
O bom Semeador é aquele que semeia
Para que todos possam colher!

 Semeie sempre!

Itaúna, 28 de janeiro de 2016.

 Prezado (a)

 Venho convidá-lo (a) a participar dos GRUPOS DE APROFUNDAMENTO DA 
ESCUTA, constituídos de 12 encontros semanais realizados:

 Às 3as feiras: de 14 às 16h de 16 às 18h, de 18 às 20h. 
 Às 4as feiras: de 14 às 16h, de 16 às 18h, de 18 às 20h, 

de 20 às 22h. 

 Esse mundo muitas vezes funciona às avessas do que deveria ser: não 
reconhecemos nosso corpo, rechaçamos nossas emoções e atuamos segundo um 
conjunto de regras ao invés de sermos como somos.
 Nesse semestre vamos trabalhar a ESCUTA 13 – EXERCÍCIOS DE 
PRESENÇA: AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA com o objetivo de levar as pessoas 
a se reconhecerem e a funcionarem como naturalmente são e assim poder viver em 
harmonia e em paz. 
 Se você não participou da ESCUTA 1, mas se interessa pelos temas abordados 
no APROFUNDAMENTO, participe também, pois os Grupos de Escutas não são 
sequenciais.
 Os encontros têm proporcionado às pessoas uma boa oportunidade de 
reconciliação com a própria vida interior, tão esquecida, mas tão necessária, pois nela 
encontramos o verdadeiro segredo da felicidade e da responsabilidade diante da vida 
que se reflete no cuidado com tudo e com todos.

 PROGRAMAÇÃO GRUPOS DE ESCUTA 2016 -1º SEMESTRE 

ESCUTA 13 – EXERCÍCIOS DE PRESENÇA: AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
INÍCIO: 08/03/2016 - 3ª FEIRA
HORÁRIO: de 14h às 16:h, 16h às 18h, 18h às 20h e de 20h às 22h

ESCUTA 13 – EXERCÍCIOS DE PRESENÇA: AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA
INÍCIO: 09/03/2016 - 4ª FEIRA
HORÁRIO: de 14h às 16:h, 16h às 18h, 18h às 20h e de 20h às 22h
                 de 18:00 às 20:00h

CARTA CONVITE 
GRUPO DE ESCUTA
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Investimento: de R$40,00 a R$ 60,00 por encontro, (a combinar de acordo com a 
disponibilidade financeira de cada participante)

Taxa de Material: R$ 30,00

 Inscrições e informações com Marlene pelo telefone (31) 9 9951-0000 ou por 
e-mail marlenesementeira@gmail.com. 

Visite o nosso site: www.sementeira.com.br

Atenciosamente.


