


Em uma Jornada de 4 encontros 

online, estaremos em um campo de 

nutrição e cura. Com a intenção de 

despertamos a energia feminina 

primordial dentro de todas e de 

comungarmos com a presença da Lua 

em nossos corpos, esta grande força 

da natureza que nos guia. E assim 

seguirmos, juntas, neste pulso de 

criação, regeneração e destruição.

Um espaço  
de encontro  
e troca entre  
nós mulheres,  
as nossas forças  
e a força da Lua.



Que buscam: 

• Reconectar ou aprofundar  
a sua relação com seu feminino; 

• Conexão com o corpo, com a 
sexualidade e sua força criativa 

• Um momento em que possam  
se entregar e receber num  
espaço de cuidado, acolhimento  
e intimidade. 

• Fortalecer a sua conexão com  
os mistérios da Lua, esta força  
que também nos rege.

Convidamos:  

Mulheres que desejam 
estar entre mulheres, 

trabalhando seu corpo e 
sua relação com os ciclos 

da Lua e da Terra.



Importante: Esta proposta está alinhada com  
o calendário lunar, por este motivo os encontros  
acontecerão em diferentes dias  da semana.

Nossos encontros 
acontecerão  

das 19h às 21h30,  
via Zoom. 

23/09 – Lua Crescente 

30/09 – Lua Cheia 

31/10 – Lua Cheia e  

23/11 – Lua Crescente



Investimento:  
R$ 320,00  

(Inscritas até 
até 10/09/2020) 

R$ 440,00  
(Inscrições após  

10/09/2020)

Opção de parcelamento no cartão via sympla (observar 

as taxas) ou depósito integral. 

Sympla (parcelado) 
https://www.sympla.com.br/jornada-das-

comadres--ciclo-de-primavera__960077 

Depósito integral 
https://forms.gle/4N1jfn4rssgGWBpVA

https://www.sympla.com.br/jornada-das-comadres--ciclo-de-primavera__960077
https://forms.gle/4N1jfn4rssgGWBpVA


IMPORTANTE 
Bolsas de 
gratuidade

Com a intenção de ampliar o acesso a esta 
sabedoria e o nosso processo de cura coletiva, 
cada mulher que se inscreve abre espaço para 

outra, participando com bolsa de gratuidade.  

Estamos trabalhando para acessar mais 
mulheres, especialmente mulheres periféricas 
e somarmos as nossas forças, independente de 

raça, classe social e ideologia religiosa.  

Se você conhece alguma mulher que possa se 
beneficiar destes encontros e não possa 

investir nesta Jornada, convide ela, e nos avise 
pelo contato@naturezaintima.com  

que entraremos em contato



Dúvidas  
ou mais 

informações 

maricoelho@gmail.com 

mpbarretto@gmail.com 

belmandalas@gmail.com

mailto:belmandalas@gmail.com?subject=


Bel Mattos 
Tecelã e artista têxtil licenciada em artes 

visuais, performer, arte-educadora, 
terapeuta artística e integrativa. 

Thetahealer®, instrutora de Yoga formada 
pelo Vrindavan Institute for Vaishnava 

Culture and Studies, Moon Mother1®, pós-
graduanda em Dança e Expressão Corporal, 

atualmente cursando especialização em 
Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde e apaixonada pelo universo que se 
abriu nos últimos tempos no campo da 
Doulagem. Pesquisadora e estudante de 

Saberes Ancestrais Femininos, desenvolve 
trabalhos terapêuticos e sociais com grupos 
de mulheres e também atividades diversas 

que transitam entre as artes, educação e 
terapias para crianças, adolescentes e idosos.  

Instagram: @belmattos_tear @belmatttos  
facebook: @belmandalas 

Site: www.belmattos.art.br 

Maria Barretto 
Facilitadora de processos de empoderamento da 

Mulher. Coach formada pelo EcoSoacil e com 
certificação ACTP da International Coach Federation 
(ICF), Thetahealer®, Moon Mother2®, Condutora de 

Círculos de Mulheres formada pelo Feminino 
Essencial, praticante de CNV (Comunicação não 

Violenta), Estudante das Memórias Ancestrais da Tribo 
da Lua, além de Mulher, Curandeira, Mãe, Esposa, 

Amante, Filha, e Irmã. Hoje me considero uma eterna 
aprendiz e curiosa pelos mistérios do nosso sangue e 

ciclo. Me aprofundo, junto a cada mulher que atendo, 
nos mistérios da nossa psique e na magia desta 

reconexão com nosso corpo e nossos ciclos naturais. 
Me surpreendo com a potência e rapidez deste 

trabalho. Criei o Natureza Íntima, projeto que contribui 
para que as mulheres sejam donas do próprio corpo e 

destino e criem sua realidade, a partir dos seus sonhos, 
propósitos e potência feminina. 

Amo trabalhar com as minhas Comadres Bel e Mari. 

Instagram: @mariabarretto._ 
Site: www.naturezaintima.com 

 

Mariana Coelho 
Terapeuta Ayurveda e Comunicadora. 
Formada em comunicação Social pela 
UFPR e em Ayurveda pelo Instituto 
Anam Cara com especialização no 

Ayurveda Foundation Vaidyaratan no 
Kerala - Índia. Faço um estudo de 
anatomia emocional, baseado nos 

conhecimentos de Stanley Keleman e 
também fiz a formação em Respiração 

Ovariana com Sajeeva Hurtado. 

Acredito que podemos somar as  
nossas habilidades em vários campos.   

E me considero uma buscadora do 
funcionamento do corpo e das relações 
humanas, e de como podemos viver de 

maneira mais equilibrada  
e alinhada ao fluxo da vida. 

Instagram: @vida_ayurveda  
e @maricoelho


