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Abençoada
pandemia...
Num cenário em que escutamos
tantas lamentações sobre a
pandemia é possível analisar a
situação com um olhar diferente.
Na minha percepção, há muito
mais ganho do que perda, pois
graças a essa pandemia, o mundo
inteiro parou e começou a buscar
novas alternativas para hábitos
não saudáveis que estavam
destruindo o ser humano e a vida
em nosso planeta.
Só um vírus, invisível, capaz de
atingir todas as pessoas em todos
os lugares, foi capaz de fazer o
mundo parar e colocar a vida

humana e o respeito à natureza,
acima de interesses econômicos.
Em meio a doenças, mortes,
desempregos surgem ações de
solidariedade, principalmente a
descoberta de um novo estilo de
vida.
Abençoada pandemia.
Deus seja louvado!
Salve Maria!

Dra Maria Salette.
Fundadora da Associação e
Comunidade de Apoio Casa de
Maria Embaixadora da Paz

Seja um agente
da Paz!
A Casa de Maria inova, mais
uma vez. Vamos em busca do
sustento. Nos últimos meses
os desafios na manutenção
das atividades da Casa de
Maria têm sido constantes
seja na divulgação, execução
e principalmente na área
financeira.
Sendo
assim
estamos
lançando o programa Agente
da Paz e convocamos VOCÊ
para nos ajudar a levar
a Paz aos corações, nos
ajudando
financeiramente
mensalmente, sem dúvida
sua colaboração será bemvinda. Para se cadastrar
basta acessar nosso site
(www.casademaria.org.br) e
procurar a aba “Ajude a Casa
de Maria” e logo abaixo a
página “Seja um agente
da Paz, mensalmente você
receberá um e-mail com as
instruções para colaborar.
No ato do cadastro além
dos seus dados você informa
o valor que pode doar
para a Casa, dentro do seu
orçamento. Aguardamos seu
cadastro e colaboração.

2

CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ

com você

NiLo Mendes - Voluntário da
Casa de Maria Embaixadora a Paz,
atua no marketing da Associação, em
produção de conteúdo audio visual.

Foto de arquivo pessoal

O que significa a Casa de Maria?
O
MENT
DEPOI M
DE U
TÁRIO
L
VO UN

Eu digo pra mim que a relação com a Casa é de um
amigo humano, porque teve momentos que precisei me
reinventar, aprender trabalhos novos, e me relacionar com
pessoas com visões bem diferentes das minhas.
Eu não tenho certeza, mas são quase 14 anos aqui
Nesse tempo, tivemos idas e vindas. Certas épocas, eu fui
registrado, outros momentos fiz trabalhos específicos, ou
seja, não precisava estar na Casa toda semana.
Em 2012 com o trabalho da Casa, consegui juntar um
dinheirinho e decidi viajar para Escócia por 6 meses,
afim de, aprimorar o meu inglês e olhar mais para o meu
interior. Quando voltei em 2013 não tinha mais dinheiro,
entretanto, voltei decidido a investir pesado nos
Bem, vamos voltar um pouco na minha carreira artística, estudos teatrais e trabalhar na área artística. Enquanto
VOCÊ vai entender como a “Casa” chegou na minha vida. não encontrava as oportunidades, novamente entrei
Terminei o colegial em 2003 decidido a trabalhar como em parafuso, voltava a cobrança da sobrevivência e,
artista. Durante cinco anos estudei canto, também um agora mais velho…e foi engraçado, lembro exatamente
pouco de violão e aproveitei os anos seguintes para fazer que naquele ano, um dia eu estava no quarto sentado
cursos de teatro e de dublagem. Enfim, quando finalizei na frente do computador com os olhos fechados
os cursos eu não tinha conseguido minha independência conversando com Deus para abrir as portas. Neste
financeira e pessoal como tinha planejado.
instante, minha mãe me chama para atender o telefone...
Hoje sim, trabalho na área, porém, muitos sabem, a era a Eliana perguntando se eu gostaria de voltar a
trabalhar na Casa. Meu
carreira na arte é pedregosa
Deus, como Ele é bondoso
exigindo muita fé e paciência
Me dedico de todo coração...
e ainda atendendo o meu
do soldado.
sou muito grato, afinal sempre
pedido!
Agora sim, entra a Casa

que precisei de suporte, pra bancar
de Maria. Foi a partir do
Hoje o meu trabalho
trabalho voluntário que
meus cursos, minhas contas,
é, através da tecnologia
minha mãe realizava no
digital, junto ao Eduardo
e principalmente o fortalecimento
Grupo Oficina de Emoções...
Oliveira e o Gabriel Calado.
nessa época eu estava cada da minha fé a Casa de Maria estava ali.
Sempre fui uma pessoa de
vez mais preocupado em
fé,
não da maneira normal,
É como se Nossa Senhora Rainha
arranjar emprego, só que
sempre tive muitas dúvidas,
tinha receio de encontrar e da Paz estendesse sua mão, dizendo: medos, até mesmo momentos
não dar conta de um trabalho
“Vem filho, enquanto a sua carreira de indignação comigo e com
que exigisse muito da minha
pessoal lá de cima, mas no
não decola eu vou te abençoando
capacidade, afinal eu não
íntimo do meu coração eu sei
tinha formação, podemos
com outras portas e nada lhe
que Deus acompanha todos
dizer de uma: “faculdade
meus passos.
faltará”.
tradicional”. Tinha uma
Não sei até quando
formação sim, mas artística.
estarei
na
Casa,
mas
tudo
bem,
enquanto estiver aqui,
Quando minha mãe disse que na Casa de Maria precisava
de alguém que tivesse conhecimento em informática, darei o meu melhor!
me candidatei. Demorou um tempo até me encontrar
Finalizo com uma última reflexão: a Casa de Maria
com a equipe da Casa, e para uma pessoa ansiosa isso contagia até mesmo as pessoas que não conhecem a
é um martírio. Assim, que a Dra. Maria Salette e a Eliana missão dela. Digo isso, porque todos os meus amigos e
me acolheram, na mesma hora senti paz no ambiente e colegas do teatro (sem exceção), dizem sentir uma paz
confiança na minha capacidade profissional.
interior muito boa quando ensaiamos no espaço de lá!
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Gestão de pessoas e as questões
trabalhistas em tempo de pandemia

Nesse tempo de pandemia em que
vivemos, se faz necessário que as empresas
desenvolvam novos tipos de controles dos
seus funcionários.
Em especial, a liderança, deve
desempenhar papel fundamental nesse
cenário de insegurança e mudanças em
que o mundo vive.
Atualmente foi necessário reconfigurar
a organização do modo de trabalho das
empresas e o “home office” se tornou o
modelo mais utilizado e colaborou para a
rápida revolução histórica, nunca vista antes.
As empresas tiveram que se adaptar, bem
como rever seus valores e a criatividade foi
valorizada junto da liderança que está na
linha de frente.
A comunicação exerceu seu papel
essencial nas relações de trabalho e a
liderança teve que gerir pessoas adaptandose à tecnologia e ao distanciamento. Quem
lidera pessoas numa organização deve
comunicar com excelência e multiplicar
o que conhece e, quem assim o faz,
seguramente se destaca frente à crise que
assola as empresas.
Um desafio foi feito naturalmente aos
líderes com a pandemia: preparar seus
subordinados, a fim de gerar autonomia
aos mesmos.
A liderança que teve suas competências
desenvolvidas antes da pandemia
vislumbra mais condições de se manter
no atual quadro com sucesso e o
departamento de Recursos Humanos
nas empresas ganha força e destaque,
na medida em que se torna, ainda
mais, “ponte” entre a diretoria e seus
funcionários.
Houve a necessidade latente das
decisões serem tomadas repentinamente
e comunicadas com transparência aos
funcionários. As empresas que assim
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fizeram, sem dúvida, tornaram seus
funcionários mais seguros e comprometidos
trabalhando “de casa”.
Porém, junto dessa mudança na forma
de se trabalhar e na gestão de pessoas
há as orientações jurídicas pautadas nas
leis trabalhistas e também novas medidas
legais, algumas a seguir:
- Durante a quarentena, a ausência ao
trabalho do empregado será considerada
falta justificada, nos termos descritos na lei;
Funcionários
considerados
pertencentes ao “grupo de risco” devem
ser os prioritários para os trabalhos
remotos ou concessão de férias;

A comunicação exerceu
seu papel essencial nas
relações de trabalho e a
liderança teve que gerir
pessoas adaptandose à tecnologia e ao
distanciamento.
- É dever legal do empregador cumprir
e fazer cumprir as normas de segurança e
medicina do trabalho e deve instruir seus
empregados acerca das precauções para
evitar doenças, inclusive, o coronavírus;
Cabe ao empregador repassar as
recomendações oficiais da OMS (Organização
Mundial da Saúde) aos seus empregados por
meio da comunicação interna;
A determinação de segurança e
manutenção da saúde deve vir do
empregador, mas o empregado que se
recusar a utilizar EPI adequado, como luvas,
máscara e álcool gel, ou se recusar ao
isolamento recomendado ou determinado
coletivamente, poderá ser punido com

advertência, suspensão ou justa causa;
É recomendado evitar ao máximo
deslocamentos no exercício da função, ainda
que dentro do município, especialmente
para locais em que há aglomeração de
pessoas. Além disso, o ideal é que a empresa
incentive a realização de reuniões por meio
digitais e viagens somente quando forem
altamente imprescindíveis;
Em relação ao vale transporte, os
empregados não recebem se trabalharem
em casa;
Sobre vale alimentação, o valor é devido
mesmo em “home office”, mas é possível
a empresa fazer uma negociação com o
sindicato para interromper o pagamento;
Alguns funcionários podem apresentar
recomendação médica para afastamento
do trabalho diante da suspeita do vírus.
Mantem-se a regra atual, a empresa paga
os primeiros 15 dias e, a partir do 16 º dia, o
INSS paga o afastamento;
É possível a redução salarial e de jornada
de trabalho, proporcionalmente;
Férias: apesar da CLT prever um pré-aviso
de 30 dias para a concessão, como estamos
diante de uma pandemia, esse prazo pode
ser alterado;
Férias coletivas: devem ser negociadas
pelos sindicatos das categorias;
Licença remunerada: se as férias coletivas,
individuais ou banco de horas, não forem
opções viáveis, existe a possibilidade de
concessão de licença remunerada.
As informações acima são generalistas.
Para maiores esclarecimentos sobre seu
caso em específico, consulte um advogado.
Até mais, com a graça de Deus e no colo
de Maria!!!

Fabiana Ramos.
Programa Bem Saber Viver –
Webrádio Casa de Maria

Agora é ONLINE!
Com o distanciamento social, ainda
necessário, especialmente considerando
nosso público, as Oficinas de Emoções se
transformaram em uma reuniao virtual.
Foi a saída para manter as Oficinas
acontecendo nesse tempo tão diferente.

Oficina de Emoções Paróquia São José
Piracicaba/SP

Oficina de Emoções Jandira/SP

A interface digital permite a participação além fronteiras

Estamos em tempos de distanciamento social. Fomos
catapultados, de certa forma, ou seja, forçadamente
estamos mais tempo em casa. Tínhamos uma rotina
de fazer nossas reuniões Oficinas de Emoções
presencialmente, conforme costume de cada região.
Brasileiros que somos, adaptáveis as adversidades,
fomos percebendo algumas possibilidades.
Alguns coordenadores trocando experiências por
redes sociais, WhatsApp entre outros. Por conhecer
algumas ferramentas virtuais de reuniões, fizemos
uma experiência de Oficina de Emoções Online. E
não é que deu certo?
Pelo menos neste cenário em que não é
recomendado sair de casa devido COVID-19. No caso
do Grupo OEM Casa Verde o público até cresceu,
os convites foram espalhados por redes sociais, e
também grupos de conversas instantâneas. Pessoas
que não conheciam o processo tiveram acesso pela
primeira vez, atingimos outras regiões e até outros
países como Argentina e chegamos a ultrapassar a
marca de 50 pessoas em uma única reunião.
Reconhecemos a realidade que, para muitos
a tecnologia é um tabu, por isso, não há uma
obrigatoriedade em adentrar, embora as pessoas se
superem e se incluem nas atividades digitais. Existe
um estímulo em conhecer novas possibilidades em
continuar levando nossa mensagem de paz, equilíbrio
emocional em qualquer tempo e sobre qualquer
circunstância.
Além do grupo da Casa Verde, outro núcleo que
aderiu ao método online, foi a OEM de Jandira, assim
como o da Paróquia São José, de Piracicaba e Santa
Bárbara.
Seguimos adiante, olhando para os desafios como
oportunidades, e não como impedimentos.
CASA DE MARIA
EMBAIXADORA DA PAZ
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É tempo de reclusão social, todos os
medos e incertezas se afloram, mas o
sentimento de uma Associação como
a Casa de Maria é de ir além, com o
carisma de levar a Paz às pessoas, esse é
o tempo de avançarmos, de em tempos
de incerteza exponenciar o alcance e ser
o bálsamo tão esperado aos corações
necessitados.
Ao mesmo tempo não temos nossas
portas abertas, o que nos reduz a
captação financeira, nos colocando então
em momento de alerta, e como avançar
sem recursos, mas Nossa Senhora que
não desampara, e Nosso Senhor que vai
abrindo os caminhos, vão iluminando os
colaboradores da Casa, no sentido de
prover suporte para o avanço da missão
da Casa de Maria.
O marketing da Casa de Maria pôde
conquistar avanços, tanto no sentido do
aumento do alcance das mensagens,
tanto que realizamos o Congresso das
Oficinas de Emoções, totalmente virtual,
o importante era passar a mensagem e
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conectar as pessoas, e assim o fizemos,
transmitimos via Facebook para as
pessoas, e esse mesmo vídeo ficou
disponível para quem queira assistir em
outro tempo.
Outra conquista a qual pudemos
inaugurar nesse tempo foi a rádio
web, já vinha sendo estruturada, antes
da pandemia, porém nesse tempo
foi abreviada em seu lançamento,
buscando levar os programas da Dra
Maria Salette, assim como de outros
voluntários, baseado firmemente nos
ensinamentos da Igreja, de Maria,
levando o equilíbrio ao ser humano.
Você já é nosso convidado para ouvir
nossa rádio. Acesse agra mesmo o site
da Casa de Maria: www.casademaria.
org.br, basta clicar no sinal de “play”
e a rpadio já esta ligada para você, se
ainda preferir pode usar o acesso pelo
app da rádio, disponível na plataforma
“Google Play”, basta escrever na busca
“Webradio Casa de Maria”, baixar o
app e ouvir nossa programação.
Como o momento é de
acima de tudo, momento
de reflexão, então também
revitalizamos a marca as
Casa de Maria, que agora
é representada por duas
mãos, duas vias, uma
que oferece, e outre que
recebe,
formando
um
ciclo, que bem o objetivo
da Casa de Maria, onde
nos reabastecemos, para
poder atender ao irmão
em suas necessidades
psicoemocionais, portanto
agora a Casa de Maria tem
uma marca nova.
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O tempo
não para!

E para finalizar, como tudo isso que
citamos acima precisa efetivamente de
uma sustentação financeira, lançamos
duas possibilidades para que VOCÊ,
possa assumir essa mão que retribui,
que ajuda o reabastecimento, nesse
aspecto, o financeiro.
A primeira opção para doação é por
meio de um link, onde você terá acesso a
uma plataforma de doação instantânea
e pontual, naquele momento, por meio
do seu cartão de crédito, não gerando
recorrência mensal, a cada vez que
queira doar acessa o link e realiza sua
doação em prol do sustento da Casa
de Maria.
A segunda opção é para aqueles
que queiram assumir um compromisso
mais duradouro conosco, nesse caso
o chamado é para que você se torne
um “Agente da Paz”, um verdadeiro
promotor da paz para as pessoas, não
olhando a quem, sua contribuição
igualmente ajudará a manter a Casa,
acessando o link: https://casademaria.
org.br/index.php/seja-agente-dapaz/ realizar seu cadastro e aguardar
mensalmente nossos e-mails com as
opções para a sua doação. Acredite ela
é muito importante.
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Manter o equilíbrio
é fundamental
em tempos
difíceis.

A pandemia mundial de COVID-19
é uma fatalidade de ordem natural,
ninguém imaginava vivenciar algo tão
inusitado como o isolamento social
e o constante estado de atenção, de
medo e de luto. As consequências
desse período, sem dúvida são
dramáticas, tanto do ponto de vista
das emoções como, também, da
atenção que a tempos não se dava ao
estado de bem-estar social no Brasil
e à desigualdade que se acentua a
cada dia. Não estávamos preparados
para esse golpe duro de realidade,
mas a aceitação passa pelo diálogo
interno, pela escuta atenta e pelo
acolhimento de todos os sentimentos
e emoções que possam aparecer.
Nos últimos meses, nós psicólogos
temos escutado muito sobre o medo, o
pânico, a angústia que tira o sono, dá
palpitações e faz faltar o ar. Algumas
sensações que têm como centro a
mesma razão: a incerteza de quando
isso irá acabar. Ainda que o futuro seja
sempre incerto, imaginar um e sonhar é
o que nos ancora no presente. Muitos
relatam a tristeza de ter que cancelar
eventos importantes como aniversários,
casamentos e viagens. Enquanto o
mundo adia eventos de futebol e tudo
o que junta as pessoas em massa, nós
continuamos na espera esperançosa
pelo desfecho da pandemia.
O
isolamento
social
pode
desencadear
problemas
como
ansiedade, depressão e síndrome
pânico, se não soubermos lidar com a
mudança repentina. A saúde mental

precisa de rotina, os excessos e as faltas
fazem muito mal. O nosso cérebro acha
estranho. É preciso manter a saúde
física e mental nesse momento de
confinamento. Aceitar esse momento
é um primeiro passo importante. A não
aceitação faz acumular tristeza, frustação
e raiva. O pensamento também
influencia na saúde e na imunidade.

A chave está em se
preocupar e se ocupar
de pensamentos e ações
positivas.
O nosso pensamento é vibração
e as nossas células reagem a essa
vibração. Quando pensamos positivo,
fortalecemos a nossa imunidade.
Assim, enquanto o coronavírus circula
pelo mundo, nós nos mantemos em
casa tendo que nos adaptar com a nova
rotina de vida. Precisamos cuidar de nós,
dos nossos sentimentos e emoções,
dos nossos familiares.
Como, por exemplo, organizando
nossa rotina do dia com atividades
físicas, tomar sol, manter uma
alimentação saudável e ter uma
boa noite de sono. Dentro dessas
escolhas, é importante ter algo que
dê prazer como ler um livro, escutar
música, tocar um instrumento, fazer um
bordado, desenhar, pintar ou qualquer
outra ação que lhe traga felicidade.
Vivemos em uma constante mudança
e, mesmo nesse momento difícil,
podemos nos adaptar, enfrentando-a

um novo começo ou um (re) começo.
Viver um dia de cada vez, com calma,
exercitando a paciência e a quietude
da mente. Quando os pensamentos
ruins ou as preocupações invadirem,
sempre se lembrar que a respiração,
a meditação e a oração são ótimas
ferramentas para aquietar a mente.
Deixamos um recado, traduzido nas
sábias palavras de Dom Joércio:
“Para um novo recomeço duas coisas
importantes na nossa vida, fé e amor.
Amor é gesto concreto. Olhe a sua
vida neste momento. Estamos vivendo
um desafio do amor. Aproveitar esse
tempo de pandemia, que estamos
recolhidos para refletir, olhar para
você e se perguntar: Você está se
amando? Você está amando a sua
família? Ou está amando a comunidade
onde você mora? Em tudo não pode
faltar o amor. Quem ama está com
Deus. Deus quer estar, na sua família,
na sua vida, na sua comunidade.”
E é nessa missão do amor fraterno
que a casa de Maria Embaixadora da
Paz, oferece atendimentos individuais
e a Oficina de Emoções online. Nós
psicólogos da Casa de Maria fazemos
atendimentos individuais, e terapia
EMDR, para quem nessa fase de
pandemia está vivenciando situações
de angústia, traumas, transtorno de
sono, conflito, medo, ansiedade ou
síndrome do pânico.

Dra Suzete A. Pereira.
Psicóloga Clínica, compõe o grupo de profissionais
da Casa de Maria Embaixadora da Paz.
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No meio dos louvores Deus habita!!!

Salmo 137
Eu vos louvarei de todo coração, senhor, porque
ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos
eu vos cantarei.
Como tudo na vida precisamos tomar decisões da
manhã até a hora de dormir, estamos constantemente
tomando decisões as vezes já mecânica nem pensamos
mais é tão automático e as vezes decisões que
precisamos parar, analisar, opinar, buscar ajuda para ser
mais assertivo... o problema está em fazer das coisas
rotina! O salmo 137 vem nos falar de um Deus bom,
compassivo e que merece o louvor, o agradecimento.
Quando falamos em louvar a Deus nos vem à mente
uma forma de agradecer e geralmente agradecemos
por algo que nos acontece de bom. E quando
observamos que nem tudo que temos para agradecer
a Deus é bom, O que fazer? Posso agradecer a Deus
até mesmo por aquilo que acho que não é bom?
Aqui precisamos entender que louvar a Deus não é
separar o que foi bom e o que foi ruim, mais reconhecer
que tudo concorre para o nosso bem! Então, por
todos os motivos posso louvar a Deus! No início do
texto falava sobre a decisão, precisamos decidir ter
nos lábios palavras de louvor, de agradecimento.
Eu decido louvar a Deus mesmo diante daquilo que
me parece dor, tristeza, algo sem resposta, vazio.
Estamos vivendo um tempo de pandemia, se formos
analisar teremos mais razões de reclamar, sofrer,
absorver coisas ruins, murmurar, comparar... podemos
também tomar uma decisão de ver diante desse
quadro um desafio de mudar a forma de pensar, fazer
decisões de ser mais grato. Evitar falar palavras de
peso negativo, sorrir mais, ler mais, escrever e claro
louvar a Deus muito mais. Tudo É questão de decisão!
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Observe que quando decidimos algo que é bom,
reto, tem uma leveza e quando decidimos algo que
não é bom nos traz um fardo, um peso uma falta de
paz. É aí onde você precisa fazer decisões acertadas,
e é possível, basta você querer! Aproveite para que
essa pandemia não passe sem te ajudar a perceba
que até aquilo que enxergamos como algo ruim, foi
bom! Precisamos tomar decisões que nos traz paz!
Hoje é tempo de louvar a Deus! Decida ver em tudo
motivos para brotar dos seus lábios palavras de
louvor a Deus, esse exercício de louvar a Deus nos
prepara para sermos gratos ao nosso próximo, gratos
a natureza colaborando para o equilíbrio dela, gratos
com nossas próprias dificuldades. Quando decido ver
em tudo motivo para agradecer, começo a perceber
que não é tão difícil viver a vida com mais leveza e paz!
Senhor eu te louvo por essa pandemia
Senhor eu te louvo pela minha vida
Senhor eu te louvo pela minha família.
Senhor eu te louvo por... (continue aqui seu louvor).
Decida pelo louvor, pois no meio dos louvores Deus
habita

Wellington
Carvalho
Missionário da
Casa de Maria

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

