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Bom	dia,	queridos	caminhantes,		

Sejam	 muito	 bem	 vindos	 ao	 III	 Encontro	 Pathwork	 do	 Distrito	 Federal.	
Estamos	 felizes	 por	 termos	 conseguido	 atender	 ao	 pedido	 dos	 que	
estiveram	conosco	no	ano	passado,	realizando	esse	encontro	anualmente.		

Queria	honrar	e	agradecer	a	 Irene	Borges	que	 idealizou	e	construiu	esse	
lindo	 e	 acolhedor	 espaço	 com	 a	 intenção	 de	 que	 ele	 fosse	 destinado	
principalmente	a	eventos	da	nossa	comunidade,	do	Pathwork	no	Distrito	
Federal.	Seu	sonho	nos	possibilitou	hoje	oferecer	aos	participantes	desse	
encontro	 todo	o	 conforto,	 a	beleza,	 a	exuberância	e	 a	paz	desse	 lindo	e	
abençoado	espaço.			

São	muitas	 as	 informações	 que	 queremos	 passar	 para	 vocês,	 então	 vou	
tentar	 ser	 breve,	 resumindo	 o	 que	 nós	 consideramos	 de	 primordial	
importância.	

Eu	 gostaria	 de	 apresentar	 o	 Conselho	 Regional	 do	 Pathwork	 DF.	
Atualmente	 somos	 8	 conselheiras.	 Estou	 na	 presidência,	 Cássia	 Loureiro	
na	Vice-presidência,	 Rachel	Dettoni	 na	 secretaria,	 Irene	Borges	 e	 Creusa	
Rodrigues	 na	 Tesouraria,	 contamos	 com	 Laura	 Virginia	 e	 Susana,	 na	
comunicação,	 além	 da	 Conselheira	 Alice	 Mantovani.	 Somos	 todas	
voluntárias	e	estamos	trabalhando	para	transformar	o	Conselho	em	uma	
Associação	 que	 irá	 fortalecer	 nossa	 comunidade	 e	 oferecer	 serviços	
relevantes	 aos	 seus	membros.	 Gostaríamos	 de	 convidar	 aqueles	 que	 se	
sentirem	chamados	para	trabalhar	como	voluntários	nas	várias	comissões	
que	 serão	 necessárias	 para	 concretizar	 o	 nosso	 propósito.	 Estamos	



trabalhando	 em	 várias	 frentes	 e	 uma	 delas	 visa	 colocar	 no	 ar,	 o	 mais	
rápido	possível,	o	nosso	site.		

Nossa	 comunidade	 está	 crescendo!	 Em	 junho	 desse	 ano,	 novos	
facilitadores	 concluíram	 o	 PPTP	 fase	 1,	 o	 2º	 do	 Distrito	 Federal,	 sob	 a	
coordenação	de	Maria	Lúcia	Teixeira	Rosa,	Eloisa	Prata	Lopes	de	Moura	e	
Solange	Wink.	Gostaria	de	convidar	os	novos	facilitadores	presentes	a	se	
levantarem	e	se	apresentarem	a	todos.	(pausa	para	a	apresentação)	

É	 com	 muito	 orgulho	 e	 alegria	 que	 informo	 a	 abertura	 de	 mais	 dois	
Programas	Pathwork	de	Transformação	Pessoal.	O	PPTP	Fase	1,	3ª	turma,	
para	facilitadores,	sob	a	coordenação	de	Djanira	Cavalcante	e	Eronaldo	de	
Almeida	Marques,	começa	no	final	desse	mês,	com	40	inscritos!	E	o	PPTP	
Fase	 2,	 para	 Helpers,	 sob	 a	 coordenação	 de	 Maria	 Lucia	 Teixeira	 Rosa,		
começa	em	maio	de	2019.		

Tivemos	 nosso	 primeiro	 PPTP	 para	 facilitadores	 de	 2001	 a	 2005,	
conduzido	pela	Gilda	Maria	de	Vasconcelos,	que	trouxe	o	Pathwork	para	
Brasília.	Quem	participou	desse	PPTP	e	está	presente,	por	favor,	levante	e	
se	 apresente.	 	 Depois	 disso,	 ficamos	 um	 longo	 período	 de	 hibernação	 e	
retomamos	os	programas	em	2014,	 com	a	 turma	 recém-formada.	 E	não	
pretendemos	 mais	 parar.	 No	 II	 encontro	 tínhamos	 22	 pessoas	
interessadas,	hoje	são	40	inscritas.		

Nesse	momento	eu	gostaria	de	agradecer	e	honrar	todas	aquelas	pessoas,	
que	foram	responsáveis	por	trazer	o	Pathwork	e	manter	a	chama	viva	do	
Pathwork	no	Distrito	Federal,	começando	com	Gilda	Vasconcelos,	que	foi	
a	 primeira	 presidente	 da	 Regional	 e	 coordenadora	 do	 primeiro	 PPTP;	
Eloisa	 Prata	 Lopes	 de	Moura,	 a	 segunda	 presidente,	 sucedida	 por	 Flávio	
Vervloet,	que	ocupou	esse	lugar	durante	8	anos,	e,	creiam,	esse	não	é	um	
lugar	fácil,	e	ainda	a	todas	aquelas	pessoas	que	fizeram	parte	do	Conselho	
durante	esse	 tempo	como	 Irene	Taitson,	Djanira	Cavalcante,	Maria	Lucia	
Teixeira	Rosa,	Ângela	Paiva,	Carla	Soares,	Patrícia	Cobra	Vivas	e	Maria	do	
Rosário	Peixoto	e	me	perdoem	se	esqueci	de	citar	alguém.	

Para	 aqueles	 que	 não	 conhecem,	 eu	 gostaria	 de	 explicar	 rapidamente	
como	 funciona	 o	 Pathwork	 no	mundo.	 Temos	 a	 Internacional	 Pathwork	
Foundation	 com	 sede	 nos	 Estados	 Unidos,	 responsável	 por	 cuidar	 do	



legado	de	Eva	Pierrakos,	incluindo	os	direitos	sobre	a	marca	e	os	materiais	
do	 Pathwork.	O	movimento	 está	 presente	 em	países	 da	América	 Latina,	
como	 Argentina,	 Uruguai	 e	México,	 da	 América	 do	Norte,	 o	 Canadá,	 da	
Europa,	 Itália,	Reino	Unido	e	Holanda,	da	Oceania,	a	Austrália	e	no	Leste	
Europeu,	 como	Sérvia,	 Croácia	 e	 outros.	Nós,	 brasileiros,	 somos	 a	maior	
comunidade	em	termos	numéricos	e	não	paramos	de	crescer.	

Estamos	 organizados	 em	10	 regionais,	 sendo	que	 a	 última	 foi	 aberta	 no	
mês	passado	no	Pará.	Os	presidentes	das	Regionais	 formam	o	Grupo	de	
Líderes	 do	 Pathwork	 Brasil.	 As	 reuniões	 desse	 grupo	 são	 anuais	 e	
itinerantes.	A	 coordenação	das	 reuniões	 cabe	ao	presidente	da	Regional	
que	 preside	 o	 encontro.	 As	 regionais	 são	 autônomas,	 mas	 seguem	 o	
conjunto	de	normas	que	foi	sendo	construído	desde	o	tempo	em	que	esse	
grupo	se	chamava	conselho	central	e	há	alguns	anos	foi	renomeado	Grupo	
de	 Liderança.	 Recentemente	 atualizamos	 o	 Código	 de	 Ética	 e	 estamos	
estruturando	o	primeiro	Regimento	do	Pathwork	do	Brasil,	que	pretende	
unir	 e	 criar	 uma	 identidade	única	 para	 o	 Pathwork	 no	Brasil.	 Temos	um	
site	nacional	que	disponibiliza	todas	as	palestras	do	Guia	e	divulga	o	nome	
dos	helpers	e	facilitadores	em	todo	território	nacional.	

Em	maio	desse	 ano	 realizamos	 a	Conferência	 Internacional	 do	Pathwork	
no	Rio	de	Janeiro	e	ganhamos	esse	Cristo	Cristal	que	irá	nos	acompanhar	
durante	 todo	 o	 encontro.	 E	 nesse	 encontro,	 estamos	 sendo	
acompanhados	e	abençoados	pelos	líderes	de	todas	as	regionais.		

Que	nesse	momento	difícil	que	estamos	vivendo	em	nosso	país,	possamos	
nos	 lembrar	que	 tudo	concorre	para	o	nosso	bem	e	que	possamos	estar	
vibrando	na	 luz,	emanando	 luz	para	todos	os	candidatos	e	para	todos	os	
eleitores.	E	com	a	consciência	que	o	caminho	nos	proporciona,	possamos	
oferecer,	 individual	 e	 coletivamente,	 a	 nossa	 contribuição	 para	 a	
construção	de	um	país	melhor.	

Convido		

Maria	 Lúcia,	 conselheira	 licenciada,	 e	 Angela	 Paiva,	 participante	 do	 1º	
PPTP	do	Distrito	 Federal;	 representando	os	que	aqui	 estiveram	antes	de	
nós,	para	compor	nosso	altar.		



	

	

	

	


