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CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ

PERMITA-SE

RENOVAR
Faça como

eles, que já
começaram.

“Tudo que está velho
deve ser renovado”
afinal, “Ano novo vida
nova”
Chegamos ao Final de mais um ano.
Naturalmente, mais do que em outras
épocas do ano, há uma dinâmica de
renovação mais intensa pairando no ar.
As pessoas procuram trocar os
eletrodomésticos, carro reformar as
casas, ... Há muita faxina nos guardaroupas, prateleiras e gavetas tomam
novos aspectos.
“Tudo que está velho deve ser
renovado” afinal, “Ano novo vida
nova”
É uma época movimentada, há alegria
e entusiasmo nas ruas, calçadas lojas,
empresas, ... As pessoas se encontram,
visivelmente, mais abertas a reciclarem
diferentes áreas de suas vidas. E isso é
bom, útil e necessário.!
Juntamente com o final de ano,
temos o Natal, ocasião onde todo
cristão faz uma reflexão sobre sua vida
e o quanto está correspondendo ao
chamado de Jesus.
De fato, Jesus nos dá exemplo
de como deve ser nossas vidas. Na
simplicidade e caridade Jesus nos dá
a “receita mágica” para aproveitarmos
melhor nosso tempo neste mundo.
A missão da Casa de Maria
Embaixadora da Paz é levar as pessoas
a compreenderem que é possível
fazerem a experiência da paz a partir da
Consciência, vontade e Ação.
Durante vinte e seis anos de existência
temos acolhido, ajudado, direcionado,
tratado muitas pessoas e graças a
intercessão de Maria, Rainha da Paz e
Mãe do Equilíbrio nosso trabalho tem
atingido, cada vez mais, um número
maior de pessoas que chegam a nossa
Casa e aos nossos Grupos de Apoio
com algum tipo de problema seja na
mente, no corpo ou no espírito.
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E já que a palavra em evidência é
renovação, a sede da Casa de Maria
Embaixadora da Paz teve seu telhado
(do Pátio onde acontecem os Eventos
e as Missas na Casa) renovado graças
a ajuda de pessoas generosas que
acreditam em nosso trabalho.
A sede da Casa, que fica localizada
próximo ao Metrô Ana Rosa, possui
duas capelas, Nossa Senhora Rainha
da Paz onde há uma imagem vinda
diretamente de Medjugorje, aparição
de Nossa Senhora na Bósnia–
Hezergovina, da qual a nossa Casa
se origina e, também, a Capela de
São Charbel, santo Libanês ao qual
pedimos intercessão para o equilíbrio
das pessoas as quais nos procuram.
Além
dos
cursos,
palestras,
atendimentos de Psicologia, Nutrição,
Psicopedagogia a casa possui um
trabalho Missionário e este ano
desejamos intensificar a devoção à
Nossa Senhora do Equilíbrio (Titulo
reconhecido oficialmente pelo Papa
Paulo VI). Nossos desejo é criar
pequenas “Capelinhas” para Nossa
Senhora do Equilíbrio ir de casa em
casa.
Agradeço a todos, de todo o meu
coração e entendimento e convido a
quem desejar se juntar a nós nesta luta
pela Paz a conhecer mais de perto o
nosso trabalho.
Bom Natal, Feliz 2020!

Você

pode

ajudar a

tratar

a alguém

que precisa

de ajuda.

A Casa de Maria atende
todos os dias, a pessoas
de diversos perfis sociais
e financeiros, muitas delas
infelizmente tem dificuldade
para o transporte, e até para
manter o tratamento, aqui
na Casa de Maria, ninguem
fica sem ajuda, e você
poderia ser um benfeitor,
ajudando a pacientes a se
manter em seu tratamento,
ligue-nos, (11) 3271-9315,
e saiba como “adotar” um
paciente, sua ajuda sem
dúvida fará toda a diferença,
para essa pessoa que
está em busca de sua paz
interior, e garantimos que
essa experiência será única
pra você também. Estamos
lhe esperando.

Deus seja louvado!
Salve Maria!
Maria Salette de Assis Silva
Fundadora da Associação &
Comunidade de Apoio Casa de
Maria Embaixadora da Paz

www.casademaria.org.br
/casademaria.embaixadoradapaz
casademaria.embaixadoradapaz

A Casa de Maria agradece a todo
apoio que estamos recebendo!
Obrigado!
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Santo Agostinho
Caminhos tantos caminhei... E cá estou servindo na
Casa de Maria Embaixadora da Paz!
Não sabemos o que nos é reservado, pois não
conhecia a Casa de Maria.
Fui convidada por um casal que conhecia a Casa de
Maria para fundar um Grupo de Oração.
Assim que adentrei à Capela vi que tinha um
pequeno Sacrário. E lá estava Jesus!
O ambiente era montado do que se podia naquele
momento, mas para Sua Majestade senti que
precisaria melhorar.
Uma urgência tomou meu coração e lá fui falar
com a Dra. Salete. À princípio não me deu muita
atenção, mas devido minha insistência, permitiu e lá
fui angariar fundos. E a Capela se tornou maravilhosa
realidade em um espaço ao lado da Capela que
hoje é dedicada à São Charbel, que foi também foi
reformada.
Mas o coração continuava em estado de urgência!
E aquele teto semiaberto com telhas antigas que
nos esquentava por demais e nos molhava em dias
de vento e chuvas fortes?
Lá fomos trabalhar novamente e como num sonho
o telhado ficou pronto.
E cadê o coração sossegar?
À frente de um trabalho voluntário, o Bazar Espaço
Vip foi realizado na própria Casa com um resultado
mais que abençoado e o Auditório que está sendo
construído acima da Capela principal já é uma
realidade.

Zeza Passione - Benfeitora da
Casa de Maria Embaixadora a Paz

Também foi pintado o chão, reformado paredes,
colocado lâmpadas modernas, compradas cadeiras
confortáveis para o auditório, moveis substituídos,
trocas de cadeiras e mesas para missas e eventos,
bonitas toalhas para mesa em dias festivos.... Ah!
Tanta coisa mudou!!!
“Ama e faça o que quiseres”.
Não entendia direito esta frase, mas hoje, olhando
para aqueles banheiros “gritando”: “reformem-nos”,
entendo Santo Agostinho.
Esta urgência em meu coração é um chamado de
Cristo que está à frente de todos os benfeitores,
voluntários, doadores a nos dizer:
“Sou Eu que mantenho todos junto a Mim e dispenso
este sentimento construidor a quem acredita que Sou
o próprio Amor entre vocês. Se vocês amarem, tudo
poderão fazer”.

Venha nos ajudar!
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“Ama e faça o
que quiseres”.
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Dia 5 de
dezembro

Dia Internacional
do Voluntariado

O voluntariado é
uma ação nobre,
pessoas como a Zeza
Passione, que nos relata
rapidamente, a inquietude do
coração que motivou a realizar ações
em prol da Casa de Maria Embaixadora
da Paz, que busca por sua vez, levar
ao outro a equilíbrio por meio da
paz interior, fazem toda a diferença
em organizações sem fins lucrativos,
tamanha é a importância e nobreza
desse ato que a ONU, criou o dia do
Voluntariado. Seja você um Voluntário,

venha nos ajudar, aqui na Casa de Maria
Embaixadora da Paz, somos pessoas
como voçê, apenas o que nos difere é
a ação, e você pode fezer parte desse
time.
Se você ainda não colabora, se permita,
experimente doar uma parte do seu
precioso tempo para alguma instituição
ou movimento que beneficia o próximo,
verá quanto o beneficiado será você,
acredite, você pode ser a diferença
da vida das pessoas, estará ouvindo a
voz do próprio Jesus que na Bíblia, no
livro de Matheus, capitulo 22, versículo
39, nos diz “que devemos amar nosso
próximo como a nós mesmos”.
CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ
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Permita-se renovar.
Final de ano é bom momento para rever
os acontecimentos, oportunidades, se
avaliar e claro continuar o que foi bom e
porque não, escolher melhorar o que está
ao nosso alcance.

Oficina de Emoções Paróquia São José
Piracicaba/SP

Oficina de Emoções Jardim Consolata/SP

Oficina de Emoções Recife/PE
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A cada ciclo de nossas vidas é necessário, sim, uma
revisão, se precisamos nos desprender de costumes,
conceitos, ações que não nos fazem bem, sabemos que
é muito difícil nos colocar em análise interna, avaliar e
ainda mais decidir a mudar algo que nos é conveniente,
mas se faz necessário, veja como exemplo a águia, que
digamos, é um animal lindíssimo, quando chega num
certo momento de sua vida, ela se recolhe, e passa por
um processo de reconstrução, tira seu próprio bico, já
velho, e um novo nasce renovando sua capacidade de
caçar, então com bico novo arranca suas unhas velhas
dando lugar as novas que então ajudam a arrancar as
penas que dão lugar a novas penas, Uau, que processo
de reinvenção. Ela tem isso em seu instinto, e se
renova, e agora está pronta para a nova fase que virá, e
nós, até quando insistimos, em velhas manias que nos
impedem de voos mais altos, de olhar com amplitude
para as realidades e perceber que precisamos de um
novo “bico, novas unhas e novas penas”.
Muitas das vezes o nível de consciência de uma
pessoa é muito pequeno, precisamos de ajuda para
enxergar, decidir e realizar, não coincidentemente,
são esses os três pilares das Oficinas de Emoções:
Consciência, vontade e ação, sem esse tripé, nunca
conseguiremos avançar nesse aspecto.

UMA POTENTE
FERRAMENTA DE
AUTOCONHECIMETO
Os núcleos de autoconhecimento chamados
Oficinas de Emoções é uma criação da Casa de Maria
Embaixadora da paz, idealizado pela psicóloga Dra.
Maria Salette, fundadora da Casa de Maria.
Eles são grupos de autoconhecimento e apoio
emocional, com objetivo contribuir para a paz no
mundo através do resgate da paz de dentro do ser
humano. São reuniões abertas e gratuitas, com temas
simples e de fácil compreensão.
O encontro se inicia com uma descontração para que
as pessoas deixem os problemas do lado de fora, em
seguida uma reflexão inicial, proposto por um tema,

seguido de perguntas, as respostas são partilhadas,
onde cada um contribui podendo assim interagir com o
próximo, aprendendo e ensinando ao grupo de maneira
muito natural, por meio das próprias experiências. Na
sequência então é proposta uma frase para ser dita,
relacionada ao tema, que ajuda o indivíduo a crescer no
aspecto proposto, e para fechar acontece um exercício
de introspecção, ainda acontecem, um testemunho
(voluntário), os avisos do grupo, A Oração da Serenidade,
e o Abraço da Paz, e claro não poderíamos deixar de nos
alimentar com um lanchinho final.
Temos diversos núcleos atuantes, espalhados pelo
país todo, compostos por diversas características e
tamanhos, porém com a mesma unidade de conteúdo
e dinâmica de encontro.
Anualmente acontece a reunião de todos os
“Oficineiros”, carinhosamente chamados assim, se
reúnem na Casa de Maria Embaixadora da Paz, para
uma convenção onde lhes é conferido a autorização
para a prática do projeto, também é cedido o material
para todo o ano a seguir, material que dá a unidade ao
projeto, portanto são verdadeiros multiplicadores da paz,
pessoas que conheceram o projeto e tiveram a coragem,
desprendimento e iniciativa de se doarem, e montar um
grupo para ajudar o próximo, a encontrar sua paz interior.
As características das Oficinas de Emoções são:
Calma; a escuta; a compreensão; a utilidade dos fatos;
a adaptação; a perseverança e a gentileza, o que
garante aos participantes, ter a confiança de fato vai
encontrar apoio naquele núcleo.
Vale ressaltar que todo esse processo tem uma
ligação fortíssima com a religião católica, inclusive
alguns grupos acontecem em paróquias, portanto um
aval da Igreja, como dito acima as Oficinas de Emoções,
é um produto da Casa de Maria Embaixadora da Paz,
portanto percebam que o carisma de Nossa Senhora
se faz presente nesse material.

de Emoções poderá te ajudar, quem sabe será o
despertar de uma nova fase, uma oportunidade de um
novo horizonte, e como todas essas pessoas que você
vê ao redor desse texto, que se permitiram em algum
momento da vida, se renovar.
É imprescindível trabalharmos na prevenção e
recuperação do equilíbrio emocional, e nosso projeto
tem essa missão. Se você se interessou, acesse nosso
site (http://casademaria.org.br/index.php/oficina-deemocoes/), lá você terá acesso a toda a lista de Oficinas,
inclusive à documentação necessária para a formação
de um novo núcleo, ressaltamos que os encontros são
abertos e gratuitos, e se você foi movido agora, não se
preocupe com os temas perdidos, esses não eram para
você, o seu tema é aquele ao qual você foi chamado, e
assim por diante seguirá nessa caminhada.

Oficina de Emoções - Campinas/SP

Não basta dizer “SIM”,
mas permitir uma ação.

Oficina de Emoções - Paróquia N.Senhora
Aparecida - Santa Bárbara D’Oeste/SP

Cabe aqui uma reflexão muito bonita quanto
a revelação do Anjo à Nossa Senhora, ela quando
concorda com a ação do Espírito Santo que a faria
Mãe do Salvador, além de concordar, Ela concede que
Deus realize nela o plano de Salvação respondendo:
“Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim
segundo a Tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. (Lc
1:38), portanto tendo ali uma ação.
Convido a você se inspirar em Nossa Senhora, e
também permita que o Espírito Santo opere em sua
vida, se você passa por um processo de busca da
sua paz interior, algo de incomoda, ou até mesmo de
impede de ir além em uma determinada área de sua
vida, busque ajuda, sem dúvida nosso projeto, Oficina

Oficina de Emoções - Sumaré/SP
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E o Mega Bazar
foi um sucesso!

Voluntários(as) que foram responsáveis para o sucesso do
Mega Bazar, sob orientação de Zeza Passione

L.S+J.C
Mês de novembro, foi um mês
marcado por eventos na Casa
de Maria Embaixadora da Paz,

dia 8 de novembro foi realizado
um Mega Bazar, com muitos
produtos de 2° mão e outros
ainda novos, na embalagem,

todos eles fruto da generosidade
das
doações,
canalizadas
por Zeza Passione, uma das
benfeitoras e colaboradoras da
casa que puderam ser destinados
a pessoas que compareceram e
já se “abasteceram”, pensando
no Natal.
O Bazar Solidário e uma das
iniciativas que são realizadas em
busca da sustentabilidade da
Casa de Maria Embaixadora da
Paz, que realiza o trabalho de
ajudar as pessoas a encontrar seu
equilíbrio, e vive exclusivamente
das doações de simpatizantes e
colaboradores da Casa de Maria.
Com o resultado do Bazar a
Casa já recebeu novas cadeiras
para acolher as pessoas em
cursos e palestras, num mini
auditório
que
está
sendo
preparado na sede.

Rancho Folclórico Rainha Santa de Arouca, em apresentação
no Santuário Salette, Zona Norte de São Paulo

Ainda com mesmo intuito
de captar recursos financeiros
para manutenção da Casa
de Maria Embaixadora da
Paz, no dia 30 de novembro,
a partir das 14h, foi realizada
uma tarde portuguesa,
com danças, músicas e
explanação de características
desse país irmão que se faz
presente em nossas vidas,
especialmente
quando
abordamos as aparições de
Nossa Senhora, em Fátima,
com tantas mensagens e
orientações.

Sem dúvida esses eventos
movimentaram a Casa de
Maria Embaixadora da Paz,
o Grupo folclórico Rainha
Santa de Arouca, presenteou
aos convidados com sua
dança e música do folclore
português, foi de fato muito
intressante.
Se você se sente motivado
a fazer parte desse grupo
de pessoas preocupadas
em ajudar ao próximo de
alguma maneira, entre em
contato conosco sem dúvida
será bem-vindo.

Desejamos a todos amigos frequentadores
da Casa de Maria Embaixadora da Paz,
que o nascimento do Menino, renove
a esperança, a paz e a felicidade.
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Uma tarde portuguesa, com certeza!

Que 2020 seja repleto de saúde.
Equipe Casa de Maria
Embaixadora da Paz
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O que é terapia com EMDR?
O EMDR (dessensibilização e
reprocessamento de movimentos
oculares) é uma psicoterapia que
permite às pessoas curar-se dos
sintomas e do estresse emocional
resultantes
de
perturbadoras
experiências de vida.
Durante as sessões de terapia
com EMDR, você revive experiências
traumáticas ou desencadeantes em
doses breves, experimentando os
benefícios de uma psicoterapia
revolucionária, sem que sejam
necessários anos para fazer a diferença.
A terapia com EMDR mostra que a
mente pode curar-se de um trauma
psicológico, assim como o corpo se
recupera de um trauma físico. O sistema
de processamento de informações
do cérebro se move naturalmente
para a saúde mental. Se o sistema é
bloqueado ou desequilibrado pelo
impacto de um evento perturbador,
a ferida emocional se agita e pode

causar sofrimento intenso. O psicólogo
clínico ajuda a remover a memória
perturbadora , fzendo com que os
pacientes ativem seus processos
naturais de cura.
Como funciona a terapia EMDR
A terapia EMDR é feita através de
estimulações bilaterais, a aplicação
dessa técnica enquanto a pessoa
pensa sobre o trauma, ativa os
dois hemisférios do cérebro ,
proporcionando uma comunicação
efetiva.
O cérebro vai limpando os canais
neurológicos, dissolvendo a carga negativa
ligada ao trauma, espontaneamente
surgem crenças positivas e saudáveis.
Existem muitas pesquisas sobre
a terapia com EMDR reconhecendo
sua eficácia como uma tratamento
para trauma e outras experiências
perturbadoras por organizações como
a American Psychiatric Association, a
Organização Mundial de Saúde e o
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A Casa de Maria oferece
um tratamento com
EMDR, entenda mais
sobre esta terapia
revolucionária.

Departamento de Defesa.
Aplicações clínicas do EMDR:
- TEPT (Transtorno do estresse pós
traumático):estupro, abuso sexual,
violência doméstica, violência urbana,
desastres naturais, sequelas de guerra.
• Manejo da dor crônica;
• Luto;
• Fobias e desordem do pânico;
• Dependência química;
• Diversos transtornos mentais.
Ligue e agende uma entrevista com
uma das psicólogas da Casa de Maria
(11) 3271-9315 para saber um pouco
mais sobre a Terapia EMDR e se ela
é adequada para o seu tratamento
psicológico.

Dra Maria Cecília
R.Hyppólito.

Psicóloga Clínica, compõe o grupo
de profissionais da Casa de Maria
Embaixadora da Paz.

Contamos com
sua ajuda!
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.

Ficha de
Cadastro
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).
CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ
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“NOSSA SENHORA
DO EQUILIBRIO”
É PARA O NOSSO
TEMPO.

CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ

Existem muitos títulos de nossa senhora cheios de
muitas histórias, significados e milagres atribuídos a
única Mãe de Deus: MARIA MÃE DE JESUS. Nesta
revista queremos um pouco falar sobre o título um
pouco desconhecido mais tão necessário para os
filhos de Deus nesse tempo.
Em 1967, um monge da abadia de Fattochie, em
Roma, sempre que rezava vinha a sua mente a palavra
“equilíbrio”. Um certo dia saindo da capela dos seus
momentos de oração, foi ao sótão do mosteiro para
organizar algumas coisas. De repente, caiu-lhe nas
mãos uma rude e compacta tabua e nela estava
fixada uma chapa metálica oxidada com o relevo de
uma mulher orante. O monge logo exclamou: SANTA
MARIA DO EQUILIBRIO. Levando para o seu superior
o monge Armando Paniello, pintou-a numa estampa
com um vestido amarelo, véu azul, da cabeça aos
pés, braços e mãos estendidas verticalmente até o
colo, pés descalços. Num sentido de equilíbrio. Em
19 de setembro de 1968, Dom armando agendou
uma audiência com o santo padre o papa Paulo VI. Ao
receber a estampa, o pontífice radiante e de braços
abertos exclamou:
“SANTA MARIA DO EQUILIBRIO! ” É justamente dela
que a igreja precisa! Logo o irmão perguntou ao santo
padre: e qual o dia que dedicaremos a ela? O santa
padre respondeu: “dela não existe uma festa, porque
deve ser invocada todos os dias, de manhã à noite! ”
A Casa de Maria tem essa missão. Por esse
motivo temos essa invocação de Nossa Senhora do
Equilíbrio para que ela nos ensine o caminho assim
como ensinou para Jesus, e logo mais teremos
uma capelinha com a oração à N. Sra do Equilíbrio,
aguardem! Precisamos olhar para Maria e imita-la.
Tem situações que precisamos pedir ajuda porque
sozinho não conseguiremos, e nós da casa de maria
estamos a disposição para juntos buscarmos esse
equilíbrio de vida para bem viver esse dom que Deus
por amor nos deu: a vida!
No ano de 2020 a casa de maria terá uma
missão nas famílias de levar as capelinhas de
8
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SANTA MARIA DO EQUILIBRIO,
ROGAI POR NÓS!
nossa senhora do equilíbrio, formando homens e
mulheres embaixadores de paz, de cura interior de
autoconhecimento e fé. Se tu sentes o desejo de
conhecer mais sobre esse projeto e missão entre em
contato conosco. Desde já pedimos a nossa senhora
do equilíbrio que nos ensine o caminho de uma vida
equilibrada.
SANTA MARIA DO
EQUILIBRIO,
ROGAI POR NÓS!
Wellington
Carvalho
Missionário da
Casa de Maria

Agradecemos pela confiança
e colaboração junto a os
trabalhos de Casa de Maria
Embaixadora da Paz.

“Tudo que está velho
deve ser renovado”
afinal, “Ano novo vida
nova”
Chegamos ao Final de mais um ano.
Naturalmente, mais do que em outras
épocas do ano, há uma dinâmica de
renovação mais intensa pairando no ar.
As pessoas procuram trocar os
eletrodomésticos, carro reformar as
casas, ... Há muita faxina nos guardaroupas, prateleiras e gavetas tomam
novos aspectos.
“Tudo que está velho deve ser
renovado” afinal, “Ano novo vida
nova”
É uma época movimentada, há alegria
e entusiasmo nas ruas, calçadas lojas,
empresas, ... As pessoas se encontram,
visivelmente, mais abertas a reciclarem
diferentes áreas de suas vidas. E isso é
bom, útil e necessário.!
Juntamente com o final de ano,
temos o Natal, ocasião onde todo
cristão faz uma reflexão sobre sua vida
e o quanto está correspondendo ao
chamado de Jesus.
De fato, Jesus nos dá exemplo
de como deve ser nossas vidas. Na
simplicidade e caridade Jesus nos dá
a “receita mágica” para aproveitarmos
melhor nosso tempo neste mundo.
A missão da Casa de Maria
Embaixadora da Paz é levar as pessoas
a compreenderem que é possível
fazerem a experiência da paz a partir da
Consciência, vontade e Ação.
Durante vinte e seis anos de existência
temos acolhido, ajudado, direcionado,
tratado muitas pessoas e graças a
intercessão de Maria, Rainha da Paz e
Mãe do Equilíbrio nosso trabalho tem
atingido, cada vez mais, um número
maior de pessoas que chegam a nossa
Casa e aos nossos Grupos de Apoio
com algum tipo de problema seja na
mente, no corpo ou no espírito.

SIGA-NOS
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E já que a palavra em evidência é
renovação, a sede da Casa de Maria
Embaixadora da Paz teve seu telhado
(do Pátio onde acontecem os Eventos
e as Missas na Casa) renovado graças
a ajuda de pessoas generosas que
acreditam em nosso trabalho.
A sede da Casa, que fica localizada
próximo ao Metrô Ana Rosa, possui
duas capelas, Nossa Senhora Rainha
da Paz onde há uma imagem vinda
diretamente de Medjugorje, aparição
de Nossa Senhora na Bósnia–
Hezergovina, da qual a nossa Casa
se origina e, também, a Capela de
São Charbel, santo Libanês ao qual
pedimos intercessão para o equilíbrio
das pessoas as quais nos procuram.
Além
dos
cursos,
palestras,
atendimentos de Psicologia, Nutrição,
Psicopedagogia a casa possui um
trabalho Missionário e este ano
desejamos intensificar a devoção à
Nossa Senhora do Equilíbrio (Titulo
reconhecido oficialmente pelo Papa
Paulo VI). Nossos desejo é criar
pequenas “Capelinhas” para Nossa
Senhora do Equilíbrio ir de casa em
casa.
Agradeço a todos, de todo o meu
coração e entendimento e convido a
quem desejar se juntar a nós nesta luta
pela Paz a conhecer mais de perto o
nosso trabalho.
Bom Natal, Feliz 2020!

Você

pode

ajudar a

tratar

a alguém

que precisa

de ajuda.

A Casa de Maria atende
todos os dias, a pessoas
de diversos perfis sociais
e financeiros, muitas delas
infelizmente tem dificuldade
para o transporte, e até para
manter o tratamento, aqui
na Casa de Maria, ninguem
fica sem ajuda, e você
poderia ser um benfeitor,
ajudando a pacientes a se
manter em seu tratamento,
ligue-nos, (11) 3271-9315,
e saiba como “adotar” um
paciente, sua ajuda sem
dúvida fará toda a diferença,
para essa pessoa que
está em busca de sua paz
interior, e garantimos que
essa experiência será única
pra você também. Estamos
lhe esperando.

Deus seja louvado!
Salve Maria!
Maria Salette de Assis Silva
Fundadora da Associação &
Comunidade de Apoio Casa de
Maria Embaixadora da Paz

www.casademaria.org.br
/casademaria.embaixadoradapaz
casademaria.embaixadoradapaz

A Casa de Maria agradece a todo
apoio que estamos recebendo!
Obrigado!
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Santo Agostinho
Caminhos tantos caminhei... E cá estou servindo na
Casa de Maria Embaixadora da Paz!
Não sabemos o que nos é reservado, pois não
conhecia a Casa de Maria.
Fui convidada por um casal que conhecia a Casa de
Maria para fundar um Grupo de Oração.
Assim que adentrei à Capela vi que tinha um
pequeno Sacrário. E lá estava Jesus!
O ambiente era montado do que se podia naquele
momento, mas para Sua Majestade senti que
precisaria melhorar.
Uma urgência tomou meu coração e lá fui falar
com a Dra. Salete. À princípio não me deu muita
atenção, mas devido minha insistência, permitiu e lá
fui angariar fundos. E a Capela se tornou maravilhosa
realidade em um espaço ao lado da Capela que
hoje é dedicada à São Charbel, que foi também foi
reformada.
Mas o coração continuava em estado de urgência!
E aquele teto semiaberto com telhas antigas que
nos esquentava por demais e nos molhava em dias
de vento e chuvas fortes?
Lá fomos trabalhar novamente e como num sonho
o telhado ficou pronto.
E cadê o coração sossegar?
À frente de um trabalho voluntário, o Bazar Espaço
Vip foi realizado na própria Casa com um resultado
mais que abençoado e o Auditório que está sendo
construído acima da Capela principal já é uma
realidade.

Zeza Passione - Benfeitora da
Casa de Maria Embaixadora a Paz

Também foi pintado o chão, reformado paredes,
colocado lâmpadas modernas, compradas cadeiras
confortáveis para o auditório, moveis substituídos,
trocas de cadeiras e mesas para missas e eventos,
bonitas toalhas para mesa em dias festivos.... Ah!
Tanta coisa mudou!!!
“Ama e faça o que quiseres”.
Não entendia direito esta frase, mas hoje, olhando
para aqueles banheiros “gritando”: “reformem-nos”,
entendo Santo Agostinho.
Esta urgência em meu coração é um chamado de
Cristo que está à frente de todos os benfeitores,
voluntários, doadores a nos dizer:
“Sou Eu que mantenho todos junto a Mim e dispenso
este sentimento construidor a quem acredita que Sou
o próprio Amor entre vocês. Se vocês amarem, tudo
poderão fazer”.

Venha nos ajudar!
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“Ama e faça o
que quiseres”.
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Dia 5 de
dezembro

Dia Internacional
do Voluntariado

O voluntariado é
uma ação nobre,
pessoas como a Zeza
Passione, que nos relata
rapidamente, a inquietude do
coração que motivou a realizar ações
em prol da Casa de Maria Embaixadora
da Paz, que busca por sua vez, levar
ao outro a equilíbrio por meio da
paz interior, fazem toda a diferença
em organizações sem fins lucrativos,
tamanha é a importância e nobreza
desse ato que a ONU, criou o dia do
Voluntariado. Seja você um Voluntário,

venha nos ajudar, aqui na Casa de Maria
Embaixadora da Paz, somos pessoas
como voçê, apenas o que nos difere é
a ação, e você pode fezer parte desse
time.
Se você ainda não colabora, se permita,
experimente doar uma parte do seu
precioso tempo para alguma instituição
ou movimento que beneficia o próximo,
verá quanto o beneficiado será você,
acredite, você pode ser a diferença
da vida das pessoas, estará ouvindo a
voz do próprio Jesus que na Bíblia, no
livro de Matheus, capitulo 22, versículo
39, nos diz “que devemos amar nosso
próximo como a nós mesmos”.
CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ

com você
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Permita-se renovar.
Final de ano é bom momento para rever
os acontecimentos, oportunidades, se
avaliar e claro continuar o que foi bom e
porque não, escolher melhorar o que está
ao nosso alcance.

Oficina de Emoções Paróquia São José
Piracicaba/SP

Oficina de Emoções Jardim Consolata/SP

Oficina de Emoções Recife/PE
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A cada ciclo de nossas vidas é necessário, sim, uma
revisão, se precisamos nos desprender de costumes,
conceitos, ações que não nos fazem bem, sabemos que
é muito difícil nos colocar em análise interna, avaliar e
ainda mais decidir a mudar algo que nos é conveniente,
mas se faz necessário, veja como exemplo a águia, que
digamos, é um animal lindíssimo, quando chega num
certo momento de sua vida, ela se recolhe, e passa por
um processo de reconstrução, tira seu próprio bico, já
velho, e um novo nasce renovando sua capacidade de
caçar, então com bico novo arranca suas unhas velhas
dando lugar as novas que então ajudam a arrancar as
penas que dão lugar a novas penas, Uau, que processo
de reinvenção. Ela tem isso em seu instinto, e se
renova, e agora está pronta para a nova fase que virá, e
nós, até quando insistimos, em velhas manias que nos
impedem de voos mais altos, de olhar com amplitude
para as realidades e perceber que precisamos de um
novo “bico, novas unhas e novas penas”.
Muitas das vezes o nível de consciência de uma
pessoa é muito pequeno, precisamos de ajuda para
enxergar, decidir e realizar, não coincidentemente,
são esses os três pilares das Oficinas de Emoções:
Consciência, vontade e ação, sem esse tripé, nunca
conseguiremos avançar nesse aspecto.

UMA POTENTE
FERRAMENTA DE
AUTOCONHECIMETO
Os núcleos de autoconhecimento chamados
Oficinas de Emoções é uma criação da Casa de Maria
Embaixadora da paz, idealizado pela psicóloga Dra.
Maria Salette, fundadora da Casa de Maria.
Eles são grupos de autoconhecimento e apoio
emocional, com objetivo contribuir para a paz no
mundo através do resgate da paz de dentro do ser
humano. São reuniões abertas e gratuitas, com temas
simples e de fácil compreensão.
O encontro se inicia com uma descontração para que
as pessoas deixem os problemas do lado de fora, em
seguida uma reflexão inicial, proposto por um tema,

seguido de perguntas, as respostas são partilhadas,
onde cada um contribui podendo assim interagir com o
próximo, aprendendo e ensinando ao grupo de maneira
muito natural, por meio das próprias experiências. Na
sequência então é proposta uma frase para ser dita,
relacionada ao tema, que ajuda o indivíduo a crescer no
aspecto proposto, e para fechar acontece um exercício
de introspecção, ainda acontecem, um testemunho
(voluntário), os avisos do grupo, A Oração da Serenidade,
e o Abraço da Paz, e claro não poderíamos deixar de nos
alimentar com um lanchinho final.
Temos diversos núcleos atuantes, espalhados pelo
país todo, compostos por diversas características e
tamanhos, porém com a mesma unidade de conteúdo
e dinâmica de encontro.
Anualmente acontece a reunião de todos os
“Oficineiros”, carinhosamente chamados assim, se
reúnem na Casa de Maria Embaixadora da Paz, para
uma convenção onde lhes é conferido a autorização
para a prática do projeto, também é cedido o material
para todo o ano a seguir, material que dá a unidade ao
projeto, portanto são verdadeiros multiplicadores da paz,
pessoas que conheceram o projeto e tiveram a coragem,
desprendimento e iniciativa de se doarem, e montar um
grupo para ajudar o próximo, a encontrar sua paz interior.
As características das Oficinas de Emoções são:
Calma; a escuta; a compreensão; a utilidade dos fatos;
a adaptação; a perseverança e a gentileza, o que
garante aos participantes, ter a confiança de fato vai
encontrar apoio naquele núcleo.
Vale ressaltar que todo esse processo tem uma
ligação fortíssima com a religião católica, inclusive
alguns grupos acontecem em paróquias, portanto um
aval da Igreja, como dito acima as Oficinas de Emoções,
é um produto da Casa de Maria Embaixadora da Paz,
portanto percebam que o carisma de Nossa Senhora
se faz presente nesse material.

de Emoções poderá te ajudar, quem sabe será o
despertar de uma nova fase, uma oportunidade de um
novo horizonte, e como todas essas pessoas que você
vê ao redor desse texto, que se permitiram em algum
momento da vida, se renovar.
É imprescindível trabalharmos na prevenção e
recuperação do equilíbrio emocional, e nosso projeto
tem essa missão. Se você se interessou, acesse nosso
site (http://casademaria.org.br/index.php/oficina-deemocoes/), lá você terá acesso a toda a lista de Oficinas,
inclusive à documentação necessária para a formação
de um novo núcleo, ressaltamos que os encontros são
abertos e gratuitos, e se você foi movido agora, não se
preocupe com os temas perdidos, esses não eram para
você, o seu tema é aquele ao qual você foi chamado, e
assim por diante seguirá nessa caminhada.

Oficina de Emoções - Campinas/SP

Não basta dizer “SIM”,
mas permitir uma ação.

Oficina de Emoções - Paróquia N.Senhora
Aparecida - Santa Bárbara D’Oeste/SP

Cabe aqui uma reflexão muito bonita quanto
a revelação do Anjo à Nossa Senhora, ela quando
concorda com a ação do Espírito Santo que a faria
Mãe do Salvador, além de concordar, Ela concede que
Deus realize nela o plano de Salvação respondendo:
“Eis aqui a serva do Senhor; cumpra-se em mim
segundo a Tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. (Lc
1:38), portanto tendo ali uma ação.
Convido a você se inspirar em Nossa Senhora, e
também permita que o Espírito Santo opere em sua
vida, se você passa por um processo de busca da
sua paz interior, algo de incomoda, ou até mesmo de
impede de ir além em uma determinada área de sua
vida, busque ajuda, sem dúvida nosso projeto, Oficina

Oficina de Emoções - Sumaré/SP
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E o Mega Bazar
foi um sucesso!

Voluntários(as) que foram responsáveis para o sucesso do
Mega Bazar, sob orientação de Zeza Passione

L.S+J.C
Mês de novembro, foi um mês
marcado por eventos na Casa
de Maria Embaixadora da Paz,

dia 8 de novembro foi realizado
um Mega Bazar, com muitos
produtos de 2° mão e outros
ainda novos, na embalagem,

todos eles fruto da generosidade
das
doações,
canalizadas
por Zeza Passione, uma das
benfeitoras e colaboradoras da
casa que puderam ser destinados
a pessoas que compareceram e
já se “abasteceram”, pensando
no Natal.
O Bazar Solidário e uma das
iniciativas que são realizadas em
busca da sustentabilidade da
Casa de Maria Embaixadora da
Paz, que realiza o trabalho de
ajudar as pessoas a encontrar seu
equilíbrio, e vive exclusivamente
das doações de simpatizantes e
colaboradores da Casa de Maria.
Com o resultado do Bazar a
Casa já recebeu novas cadeiras
para acolher as pessoas em
cursos e palestras, num mini
auditório
que
está
sendo
preparado na sede.

Rancho Folclórico Rainha Santa de Arouca, em apresentação
no Santuário Salette, Zona Norte de São Paulo

Ainda com mesmo intuito
de captar recursos financeiros
para manutenção da Casa
de Maria Embaixadora da
Paz, no dia 30 de novembro,
a partir das 14h, foi realizada
uma tarde portuguesa,
com danças, músicas e
explanação de características
desse país irmão que se faz
presente em nossas vidas,
especialmente
quando
abordamos as aparições de
Nossa Senhora, em Fátima,
com tantas mensagens e
orientações.

Sem dúvida esses eventos
movimentaram a Casa de
Maria Embaixadora da Paz,
o Grupo folclórico Rainha
Santa de Arouca, presenteou
aos convidados com sua
dança e música do folclore
português, foi de fato muito
intressante.
Se você se sente motivado
a fazer parte desse grupo
de pessoas preocupadas
em ajudar ao próximo de
alguma maneira, entre em
contato conosco sem dúvida
será bem-vindo.

Desejamos a todos amigos frequentadores
da Casa de Maria Embaixadora da Paz,
que o nascimento do Menino, renove
a esperança, a paz e a felicidade.
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Uma tarde portuguesa, com certeza!

Que 2020 seja repleto de saúde.
Equipe Casa de Maria
Embaixadora da Paz
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O que é terapia com EMDR?
O EMDR (dessensibilização e
reprocessamento de movimentos
oculares) é uma psicoterapia que
permite às pessoas curar-se dos
sintomas e do estresse emocional
resultantes
de
perturbadoras
experiências de vida.
Durante as sessões de terapia
com EMDR, você revive experiências
traumáticas ou desencadeantes em
doses breves, experimentando os
benefícios de uma psicoterapia
revolucionária, sem que sejam
necessários anos para fazer a diferença.
A terapia com EMDR mostra que a
mente pode curar-se de um trauma
psicológico, assim como o corpo se
recupera de um trauma físico. O sistema
de processamento de informações
do cérebro se move naturalmente
para a saúde mental. Se o sistema é
bloqueado ou desequilibrado pelo
impacto de um evento perturbador,
a ferida emocional se agita e pode

causar sofrimento intenso. O psicólogo
clínico ajuda a remover a memória
perturbadora , fzendo com que os
pacientes ativem seus processos
naturais de cura.
Como funciona a terapia EMDR
A terapia EMDR é feita através de
estimulações bilaterais, a aplicação
dessa técnica enquanto a pessoa
pensa sobre o trauma, ativa os
dois hemisférios do cérebro ,
proporcionando uma comunicação
efetiva.
O cérebro vai limpando os canais
neurológicos, dissolvendo a carga negativa
ligada ao trauma, espontaneamente
surgem crenças positivas e saudáveis.
Existem muitas pesquisas sobre
a terapia com EMDR reconhecendo
sua eficácia como uma tratamento
para trauma e outras experiências
perturbadoras por organizações como
a American Psychiatric Association, a
Organização Mundial de Saúde e o
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A Casa de Maria oferece
um tratamento com
EMDR, entenda mais
sobre esta terapia
revolucionária.

Departamento de Defesa.
Aplicações clínicas do EMDR:
- TEPT (Transtorno do estresse pós
traumático):estupro, abuso sexual,
violência doméstica, violência urbana,
desastres naturais, sequelas de guerra.
• Manejo da dor crônica;
• Luto;
• Fobias e desordem do pânico;
• Dependência química;
• Diversos transtornos mentais.
Ligue e agende uma entrevista com
uma das psicólogas da Casa de Maria
(11) 3271-9315 para saber um pouco
mais sobre a Terapia EMDR e se ela
é adequada para o seu tratamento
psicológico.

Dra Maria Cecília
R.Hyppólito.

Psicóloga Clínica, compõe o grupo
de profissionais da Casa de Maria
Embaixadora da Paz.

Contamos com
sua ajuda!
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.

Ficha de
Cadastro
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).
CASA DE MARIA
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“NOSSA SENHORA
DO EQUILIBRIO”
É PARA O NOSSO
TEMPO.

CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ

Existem muitos títulos de nossa senhora cheios de
muitas histórias, significados e milagres atribuídos a
única Mãe de Deus: MARIA MÃE DE JESUS. Nesta
revista queremos um pouco falar sobre o título um
pouco desconhecido mais tão necessário para os
filhos de Deus nesse tempo.
Em 1967, um monge da abadia de Fattochie, em
Roma, sempre que rezava vinha a sua mente a palavra
“equilíbrio”. Um certo dia saindo da capela dos seus
momentos de oração, foi ao sótão do mosteiro para
organizar algumas coisas. De repente, caiu-lhe nas
mãos uma rude e compacta tabua e nela estava
fixada uma chapa metálica oxidada com o relevo de
uma mulher orante. O monge logo exclamou: SANTA
MARIA DO EQUILIBRIO. Levando para o seu superior
o monge Armando Paniello, pintou-a numa estampa
com um vestido amarelo, véu azul, da cabeça aos
pés, braços e mãos estendidas verticalmente até o
colo, pés descalços. Num sentido de equilíbrio. Em
19 de setembro de 1968, Dom armando agendou
uma audiência com o santo padre o papa Paulo VI. Ao
receber a estampa, o pontífice radiante e de braços
abertos exclamou:
“SANTA MARIA DO EQUILIBRIO! ” É justamente dela
que a igreja precisa! Logo o irmão perguntou ao santo
padre: e qual o dia que dedicaremos a ela? O santa
padre respondeu: “dela não existe uma festa, porque
deve ser invocada todos os dias, de manhã à noite! ”
A Casa de Maria tem essa missão. Por esse
motivo temos essa invocação de Nossa Senhora do
Equilíbrio para que ela nos ensine o caminho assim
como ensinou para Jesus, e logo mais teremos
uma capelinha com a oração à N. Sra do Equilíbrio,
aguardem! Precisamos olhar para Maria e imita-la.
Tem situações que precisamos pedir ajuda porque
sozinho não conseguiremos, e nós da casa de maria
estamos a disposição para juntos buscarmos esse
equilíbrio de vida para bem viver esse dom que Deus
por amor nos deu: a vida!
No ano de 2020 a casa de maria terá uma
missão nas famílias de levar as capelinhas de
8
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SANTA MARIA DO EQUILIBRIO,
ROGAI POR NÓS!
nossa senhora do equilíbrio, formando homens e
mulheres embaixadores de paz, de cura interior de
autoconhecimento e fé. Se tu sentes o desejo de
conhecer mais sobre esse projeto e missão entre em
contato conosco. Desde já pedimos a nossa senhora
do equilíbrio que nos ensine o caminho de uma vida
equilibrada.
SANTA MARIA DO
EQUILIBRIO,
ROGAI POR NÓS!
Wellington
Carvalho
Missionário da
Casa de Maria

Agradecemos pela confiança
e colaboração junto a os
trabalhos de Casa de Maria
Embaixadora da Paz.

