mas precisará 
se esforçar e desenvolver algumas 
manobras para isso, uma pessoa que 
deseja mudar seus hábitos alimentares 
precisará também se esforçar para isso.

É preciso ter sempre CLARO na 
mente o que queremos e o que 
não queremo s e o que NÃO MAIS 
queremos para nossa vida.

Vislumbrar, com os olhos da mente, 
nosso futuro cheio de saúde e 
possibilidades de realizarmos muitas 
coisas boas na vida, nos dá força para 
falarmos os Sins e os Nãos diante da 
nossa alimentação diária.

É preciso ter CLAREZA e 
MOTIVAÇÃO para comer 
saudavelmente.

Quando a doença se instala em 
nosso corpo é o momento de escutar 
o RECADO que ela vem nos dar. A 
doença é um pedido de SOCORRO 
do nosso corpo que sinaliza o quanto 
esquecemos de cuidar de nós mesmos, 
ou o quanto vivemos equivocados.

Dra Maria Salette, psicóloga, 
nutricionista adepta 

da Macrobiótica,  
para cura de doenças. 

Atende na Casa de Maria sob 
agendamento.

Enquanto há vida esperança, 
principalmente se o corpo anda, 
pensa e mastiga.

A ALIMENTAÇÃO MACROBIÓTICA 
trata da doença, desintoxicando o nosso 
sangue e nossas células, revitalizando 
nossos órgãos, resgatando a inteligência 
natural que existe em cada pedacinho 
de nosso organismo.

Para isso é preciso CONSCIÊNCIA, 
VONTADE E AÇÃO.
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VOCÊ PODE VIVER 
MAIS E MELHOR

por Dra 
Maria 

Salette




