
À EQUIPE E COLEGAS VOLUNTÁRIOS - NO VIGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA TERAPIA FLORAL 

em “OS SEAREIROS”/ NÚCLEO MÃE MARIA 

Prezados Colegas Voluntários e Equipe do Núcleo Mãe Maria, 

É uma grande alegria para os nossos corações saber que nesta quarta-feira, dia 9 de 

maio, vocês irão comemorar o 20º aniversário da Terapia Floral no Os Seareiros/ Núcleo 

Mãe Maria. 

Com grande admiração, recordamos o ano de 1998, quando Rosana Souto deu início ao 

programa de terapia floral no Núcleo Mãe Maria. Nos anos seguintes, ficamos muito 

satisfeitos em receber sua pesquisa inovadora e, finalmente, publicar um artigo notável 

sobre o trabalho de cura realizado no Núcleo, em nossa revista internacional da Flower 

Essence Society. Essa pesquisa e outras semelhantes, nos anos subsequentes, 

continuam a inspirar e a motivar inúmeros terapeutas florais em todo o mundo, que 

atendem as necessidades sociais de tantas crianças e suas famílias. 

Gostaríamos de estender nossos sinceros agradecimentos e prestar nossa homenagem 

à Rosana Souto pelo seu trabalho pioneiro no Núcleo Mãe Maria, bem como à toda esta 

rica rede de voluntários, que serviram tão generosamente ao longo desses anos. Do 

mesmo modo, agradecemos, em especial, à Regina Papp, que atualmente coordena o 

programa com tanta habilidade. Agradecemos também, aos dirigentes de Os Seareiros/ 

Núcleo Mãe Maria, que graciosamente abriram os braços para a Terapia Floral e 

proporcionaram cuidado e um ambiente acolhedor para este programa. 

Tem sido uma grande honra doar as essências florais para o Núcleo Mãe Maria ao longo 

desses 20 anos. Tenham certeza de que pretendemos continuar com o nosso 

compromisso de assistência. Não hesitem em pedir-nos qualquer coisa que precisem 

para apoiar seus maravilhosos programas. 

Por fim, prestamos o mais elevado louvor a Deus, o Criador, que nos concedeu estas 

flores lindas e preciosas, com todo o seu potencial de cura. Apesar de todo o sofrimento 

e desarmonia com que somos confrontados na condição humana, também temos os 

dons abençoados que podem trazer paz e restauração. Lembremo-nos sempre que, 

quando os corações humanos se abrem para o amor e o serviço e para a extraordinária 

cura pelas flores, nada é impossível. 

Com nossos mais sinceros votos, agora e sempre, 

Richard Katz e Patricia Kaminski 

The Flower Essence Society 

Nevada City, Califórnia, EUA 

08/05/2018 


