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Um bom jornal  
é você quem faz!

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência 
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim 
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço 
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo 
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pe-
dir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros, 
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede 
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de 
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa 
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de 
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de 
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  C.M.

ORAÇÃO DE SÃO JUDAS TADEU
Nas grandes necessidades

Festa 28 de outubro
São Judas Tadeu, glorioso, fiel servo e amigo de Jesus, o 
nome do traidor foi a causa de que fosseis esquecido por 
muitos, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente 
como patrono nos casos desesperados, nos negócios 
sem remédio. Rogai por mim que sou tão miserável. 
Fazei uso, e vos imploro, desse particular privilégio que 
vos foi concedido de trazer viável e imediato auxílio, onde 
o socorro desapareceu por completo. Assisti-me nesta 
grande necessidade, para que eu possa receber as con-
solações e auxílios do céu em todas as minhas precisões, 
atribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça de... 
(aqui faz-se o pedido) e para que eu possa louvar a Deus 
convosco e com todos os eleitos, por toda a Eternidade. 
Eu vos prometo, oh bendito São Judas Tadeu, lembrar-
me sempre deste grande favor e nunca deixar de vos 
honrar como meu especial e poderoso patrono, e fazer 
tudo o que estiver ao meu alcance para incentivar a devo-
ção para convosco. Amém. São Judas Tadeu, rogai por 
nós e por todos os que vos honram e invocam o vosso 
auxílio. (3 Pai-Nosso, 3 Ave-Maria e 3 Glória ao Pai). Por 
graça alcançada, agradecimento de: C.M.

Plano Divino
Pondo em prática a necessi-

dade de uma organização traba-
lhista, o homem cresce segun-
do os preceitos da Ordem, do 
Progresso que virá com o tempo 
exigido pelo Aperfeiçoamento 
individual.

O Reino de Deus existe aqui 
e agora, inclusive dentro de 
você.

“Lembra-te dos talen-
tos com que Deus te enobre-
ce o Sentimento e o Raciocínio, 
o Cérebro e o Coração e, fa-
zendo verter a Glória do Bem 
através de teu verbo e de tuas 
mãos, desperta e vive, para que, 
das experiências do aprendiza-
do humano possas um dia al-
çar voo firme em direção à Vida 
Eterna”.

Emmanuel

Interveio o Senhor
No caminho florindo
Trazendo Paz e Amor,
Assim, vamos seguindo.

Bom-dia ó Monumento,
Tipo de Mausoléu,
O Reconhecimento
Mostrando a porta do Céu.

Se hoje estou bem,
Se amanhã será melhor,
Ontem, ouvi alguém
Na Tocata, Dó Maior.

É verdade minha gente,
O mundo voltas dá,
Preciso é ser Crente,
Saber que Deus está lá.

Aprendei com os sonhos
A recompor vossa lida,
Afetos risonhos
Dão Luz a vossa Vida.

Viver este momento
Com Sofreguidão,
É o Pensamento
Na Evangelização.

Na prática que exerce,
Em busca do próprio pão,
Assim se reconhece
O próprio cidadão.

Lembra sempre em tua estrada
Que a Paz de tua Missão
É feita dessa ternura
Que nasce do Coração.

O companheiro que traz con-
sigo o coração é o Semeador que 
sai com Jesus a semear, ajudan-
do incessantemente a execução do 
Plano Divino, e preparando a seara 
do Amor e da Sabedoria, em favor 
da Humanidade no futuro Infinito.

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Estreias da semana

Homem-Aranha no Aranhaverso | 
Spider-Man: Into the Spider-Verse 
- (EUA - Ação) - Miles Morales é um 
jovem negro do Brooklyn que se tor-
nou o Homem-Aranha inspirado no 
legado de Peter Parker, já falecido. 
Entretanto, ao visitar o túmulo de 
seu ídolo em uma noite chuvosa, ele 
é surpreendido com a presença do 
próprio Peter, vestindo o traje do he-
rói aracnídeo sob um sobretudo. A 
surpresa fica ainda maior quando 
Miles descobre que ele veio de uma 
dimensão paralela, assim como ou-
tras variações do Homem-Aranha.
Elenco: Shameik Moore, Jake 
Johnson (XVI), Hailee Steinfeld 
Direção: Bob Persichetti, Peter 
Ramsey 
Duração: 116 min
Classificação: 10 anos

Máquinas Mortais | Mortal En gines 
(EUA, Nova Zelândia - Aventura) - 
Anos depois da “Guerra dos Sessenta 
Minutos” a Terra está destruída e para 
sobreviver as cidades se movem em 
rodas gigantes, conhecidas como 
Cidades Tração, e lutam com outras 
para conseguir mais recursos natu-
rais. Quando Londres se envolve em 
um ataque, Tom (Robert Sheehan) 
é lançado para fora da cidade junto 
com uma fora-da-lei e os dois juntos 
precisam lutar para sobreviver e ain-
da enfrentar uma ameaça que coloca 
a vida no planeta em risco.
Elenco: Hugo Weaving, Hera Hil-
mar, Robert Sheehan
Direção: Christian Rivers
Classificação: 14anos

Programação válida até 16/1

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D Dub - (10 anos) - sessões: 
12h40, 15h20, 18h, 20h40 (qui, sex, 
dom) 
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D Dub - (10 anos) - sessões: 12h40, 
15h20, 18h, 20h40, 23h30 (sáb)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D Dub - (10 anos) - sessões: 
15h20, 18h, 20h40 (seg)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
Dub - (10 anos) - sessões: 12h40 
(seg, ter, qua)

Sala 2 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - 
sessões: 11h50, 14h30, 17h20, 20h 
(todos os dias)
 Bumblebee 2D - (10 anos) - ses-
são: 22h30 (todos os dias)

Sala 3 - Aquaman dub 3D - (12 anos) 
- sessões: 12h25, 15h40, 19h15, 
22h15 (todos os dias)

Sala 4 - Detetives do Prédio Azul 

- O Mistério Italiano - (Livre) - ses-
são: 11h45 (sáb, dom)
 Minha Vida em Marte 2D - (12 
anos) - sessões: 14h, 16h20, 18h40, 
21h15 (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Minha Vida em Marte 2D - (12 
anos) - sessões: 14h, 16h20, 18h40, 
21h15, 23h45 (sáb)

Sala 5 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 2D Dub - (10 anos) - sessões: 
19h, 21h40  (todos os dias)
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
sões: 13h20, 16h, 17h20 (sáb, dom)
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
são: 16h (qui, sex, seg, ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D XD leg - (10 anos) ses-
sões: 21h40 (todos os dias)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D XD dub - (10 anos) sessões: 
13h40, 16h20, 19h (todos os dias)

Sala 2 - WiFi Ralph 3D Dub - 
(LIVRE) - sessões: 11h20, 14h, 17h, 
19h30 (qui)
 WiFi Ralph 3D Dub - (LIVRE) - 
sessões: 11h40, 14h20, 17h20, 20h 
(sex, sáb, dom)
 WiFi Ralph 3D Dub - (LIVRE) - ses-
sões: 12h05, 14h20, 17h20 (seg, ter, qua)
 Minha Vida em Marte 2D - (12 
anos) - sessões: 20h, 22h30
 Minha Vida em Marte 2D - (12 
anos) - sessões: 22h15 (qui)
 Minha Vida em Marte 2D - (12 anos) 
- sessões: 22h30 (sex, sáb, dom)

Sala 3 - Bohemian Rasphsody leg 
2D -  (14 anos) - sessões: 18h
 Aquaman 3D leg - (12 anos) - 
sessões: 12h, 15h, 20h50 (qui, sex)
 Aquaman 3D dub - (12 anos) - 
sessões: 12h, 15h, 18h, 21h (sex, 
sáb, dom, seg, qua)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Máquinas Mortais dub - (14 
anos) - sessão: 19h20 (todos os dias)
 WiFi Ralph 2D Dub - (LIVRE) - ses-
sões: 11h30, 14h, 16h40 (sáb, dom)
 WiFi Ralph 2D Dub - (LIVRE) - 
sessões: 14h, 16h40 (qui, sex, seg, 
ter, qua)
 Bumblebee dub - (10 anos) - 
sessão: 22h15  

Sala 2 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D Dub - (10 anos) - sessões: 
16h20, 19h, 21h40 (qui, sex, sáb, 
dom)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D Dub - (10 anos) - sessões: 19h, 
1h40 (seg, ter, qua)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
Dub - (10 anos) - sessões: 11h, 
13h40 (sáb, dom)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
Dub - (10 anos) - sessão: 13h (qui, sex)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D Dub - (10 anos) - sessões: 
13h40, 16h20 (seg, ter, qua)

Sala 3 - Máquinas Mortais leg - (14 
anos) - sessão: 23h15 
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
sões: 12h40, 15h20, 18h, 20h40 (to-
dos os dias)

Sala 4 - Minha Vida em Marte 2D 
- (12 anos) - sessões: 12h, 14h30, 
19h30, 21h50 (todos os dias)

 Aquaman 3D - (12 anos) - ses-
são: 22h10
 Aquaman 3D dub - (12 anos) - 
sessão: 19h05
 Dragon Ball Super: Broly 2D Dub 
- (Livre) - sessão: 13h50

Sala 5 - Aquaman Dub - (12 anos) 
- sessões: 11h10, 14h20, 17h30, 
20h45, 23h50 (sáb)  
 Aquaman Dub - (12 anos) - ses-
sões: 11h10, 14h20, 17h30, 20h45 
(dom)
  Aquaman Dub - (12 anos) - ses-
sões: 15h15, 18h20, 21h20 (qui, 
sex, seg, te, qua)
 Detetives do Prédio Azul - O 
Mistério Italiano - (Livre) - sessões: 
15h15, 18h20, 21h20(qui, sex, seg, 
ter, qua)

Sala 6 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D XD dub - (10 anos) ses-
sões: 12h50, 15h30, 18h10, 20h50 
(qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D XD dub - (10 anos) sessões: 
12h50, 15h30, 18h10, 20h50, 23h30 
(sáb)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Aquaman 3D dub - (12 anos) 
- sessões: 12h40, 16h, 19h10, 22h20 
(todos os dias)

Sala 2 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D Dub - (10 anos) - sessões: 
13h35, 16h20, 19h, 21h40 (todos 
os dias)

Sala 3 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) 
- sessões: 13h50, 16h40, 19h20 (to-
dos os dias)
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
sões: 11h (sáb)
 Bumblebee 2D - (10 anos) - ses-
são: 22h   (todos os dias)

Sala 4 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 2D - (10 anos) sessões: 
12h50, 15h30, 18h10, 20h50 (qui, 
dom, seg, ter)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
2D - (10 anos) sessões: 12h50, 
15h30, 18h10, 20h50, 23h30 (sex, 
sáb)
 
Sala 5 - Dragon Ball Super: Broly 
2D Dub - (Livre) - sessões: 13h20, 
15h50, 18h30, 21h00 (qui, dom, 
seg, ter)
 Dragon Ball Super: Broly 2D Dub 
- (Livre) - sessões: 13h20, 15h50, 
18h30, 21h, 23h45 (sex, sáb)

Sala 6 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D dub - (10 anos) sessões: 
12h, 14h40, 17h20, 20h (qui, dom, 
seg, ter, qua)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D dub - (10 anos) sessões: 12h, 
14h40, 17h20, 20h, 22h50 (sex, sáb)

Sala 7 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) 
- sessões: 12h10, 14h50, 17h30, 
20h10 (qui, sex, sáb, dom)
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
sões: 14h50, 17h30, 20h10 (seg, 
ter, qua)
 Detetives do Prédio Azul - O 
Mistério Italiano - (Livre) - sessão: 
12h10 (seg,  ter, qua)
 O Manicômio dub - (16 anos) - 
sessão: 22h40 (todos os dias)

Sala 8 - Detetives do Prédio Azul - 
O Mistério Italiano - (livre) - sessão: 
12h15 (sáb, dom)

 Detetives do Prédio Azul - O Mis-
tério Italiano - (livre) - sessão: 14h 
(qui, sex)
 Minha Vida em Marte - (12 anos) 
- sessões: 14h, 17h, 19h40, 22h10 
(sáb, dom)
 Minha Vida em Marte - (12 anos) - 
sessões: 15h, 17h40, 20h20 (seg, qua)  
 Minha Vida em Marte - (12 anos) - 
sessões: 16h10, 18h40, 21h10 (ter)
 Minha Vida em Marte - (12 anos) 
- sessões: 16h10, 18h40, 21h10 
(qui, sex)
 Minha Vida em Marte - (12 anos) 
- sessão: 12h30 (ter)

Sala 9 - WiFi Ralph Dub - (livre) - 
sessões: 13h, 15h40 (todos os dias)
 Aquaman 3D dub - (12 anos) - 
sessões: 18h15, 21h25 (todos os 
dias)

Sala 10 - Máquinas Mortais dub - 
(14 anos) - sessões: 12h30, 15h20, 
18h10, 21h20 (qui, sex, sáb, dom)
 Máquinas Mortais dub - (14 anos) 
- sessões: 15h40, 18h10, 21h50 
(seg, qua)
 Máquinas Mortais dub - (14 anos) 
- sessões: 16h30, 19h30, 22h30 (ter)
 Detetives do Prédio Azul - O 
Mistério Italiano - (livre) - sessão: 
13h10 (seg,  qua)
 Detetives do Prédio Azul - O 
Mistério Italiano - (livre) - sessão: 
14h (ter)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - WiFi Ralph 2D Dub - 
(LIVRE) - sessões: 14h15, 16h45, 
19h45, 21h45

Sala 2 - Bumblebee 2D - (10 anos) 
- sessão: 22h15  
 Dragon Ball Super: Broly 2D Dub 
- (Livre) - sessões: 13h05, 15h20, 
17h35, 19h50 

Sala 3 - Detetives do Prédio Azul 
2D - O Mistério Italiano -  (Livre) - 
sessões: 13h25, 17h55
 Minha Vida em Marte 2D - (12 
anos) - sessões: 15h40, 20h10, 22h25

Sala 4 - Aquaman 2D Dub - (12 
anos) - sessão: 16h05 
 Aquaman 3D - (12 anos) - ses-
são: 22h10
 Aquaman 3D dub - (12 anos) - 
sessão: 19h05
 Dragon Ball Super: Broly 2D Dub 
- (Livre) - sessão: 13h50

Sala 5 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 2D - (10 anos) sessões: 
17h05, 22h05
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
2D Dub - (10 anos) - sessões: 
14h35, 19h35

Sala 6 - O Retorno de Mary Poppins 
2D Dub -  (livre) - sessão: 13h
 Máquinas Mortais 2D - (14 anos) 
- sessão: 21h20
 Máquinas Mortais 2D Dub - (14 
anos) - sessões: 15h50, 18h35 

Sala 7 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - 
sessões: 13h15, 15h45, 18h15
 Bumblebee 3D Dub - (10 anos) - 
sessão: 20h45

Sala 8 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D - (10 anos) sessão: 20h45
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D dub - (10 anos) sessões: 13h30, 
16h, 18h30

Aulas de tecelagem e diversas atrações
artísticas fazem parte da programação

Janeiro é o mês das férias e 
na rede Sesc acontece a 24ª edi-
ção do projeto Sesc Verão. Entre 
os dias 5 de janeiro e 5 de março 
a população da capital, Grande 
São Paulo, interior e litoral terá 
à disposição uma programa-
ção diversificada e inteiramen-
te gratuita. 

No sábado (12), às 21 ho-
ras e no domingo, às 18 horas, o 
Sesc Santana apresenta “André 
Abujamra - Omindá“, depois de 
11 anos de viagens e pesquisas, 
André Abujamra gravou o novo 
disco e showfilme “Omindá” 
com artistas  convidados de mais 
de 13 países. Todos os convida-
dos estarão projetados no telão, 
cantando e tocando em sincronia 
com a banda no palco. O repertó-
rio do show traz as 15 faixas do 
disco, como “Omindá”, “O Mar”, 
“Real Grandeza”, “Barulhinho” 
e “Povo Bonito” - compostas por 
André - além de parcerias dele 
com Xis, Theo Werneck, Oki 
Dub, Mauricio Pereira, Mintcho 
Garramone, Anelis Assumpção, 
Martim Buscaglia, entre outras. 
Evento não recomendado para 
menores de 12 anos. Ingressos a 
R$ 25. 

No domingo (13) de ja-
neiro, às 14 horas, acontece o 
“Cortejando” com Babado de 
Chita, é um cortejo musical ins-
pirado em manifestações po-
pulares do sudeste e nordes-
te brasileiros. Ritmos como 
Caboclinho (PR), Congada (ES, 
SP, MG) Coco (PE, PB, AL) 
Cacuriá (MA) e Ciranda (PB e 
PE) conduzem o cortejo por es-
paços alternativos, levando ao 
público a sonoridade e a corpo-
ralidade de paragens do nos-
so Brasil. Ora em movimentos, 
ora em rodas dançantes, públi-
co e artistas compartilham mú-
sica, dança e diversão. Durante 
todo o percurso, a essência de 
manifestações populares se fará 
presente, remetendo-nos não só 
as brincadeiras, mas também a 
memória, remotas ou não dos 
nossos tantos brasis. Bendito 
Fumaça, um palhaço de cara 
preta - inspirado em figuras de 
manifestações populares como: 
o Cavalo Marinho e a Folia de 
Reis - fará o elo entre o públi-
co e os artistas, animando ain-
da mais a brincadeira. Evento 
gratuito.

Entre os dias 16 de janei-
ro e 27 de fevereiro, das 15 às 
17 horas, o Sesc Santana ofere-
ce aulas gratuitas e abertas de 
tear. A tecelagem é uma das téc-
nicas mais antigas de tecimen-
to e, através da trama do ur-
dume, é possível criar diversos 
tipos de tecido. Nesta ativida-
de são ensinadas as primeiras 
técnicas da tecelagem plana, 

estruturada pela trama e pelo 
urdume. Ao longo das aulas, di-
versas formas, pontos, amarra-
ções e padronagens do tecimen-
to são utilizados com o emprego 
do tear de pente e liço. Os pon-
tos a serem trabalhados em aula 
são: ponto tela, listrado regular 
e irregular, xadrez, duite, mexi-
cano, casinha de abelha, peru-
ano, interlace, borboleta e aca-
bamentos. Com Sarah Lopes. 
Evento gratuito, livre e contém 
30 vagas.

Entre os dias 9 a 31 de janei-
ro, todas as quartas e quintas, 
das 20h15 às 21h45 etambém 
aos domingos 13 a 27/1, das 16 
às 17h30, o Sesc Santana apre-
senta o “Danças Acrobáticas” 
com Luiz Ramos. A aula é aber-
ta para iniciantes, que mistura 
técnicas de dança contemporâ-
nea e movimentos acrobáticos 
circenses. O intuito é desen-
volver o potencial expressivo e 
criativo a partir da consciência 
corporal por intermédio de de-
safios como saltos, rolamentos 
e jogos de equilíbrio. O evento 
custa R$ 20 e as vagas são limi-
tadas e as inscrições deverão ser 
feitas no local com 30 minutos 
de antecedência. 

Na terça-feira 15 de janeiro, 
às 20, o Sesc Santana apresen-
ta a sessão do filme “Paterson”, 
Paterson é um motorista de ôni-
bus da cidade de Paterson, Nova 
Jersey - eles têm o mesmo nome. 
Diariamente, o homem repete 
uma rotina simples: dirige sua 
rota, observando a cidade que 
se revela pela janela e ouvindo 
fragmentos de conversas que o 
rodeiam; escreve poesias em um 
caderno; passeia com o cachor-
ro; para em um bar, bebe uma 
cerveja e, depois, volta para casa 
para encontrar a esposa, Laura. 
Ao contrário do marido, o mun-
do de Laura está sempre mu-
dando. Ela tem novos sonhos 
todos os dias. Paterson apoia 
as ambições dela; ela encoraja o 

talento dele para a poesia. O fil-
me observa silenciosamente as 
vitórias e derrotas da vida co-
tidiana, e a poesia que se evi-
dencia nos pequenos detalhes. 
Indicado à Palma de Ouro em 
Cannes. Com Adam Driver, 
Golshifteh Farahani e Nellie. 
Ingressos disponíveis nas bilhe-
terias das unidades do Sesc no 
Estado de São Paulo.

No sábado (12) e no domingo 
(20) de janeiro, das 15 às 18 ho-
ras acontece no Sesc Santana o 
“Basquetebol 3x3” é uma moda-
lidade reduzida de basquetebol 
que utiliza apenas meia quadra 
e uma cesta. O público será con-
vidado a realizar vivências da 
modalidade, entendendo os seus 
aspectos gerais, as diferenças 
com o basquetebol tradicional 
e a participar de desafios e fes-
tivais. O evento não é recomen-
dado para menores de 12 anos.

No domingo (13) de janei-
ro, das 15 às 18 horas aconte-
ce no Sesc Santana  o “Futebol 
Freestyle” é a vivência e desa-
fios da modalidade que utiliza 
as habilidades e movimentos do 
futebol de maneira livre, criati-
va e radical. Atletas do esporte 
farão pequenas apresentações e 
convidarão o público a praticar 
a modalidade dando dicas e en-
sinando movimentos, por meio 
de jogos e brincadeiras. O even-
to não é recomendado para me-
nores de 12 anos.

No sábado (12) de janeiro, 
às 14 horas, acontece o show 
“Duo Badulaque”, Badulaque é 
um duo de música infantil for-
mado por Daniel Ayres e Julia 
Pittier, e com repertório auto-
ral. Os arranjos da dupla são 
compostos a partir da utilização 
de instrumentos não conven-
cionais, percussão corporal, sa-
pateado, violão elétrico, piano e 
efeitos eletroacústicos. As letras 
das músicas estimulam a criati-
vidade, a curiosidade e a inteli-
gência das crianças.

Sesc Santana

Foto: Amanda Prado

Tecelagem no Sesc Santana

Cartórios divulgam os nomes mais 
registrados no Estado de São Paulo em 2018

Os nomes mais escolhi-
dos pelos pais no momen-
to do registro de nascimen-
to de seus filhos no Estado 
de São Paulo em 2018 foram: 
Miguel, com 4.718 registros, 
e Arthur, com 4.312. Veja ao 
lado o ranking.

Já no Brasil, os nomes mais 
registrados foram Enzo Gabriel, 
com 18.156 registros, e Maria 
Eduarda, com 15.760. As prefe-
rências nacionais do ano que se 
encerrou superaram os nomes 
que em 2017 ocupavam o topo 
da lista - Miguel, agora na se-
gunda colocação e Alice, agora 
na 3º colocação entre os nomes 
femininos.

O levantamento deste ano, 
reuniu dados de todos os 836 
Cartórios de Registro Civil do 
Estado de São Paulo, que for-
maram uma base com regis-
tros realizados até o dia 18 de 
dezembro, disponível a toda 

a sociedade através do Portal 
da Transparência no endereço 
www.registrocivil.org.br

Portal da 
Transparência

Através do Portal também 
é possível ao cidadão fazer bus-
cas de registros e solicitar cer-
tidões de nascimento, casamen-
to e óbito de qualquer cartório 
brasileiro de forma simplifica-
da, ágil, sem gastos adicionais 
com despachantes e diretamen-
te por meio do tablet ou do ce-
lular. Se optar pela via impres-
sa do documento o cidadão pode 
decidir por receber o documen-
to em casa ou retirar no cartó-
rio mais próximo. Caso prefira 
a versão digital do documen-
to, ele pode receber a certidão 
eletrônica por e-mail, com a 
mesma validade do documento 
original.

Ranking estadual de nomes mais registrados

10 nomes mais frequentes em SP
 

Miguel ................................................... 4.718
Arthur .................................................... 4.312
Maria Eduarda..................................... 3.779
Alice ....................................................... 3.725
Pedro Henrique .................................. 3.508
Enzo Gabriel ........................................ 3.429
Heitor ..................................................... 3.346
Lorena ................................................... 3.023
Maria Clara ........................................... 2.961
Ana Clara .............................................. 2.954

 
10 nomes masculinos mais frequentes em SP

Miguel ................................................... 4.718
Arthur .................................................... 4.312
Pedro Henrique .................................. 3.508
Enzo Gabriel ........................................ 3.429
Heitor ..................................................... 3.346
Davi ........................................................ 2.666
Lorenzo ................................................. 2.650
Davi Lucca ............................................ 2.549
Bernardo ............................................... 2.408
Gabriel ................................................... 2.392

10 nomes femininos mais frequentes em SP

Maria Eduarda..................................... 3.779
Alice ....................................................... 3.725
Lorena ................................................... 3.023
Maria Clara ........................................... 2.961
Ana Clara .............................................. 2.954
Valentina............................................... 2.778
Laura ...................................................... 2.595
Maria Luiza ........................................... 2.148
Sophia ................................................... 2.061
Manuella ............................................... 1.604

ORAÇÃO PODEROSA - COMO PEDIR 
INTERCESSÃO ÀS 13 ALMAS? 

“Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós 
peço, pelo amor de Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 Al-
mas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo sangue 
que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor 
que Jesus derramou do seu Sagrado Corpo, atendei o meu pe-
dido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, 
vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com 
os vossos olhos. Oh! Deus de Bondade. vós sois meu advoga-
do na vida e na morte: peço-vos que atendei os meus pedidos. 
livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui meus inimigos: 
que olhos do mal não me vejam: cortai as forças dos meus ini-
migos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se me 
fizerem alcançar esta graça (dizer a graça), ficarei devoto de vós 
e mandarei imprimir um milheiro desta oração, mandando tam-
bém rezar uma missa”. Durante 13 dias faça a oração das 13 
almas benditas. No final reze Ave Maria e Pai Nosso e dê um nó 
numa fita branca, “Repita por 13 dias este ritual as almas bendi-
tas. No 14 dia vá a uma igreja e reze Ave Maria e Pai Nosso, e vá 
desamarrando os nós. No final disto enrole a fita em nós na vela 
branca e deixe em um altar de qualquer Santo de sua preferên-
cia. Agradeça as 13 almas dizendo eu sei que vocês não vão me 
falhar, e vou a minha graça alcançar. D.R.B.S.


