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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.M.

Um bom jornal  
é você quem faz!

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço a Nossa Senhora Apare-
cida por graça alcançada. M.D.

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.

A Nascente
A Mensagem e o Senhor tra

zendo o Mensageiro:

“Valores corretamente distri
buídos definem o bem comum. 
Recursos aplicados com amor 
exprimem Solidariedade e Be
ne ficência; com o homem, com 
o trabalho ergue o Senhor o 
Templo da Justiça na Terra”.

Emmanuel

Se você sabe viver
Escolhe a profissão,
Procure nela vencer,
Essa é a Religião

Você viu Deus, lá no Alto,
Viu a faixa, a Dimensão
Saindo do asfalto,
Mas, ficou com os pés no chão

Costumes e acostumados,
Fibra e Vibração,
Levam aos Recados
Da Eterna Renovação

Nós vamos catalogar
O que a vida nos legou,
Vamos a Deus orar
O que o Vento Levou

A vida e o Infinito
Classificam o papel
Tornando o espaço bonito
Descortinando o próprio Céu

Aí está o Herói
Da grande luta diária,
Com o Amor Constrói
A fibra Literária

Roda o prelo amigo,
Rodam todos os demais
Trazendo comigo
Sonhos e Ideais

A fonte jorrou divina,
Deus foi a Nascente,
À luz o homem inclina,
Um gesto Reverente

A matéria embora viva com 
os milhões de corpúsculos que 
a constituem, é recurso passivo 
ante a vibração Espiritual.

A vida responde ao nosso 
esforço na mesma intensidade 
do nosso impulso na criação do 
bem.

O Amor da minha vida
Está em todo lugar
Onde trabalho na lida,
E, vivo a trabalhar.

IRMÃ LÚCIA

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

Slime chega ao Shopping Center Norte para 
envolver as crianças durante as férias

Até o dia 31 de janeiro, das 12 
às 20 horas na praça de eventos 
do empreendimento, o Shopping 
Center Norte traz novidades 
para a criançada curtir as fé
rias de início do ano. Tratase 
do Slime Mania, um espaço to
talmente dedicado às crianças 
que conta com oficinas e diversas 
brincadeiras que envolvem o sli
me, grande sensação na internet 
e sucesso em todo o Brasil. Os sli
mes são massas de modelar si
milares às antigas “gelecas” dos 
anos 1980, porém em uma versão 
de textura ainda mais atrativa e 
colorida, permitindo que a crian
ça desenvolva sua criatividade.

O espaço é setorizado e total
mente interativo, possibilitando a 
imersão das crianças no universo 
do slime. No Slime Tech as crian
ças poderão criar seus slimes vir
tuais em totens interativos que 
estarão espalhados pelo local, por 
meio de aplicativos simuladores. 
Outra atração interessante é o 
Slime Pool Sensorial, uma pisci
na de espumas que transmite, ao 
mergulhar, uma enorme sensa
ção de estar caindo em uma pis
cina de slime.

Além das brincadeiras, o 
evento conta também com as 
oficinas. No Slime Lab, por 
exemplo, os pequenos aprende
rão sobre o processo de produ
ção, como surgiu a modalidade 
e conhecerão diversas receitas, 
além, claro, de ter a oportunida
de de criar suas próprias mas
sas para levar para casa e se di
vertir a hora que quiser. Para 
completar a diversão, haverá o 
Slime Party, uma enorme caixa 

preta que realizará a oficina de 
slimes em neon. A sala é escu
ra para que as massas mostrem 
seus brilhos. Nesse espaço a di
versão é acompanhada de mui
ta música boa, simulando uma 
festa. 

O Shopping Center Norte 
fica localizado na Travessa 
Casalbuono, 120  Vila Gui
lherme  São Paulo/SP  Para 
mais informações ligue: (11) 
22245959.

Foto: Divulgação

Slime chega ao Shopping Center Norte

Estreias da semana

Como Treinar o Seu Dragão 3 | 
How To Train Your Dragon 3 (EUA 
- Animação) - Continuação das 
aventuras do viking Soluço e seu 
dragão Banguela.
Elenco: Jay Baruchel, America 
Ferrera, Cate Blanchett
Direção: Dean DeBlois 
Duração: 104 min
Classificação: 10 anos

Vidro | Glass (EUA - Suspense )  - 
Após a conclusão de Fragmentado 
(2017), Kevin Crumb (James 
McAvoy), o homem com 23 perso-
nalidades diferentes, passa a ser 
perseguido por David Dunn (Bruce 
Willis), o herói de Corpo Fechado 
(2000). O jogo de gato e rato entre 
o homem inquebrável e a Fera é in-
fluenciado pela presença de Elijah 
Price (Samuel L. Jackson), que ma-
nipula os encontros entre eles e 
mantém segredos sobre os dois.
Elenco: Samuel L. Jackson, Anya 
Taylor-Joy, James McAvoy, Bruce 
Willis
Direção: M. Night Shyamalan
Duração: 129 min
Classificação: 14 anos

Programação válida até 23/1

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Aquaman dub 3D - (12 anos) 
- sessão: 22h20 (todos os dias)
 Como treinar o seu dragão 3 3D 
Dub - (livre) - sessões: 15h, 17h30, 
20h
 Como treinar o seu dragão 3 
Dub - (livre) - sessões: 12h30

Sala 2 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) 
- sessões: 13h, 15h30, 18h20, 21h 
(todos os dias)
 Minha Vida em Marte 2D - (12 
anos) - sessões: 23h40 (sáb)

Sala 3 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 2D Dub - (10 anos) - sessões: 
12h, 14h45, 17h45, 20h30 (todos 
os dias)
 Aquaman leg 3D - (12 anos) - 
sessões: 23h20 (sáb)

Sala 4 - Detetives do Prédio Azul - 
O mistério Italiano - (Livre) - sessão: 
11h45 (todos os dias)
 Minha Vida em Marte 2D - (12 

anos) - sessões: 14h, 16h30, 19h15, 
21h45 (todos os dias)

Sala 5 - Homem-Aranha no Ara-
nhaverso 2D Dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h30 (todos os dias)
 Aquaman dub 3D - (12 anos) - 
sessão: 21h20 (todos os dias)
 Como treinar o seu dragão 3 
Dub - (livre) - sessões: 16h15, 
18h50 (todos os dias)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Aquaman leg 3D XD - (12 
anos) - sessão: 22h15 (todos os 
dias)
  Como treinar o seu dragão 3 
3D Dub - (livre) - sessões: 12h15, 
14h45, 19h45 (todos os dias)

Sala 2 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D dub - (10 anos) sessões: 
11h30, 14h10 (todos os dias)
 Vidro leg - (14 anos) - sessão: 
22h35 (todos os dias)

Sala 3 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) 
- sessões: 13h00, 15h40 (qui, sáb, 
dom, seg, qua)
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
sões: 13h, 15h40 (sex, ter)
 Bohemian Rasphsody leg - (14 
anos) - sessão: 18h20
 Bohemian Rasphsody leg - (14 
anos) - sessão: 21h30
 Vidro leg - (14 anos) - sessão: 
18h30 (sex)
 Vidro leg - (14 anos) - sessão: 
21h20 (qui, sáb, dom, seg, ter, qua)
 Aquaman 3D leg - (12 anos) - 
sessões: 18h15 (qui, sáb, dom, 
seg, ter, qua)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Vidro dub - (14 anos) - ses-
são: 19h (todos os dias)
 Detetives do Prédio Azul - O 
mistério Italiano - (Livre) - sessão: 
11h40 (sáb, dom) 
 Minha Vida em Marte - (12 anos) 
- sessões: 14h, 16h30, 21h50 (qui, 
sex, seg, ter, qua)
 Minha Vida em Marte - (12 anos) - 
sessões: 14h, 16h30, 22h (sáb, dom)

Sala 2 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - 
sessões: 12h10 (qui, dom, ter)
 Vidro dub - (14 anos) - sessão: 
22h20 (todos os dias)
 Como treinar o seu dragão 3 3D 
Dub - (livre) - sessões: 15h, 17h30, 
20h (qui, sex, sáb, dom, ter)
 Como treinar o seu dragão 3 3D 
Dub - (livre) - sessões: 17h30, 20h 
(seg, qua)
 Como treinar o seu dragão 3 Dub 
- (livre) - sessões: 12h30 (sex, sáb)
 Como treinar o seu dragão 3 
Dub - (livre) - sessões: 12h30, 15h 
(seg, qua)

Sala 3 - Máquinas Mortais leg - (14 
anos) - sessão: 23h15 (sáb)

 Como treinar o seu dragão 3 3D 
Dub - (livre) - sessões: 11h10, 13h40, 
16h15, 18h50, 21h15 (sáb, dom)
 Como treinar o seu dragão 3 
3D Dub - (livre) - sessões: 13h40, 
16h15, 18h50, 21h15 (qui, sex, seg, 
ter, qua)

Sala 4 - Homem-Aranha no Aranha-
verso leg - (10 anos) sessão: 23h20 
(sáb)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
dub - (10 anos) sessões: 12h20, 
15h10, 18h, 20h40 (todos os dias)

Sala 5 - WiFi Ralph Dub - (livre) - 
sessões: 13h10, 15h50, 18h30, 
21h10 (todos os dias)
 Aquaman leg - (12 anos) - ses-
são: 23h40 (sáb)
 
Sala 6 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 3D XD dub - (10 anos) ses-
sões: 13h20, 16h (todos os dias)
 Aquaman leg 3D XD - (12 anos) - 
sessão: 21h45 (sex, ter)
 Aquaman 3D XD Dub - (12 anos) - 
sessões: 18h40, 21h45 (qui, seg, qua)
 Aquaman 3D XD Dub - (12 anos) 
- sessão: 18h40 (sex, ter) 
 Aquaman 3D XD Dub - (12 anos) 
- sessões: 18h40, 21h50 (sáb, dom)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Aquaman 3D dub - (12 
anos) - sessões: 12h40, 16h00, 
19h10, 22h20 (todos os dias)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
3D Dub - (10 anos) - sessão: 16h 
(todos os dias)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
Dub - (10 anos) - sessões: 13h10 
(todos os dias)
 Aquaman 3D dub - (12 anos) - 
ses sões: 18h40, 21h50 (todos os 
dias)

Sala 2 - Máquinas Mortais dub - (14 
anos) - sessão: 22h30 (todos os dias)
 Como treinar o seu dragão 3 3D 
Dub - (livre) - sessões: 12h30, 15h, 
17h30, 20h (todos os dias)

Sala 3 - Como treinar o seu dragão 
3 3D Dub - (livre) - sessões: 11h50, 
14h10, 16h40, 19h10, 21h40 (todos 
os dias)

Sala 4 - Aquaman 3D XD dub - (12 
anos) - sessões: 12h20, 20h40 (to-
dos os dias)
 Aquaman 3D XD dub - (12 anos) 
- sessões: 12h20, 20h40, 23h50 
(sex, sáb)
 Dragon Ball Super: Broly XD Dub 
- (Livre) - sessões: 15h40, 18h10 
(todos os dias)

Sala 5 - WiFi Ralph 3D Dub - (livre) 
- sessões: 17h50, 20h30 (sáb dom)
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
sões: 12h, 14h40, 17h50, 20h30 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 WiFi Ralph 3D Dub - (livre) - ses-
sões: 12h, 14h40 (sáb, dom)
 O Manicômio dub - (16 anos) - 
sessão: 23h30 (sáb)

Sala 6 -  Vidro dub - (14 anos) - ses-
sões: 12h35, 15h30, 18h30, 21h30 
(qui, sex, sáb, dom)
 Vidro dub - (14 anos) - sessões: 
15h30, 18h30, 21h30 (seg, ter, qua
 Detetives do Prédio Azul - O mis-
tério Italiano - (livre) - sessão: 13h 
(seg, ter, qua)

Sala 7 - Dragon Ball Super: Broly 
Dub - (Livre) - sessões: 23h15 (sáb) 
 Como treinar o seu dragão 3 Dub 
- (livre) - sessões: 13h20, 15h50, 
18h20, 20h50 (todos os dias)

Sala 8 - Homem-Aranha no Aranha-
verso Dub - (10 anos) - sessões: 
12h10, 14h50, 17h40, 20h20 (qui, 
dom, seg, ter, qua)
 Homem-Aranha no Aranhaverso 
Dub - (10 anos) - sessões: 12h10, 
14h50, 17h40, 20h20, 23h (sex, sáb)

Sala 9 - Minha Vida em Marte - (12 
anos) - sessões: 12h, 14h20, 16h55, 
19h20, 22h (todos os dias)

Sala 10 - Homem-Aranha no 
Aranha verso Dub - (10 anos) - ses-
sões: 14h, 16h45, 19h30, 22h10 (to-
dos os dias)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - Como treinar o seu dragão 
3 2D Dub - (livre) - sessões: 14h45, 
17h05, 19h25, 21h45

Sala 2 - Bumblebee 2D - (10 anos) 
- sessão: 22h30  
 Como treinar o seu dragão 3 
2D Dub - (livre) - sessões: 15h45, 
20h15
 Dragon Ball Super: Broly 2D Dub 
- (Livre) - sessões: 13h30, 18h 

Sala 3 - Máquinas Mortais 2D - (14 
anos) - sessão: 22h25
  Detetives do Prédio Azul 2D - O 
mistério Italiano - (Livre) - sessão: 
13h10
 Minha Vida em Marte 2D - (12 
anos) - sessões: 15h35, 17h50, 20h05

Sala 4 - WiFi Ralph 2D Dub - (livre) 
- sessões: 14h05, 16h35 
 WiFi Ralph 2D Dub - (livre) - ses-
sões: 19h05, 21h35 

Sala 5 - Vidro 2D - (14 anos) ses-
sões: 16h30, 22h
 Vidro 2D dub - (14 anos) ses-
sões: 13h45, 19h15

Sala 6 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 2D Dub - (10 anos) - sessões: 
13h25, 19h
 Aquaman 2D Dub - (12 anos) - 
sessão: 16h, 21h30  

Sala 7 - Homem-Aranha no Aranha-
verso 2D Dub - (10 anos) - sessões: 
14h40, 17h10, 22h10

Sala 8 - Como treinar o seu dragão 
3 3D Dub - (livre) - sessões: 13h, 
15h20, 17h40, 20h, 22h20

Proteger a infância é acreditar no futuro
O ano de 2019 já começou e a 

Legião da Boa Vontade (LBV) ini
ciou mais uma importante campa
nha de mobilização social em apoio 
à educação brasileira: Criança Nota 
10  Proteger a infância é acreditar 
no futuro! A iniciativa visa angariar 
doações e entregar no início do ano 
letivo, 19 mil kits de material peda
gógico para crianças e adolescentes 
atendidos pela Instituição e por or
ganizações parceiras nas cinco re
giões brasileiras.

Os kits são compostos por itens 
como: mochila, cadernos, lápis, ré
gua, canetas, estojo, dicionário entre 
outros. A campanha tem como obje
tivos principais auxiliar os pais que 
não dispõem de recursos financeiros 
para a compra do material escolar 
e motivar crianças e adolescentes a 
frequentar a escola e a continuar os 
estudos. Para a rea lização da cam
panha, a LBV conta com a solidarie
dade do povo e de seus colaborado
res, voluntários, amigos e parceiros 
e o apoio imprescindível dos meios 
de comunicação para a divulgação 
dessa ação solidária. 

As doações podem ser feitas no 
site www.lbv.org ou pelo tel. 0800 
055 50 99. Outras informações ainda 
podem ser obtidas acessando as pá
ginas oficiais da LBV no Facebook, 
no Instagram e no Youtube, por 
meio do endereço “LBVBrasil”.

Foto: Divulgação

Desfralde infantil e o papel da escola
O papel da escola, sem dú

vida, é atuar na área da apren
dizagem, e essa atuação não se 
limita à alfabetização ou ao en
sino de disciplinas nas mais di
versas áreas do conhecimento. 
A escola tem a responsabilidade 
de formar cidadãos para a vida e 
essa formação passa por diferen
tes etapas, muitas vezes é acom
panhada desde a primeira infân
cia, no período de desfralde.

O Censo Escolar do Minis
tério da Educação (MEC) mos
tra que, em 2017, o número de 
alunos no ensino básico cresceu, 
passou de 8,2 milhões para 8,5 
milhões. O fenômeno é relacio
nado a uma emenda constitu
cional aprovada em 2009, tor
nando obrigatória a matrícula 
de crianças de 4 e 5 anos na edu
cação infantil, e ao aumento da 
oferta de escolas, que na catego
ria “creche” cresceu 19,4%.

Durante o desfralde, ter um 
olhar atento para as particula
ridades de cada criança é um 
trabalho desafiador para o edu
cador, no entanto, quando há 
uma parceria consolidada com 
a família, a tarefa fica mais fá
cil e o desenvolvimento integral 
da criança, certamente, estará 

garantido. Por isso, é impor
tante que os pais comuniquem 
à escola a necessidade de reali
zar o desfralde para analisar em 
conjunto a melhor forma de li
dar com a criança durante o 
processo.

Segundo o pediatra ameri
cano T. Berry Brazelton, estu
dioso sobre o desenvolvimen
to infantil, é importante que a 
escola considere alguns pontos 
no período do desfralde: aceitar 
cada criança como ela é; ter um 

banheiro adapta
do às necessida
des das crianças; 
contar com um 
adulto que não 
sofre a pressão 
de precisar des
fraldar a crian
ça acompanhan
doa no banheiro; 
garantir à crian
ça que não des
fraldou ou que 
teve retrocessos 
a tranquilidade 
de estar no gru
po sem ser ridi
cularizada pelos 
adultos ou demais 
crianças; evitar 
em sala de aula 

comparações sobre os processos 
de desfralde e favorecer à crian
ça situações e atividades em que 
ela possa estar no controle.

Todas essas ações são fun
damentais para garantir o pro
tagonismo da criança diante 
de um processo tão importan
te como o desfralde. Ela preci
sa ter condições de conhecer seu 
próprio corpo e a escola deve 
ser parceira nesse período de 
descobertas.

Foto: Divulgação

A escola é fundamental para ajudar 
no período de desfralde

Plataforma digital ‘Fale Abertamente’ reúne 
informações médicas e culturais sobre Saúde Mental

O Fale Abertamente é um im
portante canal de comunicação 
com informações que abordam, 
de maneira clara e objetiva, os 
sintomas das principais doenças 
que acometem o sistema nervo
so central, como: depressão, an
siedade, pânico, bipolaridade e 
Alzheimer. Atualizada semanal
mente, a plataforma, idealizada 
pela FQM Farma, foi criada com 
o propósito de ajudar às pessoas 
que sofrem com essas doenças e 
seus familiares que também pre
cisam saber lidar com a situação. 

O objetivo é tornar o Fale 
Abertamente um site de pesqui
sa, para sanar dúvidas, saber en
frentar preconceitos, encontrar 
especialistas na área, entender, 
conhecer e diferenciar as doen
ças e seus sintomas. Atualmente, 
profissionais se dedicam cons
tantemente em pesquisas para 

que todas as informações posta
das na plataforma tenham dados 
que possam ajudar e orientar a 
população, inclusive com indica
ções de livros e filmes para que 
o assunto seja passado de forma 
educativa. O canal também apoia 
iniciativas que visam o tema, 
com dicas culturais.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), esti
mase que, no Brasil, 23 milhões 
de pessoas tenham problemas 
com a Saúde Mental, sendo ao 
menos cinco milhões em níveis 
que vão de moderado a grave.

Ainda, de acordo com a OMS, 
322 milhões de pessoas em todo 

o mundo vivem com depressão. 
Considerada o “mal do século”, 
ela ainda é um desafio para mé
dicos e pacientes por tratarse 
de um tabu na sociedade. 

Na opinião do neurologis
ta, dr. Willians Lorenzatto, a 
Plataforma Abertamente é mui
to importante para que as pes
soas tenham total acesso à infor
mação. “O objetivo é que a pessoa 
tenha uma referência na hora de 
pesquisar sobre o tema e também 
um canal com os especialistas da 
área. A população precisa saber 
que há várias formas de trata
mento sem que haja necessaria
mente uma internação”, afirma.

Informações sobre ou
tras doenças e dicas importan
tes podem ser obtidas no site 
www.faleabertamente.com.br 
e nas redes sociais (Facebook, 
Instagram e Youtube).

Foto: Divulgação

Plataforma reúne informações médicas 
e culturais sobre Saúde Mental


