
 

 

 

Itaúna, 12 de junho de 2018.    

Prezado (a) 

Venho convidá-lo (a) a participar dos GRUPOS DE ESCUTA NA RELAÇÃO DE AJUDA, constituídos 

de 12 encontros semanais realizados:  

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

Ás 4as feiras: de 14 às 16h, de 16 às 18h, de 18 às 20h, de 20 às 22h.  

São encontros de autoconhecimento e de crescimento com o objetivo de ser feliz e de viver a vida 

em plenitude e assim realizar a nossa missão em estado de graça, pois na graça fomos criados num 

mundo que 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. 

O tema desse semestre será CONSTRUINDO E RECONSTRUINDO UMA ESCUTA AMOROSA NA 

RELAÇÃO DE AJUDA com o objetivo de nos sintonizarmos com o nosso mundo interior e assim nos 

conectarmos com tudo e com todos. 

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 2018 -2º SEMESTRE  

CONSTRUINDO E RECONSTRUINDO UMA ESCUTA AMOROSA NA RELAÇÃO DE AJUDA     

Grupos de 3ª FEIRA 

 INICIO: 07 de agosto de 2018  

HORÁRIO: de 16h às 18h, 18h às 20h, de 20h às 22h 

 

CONSTRUINDO E RECONSTRUINDO UMA ESCUTA AMOROSA NA RELAÇÃO DE AJUDA 

Grupos de 4ª FEIRA  

INICIO: 08 de agosto de 2018  

HORARIO: de 14h às 16:h, 16h às 18h, 18h às 20h  

 

Investimento: de R$60,00 a R$ 80,00 por encontro, (a combinar de acordo com a 

disponibilidade financeira de cada participante) 

Taxa de Material: R$ 50,00 

Treinadora: Marlene Antunes de Andrade - psicóloga (PUC), treinadora do Modelo de Ajuda (EFMA), 

treinadora do Eneagrama (IESH), bacharel em Letras (UI) e em Comunicação Social (Newton Paiva), 

especialista em Marketing (UNA) e Mestre em Administração (UFMG). Treinamento em Constelação 

Familiar (IBHBC), Treinamento em Terapia Ericksoniana (Iluminatta), Treinamento em Hipnose Avançada 

(Iluminatta), Treinamento em Atendimento Individual e Histórias (IDESV). 

Inscrições e informações com Marlene pelo telefone (31) 99951-0000 ou por e-mail 

marlenesementeira@gmail.com. 

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

Atenciosamente, 

 


