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Governo de SP lança programa
“Inova Educação”

Capítulo 36 - Segunda-feira
Dalila pensa em usar o vício de Miguel em jogos
de azar para prejudicar Laila e sua família. Rania
repreende Miguel e revela para a família a compulsão do marido. Elias comenta com Laila que
Gabriel esteve na loja de Ali. Chega o dia do casamento de Almeidinha e Zuleika. Almeidinha,
Tomás, Caetano e Ali se embriagam e têm uma
crise de riso durante a cerimônia. Zuleika se recusa a se casar com Almeidinha, que implora o
perdão da noiva, e os dois se casam. Aline sente
contrações e alerta Letícia. Helena afirma a Elias
que jamais o esquecerá. Letícia revela que a bebê
de Aline não resistiu, e Benjamin conforta a mãe.
Passam-se três anos. Dalila anuncia a Paul que
iniciará seu plano contra Laila e Jamil.
Capítulo 37 - Terça-feira
Dalila orienta Paul a viajar para o Brasil. Laila se
preocupa com a desarmonia entre Elias e Missade.
Bruno retorna da Europa e afirma a Laila que ainda
a ama. Miguel promove Jamil. Teresa, Padre Zoran
e todos no centro de refugiados comemoram a volta de Bruno. Dalila repassa seu plano com Paul, e
o instrui a se aproximar de Camila. Helena se muda
para São Paulo. Elias confessa a Caetano sua paixão por Helena. Benjamin confronta Aline e afirma que ele e Arturzinho se mudarão para a casa
de Rania. Faruq lamenta sua situação de trabalho
com Letícia. Almeidinha pede para ter um filho com
Zuleika. Rania conversa com Aline. Missade discute com Latifa e se demite. Abner sofre de paixão
por Sara. Paul se prepara para vir ao Brasil.
Capítulo 38 - Quarta-feira
Fairouz implora para que Dalila desista de sua vingança contra Laila e Jamil. Incentivado por Padre
Zoran, Faruq se declara para Letícia. Ali aceita ficar noivo de Latifa, com a intenção de ver seu rosto. Marie reencontra seu filho Martin, mas o menino foge da mãe. Paul chega ao Brasil e conhece
Camila. Bruno e Padre Zoran procuram por Martin.
Ali e Muna reclamam do comportamento de Latifa.
Muna afirma a Ali que o irmão ainda gosta de Sara.
Sara lamenta com Eva sobre o possível casamento de Ali e Latifa. Paul se aproxima de Camila. Jean
conforta Marie, que sofre por Martin. Sara pede a
ajuda de Abner para provocar Ali. Ali anuncia seu
noivado com Latifa, que tira o véu pela primeira
vez. Sara sente ciúmes de Ali. Laila e Bruno encontram Martin. Paul e Camila dormem juntos.
Capítulo 39 - Quinta-feira
Jamil se irrita com a proximidade entre Laila e
Bruno. No centro de refugiados, todos acolhem
Martin. Miguel comenta com Rania que pensa em
procurar Camila. Jamil pede desculpas a Laila,
que afirma ao marido que nada irá separar os
dois. Paul garante a Dalila que conseguirá manipular Camila. Sara e Zuleika se incomodam com o
sucesso que Latifa faz entre os homens. Bóris repreende Sara por ir à festa de Ali e Latifa. Cibele
consegue se aproximar de Martin. Marie canta
para Martin, e o menino abraça a mãe. Jean sofre com a distância de Marie. Caetano conversa
com Benjamin sobre a depressão de Aline. Miguel
convida Camila para almoçar, e Paul observa o
comerciante. Miguel e Rania pedem que Camila
volte para casa. Missade culpa Helena por seu sofrimento. Sara anuncia que deseja retomar as aulas de dança do ventre com Muna. Paul propõe
que Camila gerencie um cassino de luxo.
Capítulo 40 - Sexta-feira
Camila hesita em aceitar a proposta de Paul.
Missade repreende Laila por sua proximidade
com Bruno. Dalila orienta Paul a pedir Camila
em casamento. Missade tem uma crise nervosa,
e Laila, Elias e Jamil ficam consternados. Zuleika
discute com Almeidinha por causa de Latifa. Muna
conversa com Ali sobre Sara e Latifa. Sara pede
ajuda a Abner para reconquistar Ali. Abner sofre
por seu amor não correspondido por Sara, e desabafa com Bruno. Missade confronta Elias sobre seus sentimentos por Helena. Paul diz que
está apaixonado por Camila, que acredita. Padre
Zoran conforta Missade, que decide tentar se reaproximar de Elias. Elias beija Helena. Laila estranha a demora de Elias. Paul garante a Miguel e
Rania que deseja se casar com Camila.
Capítulo 41 - Sábado
Rania desconfia de Paul, mas Miguel aprova o rapaz. Elias dorme com Helena, que diz que lutará pelo amor dos dois. Jamil pergunta a Caetano
sobre Elias. Arturzinho sofre pelo estado de Aline.
Laila confronta Elias sobre sua ausência. Camila
decide aceitar a proposta de Paul para gerenciar o
cassino de luxo. Elias sente-se culpado por magoar
Missade. Bruno sugere que Abner se declare para
Sara. Norberto se machuca durante uma atividade
com Valéria, e Bruno socorre o pai. Dalila se prepara para vir para o Brasil. Paul pede que Camila não
comente com Rania sobre a casa de jogos. Bruno
e Norberto discutem por causa de Teresa e Valéria.
Cibele tem uma ideia para ajudar Martin. Rania diz a
Camila que não confia em Paul, e elas brigam. Jean
elogia Teresa. Marie conta para Laila sobre sua briga com Jean. Laila flagra Elias com Helena. Dalila
planeja vir ao Brasil e usar um nome falso para se
aproximar de Jamil e Laila. Camila confidencia a
Miguel que trabalhará em uma casa de jogos.

Capítulo 90 - Segunda-feira
Janaína agradece a ajuda de Jerônimo. Ela afirma que apoiará o filho se ele decidir revelar a

verdade sobre a morte de Nicole. Jerônimo continua superfaturando as compras da PopTV com
Avelar. La Donna e Ticiano dormem juntos e chamam a imprensa para anunciar o namoro. João
conta a Manu que ele e Diego desconfiam de que
Jerônimo está roubando a PopTV. Larissa conta
a Dandara que Quinzinho vetou a participação
dela no show de La Donna. Janaína recebe proposta para comercializar o bombom, mas recusa
a oferta. Dandara e Quinzinho discutem. Candé
e Larissa descobrem que Alaor foi demitido por
desvio de dinheiro da empresa da família. Álamo
procura Madá e se declara. Manu copia um arquivo no computador de Jerônimo. Mercedes oferece sociedade a Jerônimo na PopTV.
Capítulo 91 - Terça-feira
Mercedes oferece sociedade na PopTV em troca da ajuda de Jerônimo para afastar Janaína de
Herculano. Manu consegue pegar o disquete na
sala de Jerônimo sem ser vista. Vanessa incentiva
Jerônimo a aceitar a proposta de Mercedes. Madá
tem um sonho ruim com Álamo e conclui que
eles não deveriam ter ficados juntos. Jofre alerta Manu a ser mais cuidadosa com os encontros
com João, para não despertar a desconfiança de
Lidiane. Larissa avisa a Candé que ele está sendo acusado de subornar Alaorzinho. Manu pega
o celular de Jerônimo. Diego aconselha Candé
a não fugir e tentar se defender. Jerônimo escuta a conversa de Tobé com Diana e descobre que
Herculano não gostou de Janaína ter recusado a
proposta de comercialização de seu doce.
Capítulo 92 - Quarta-feira
Candé recebe voz de prisão ao tentar fugir.
Larissa implora para que Diego atue como advogado de Candé. Marta entra em pânico com a decisão de Lidiane de organizar o guarda-roupa de
Mercedes. Candé não aceita que Diego o defenda. Janaína e Herculano discutem por causa de
Jerônimo. Jerônimo procura Catraca para sondar informações sobre os negócios de Janaína.
Dandara não gosta de saber que Quinzinho passou a noite fora de casa. Jerônimo comunica a
Mercedes que aceita as condições da proposta para a sociedade e que já sabe como separar
Janaína de Herculano.
Capítulo 95 - Quinta-feira
Manu diz a João que deixará o celular de
Jerônimo na sala dele na PopTV. Macedo conta
para Larissa que o habeas corpus de Candé, pedido por Diego, foi concedido. Candé fica decepcionado ao ser afastado da PopTV por Mercedes.
João encontra recibos suspeitos na lixeira de
Jerônimo. Jerônimo consegue furtar a carteira de
Herculano. Mercedes despede Lidiane da função
de sua assessora pessoal. Jerônimo arma um
plano para afastar Herculano de Janaína, e aciona Figueirinha. Herculano conhece um produtor
de cinema interessado em investir no seu filme.
Catraca e Andressa se deparam com o restaurante de Janaína aberto, sem saber que Jerônimo e
Figueirinha estão escondidos no local.
Capítulo 96 - Sexta-feira
Jerônimo fica aliviado quando Catraca vai embora. Mercedes segue o conselho de Quinzão e readmite Lidiane. Jerônimo rouba a página da receita
do bombom de Janaína e arma para a culpa cair
sob Herculano. Herculano conta a Janaína que
conseguiu o patrocínio para a produção de seu
filme. Codorna registra Candé agredindo Murilo.
Janaína encontra a carteira de Herculano no chão
de seu escritório. Jerônimo avisa a Mercedes que
vendeu a receita do bombom de Janaína para
uma empresa. Lidiane pede a ajuda de Jofre para
conquistar a confiança de Mercedes. Janaína desconfia de que Herculano roubou sua receita.
Capítulo 97 - Sábado
Janice repreende Janaína por desconfiar de
Herculano. O plano de Lidiane para se reaproximar de Mercedes fracassa. Gisela sente ciúmes da forma carinhosa como Patrick trata Tânia.
Janaína descobre que uma receita similar a sua
foi comprada por uma empresa de doces. Murilo
divulga as agressões de Candé em seu programa. Floriano estranha as atitudes supersticiosas
de Álamo. Candé confronta Quinzinho. Macedo
avisa a Larissa e Diego que Candé foi preso por
ter invadido a PopTV e comunica que está deixando o caso. Larissa faz Candé encarar a realidade
com relação ao abandono dos pais. Madá avisa
a Álamo que ele perderá tudo o que conquistou. Larissa pede a Diego que defenda Candé.
Janaína pressiona Herculano.

Capítulo 157 - Segunda-feira
Luz pede para Feijão contar sua descoberta a
Gabriel. Luz se aconselha com Sóstenes. Olavo
vai à casa de Afrodite. Feijão volta para o casarão.
Guilherme pede a opinião de Stefânia sobre a proposta de Mirtes. Adamastor marca um encontro
com Stella. Olavo oferece um emprego a Rivalda,
e Nicolau se interessa. Gabriel pede para conversar com Feijão. Luz decide ir até a gruta para checar a descoberta de Feijão, e pede ajuda a Júnior.
Rivalda tenta convencer Nicolau a aceitar a oferta de Olavo. Olavo comunica a Laura que ela terá
uma nova secretária. Olavo orienta Sampaio a trazer as máquinas para Serro Azul.
Capítulo 158 - Terça-feira
Olavo exige que Sampaio não se envolva com
Laura. Murilo vê Feijão entrar no carro de Júnior
e conta para Gabriel. Valentina vai com Murilo e
Gabriel investigar a gruta. Louise combina com
Laura de roubar as joias de Valentina e se mudar
para o sobrado. Rivalda manipula Nicolau para aceitar o seu emprego com Olavo. Valentina, Gabriel

e Murilo seguem por túneis diferentes na gruta. Olavo avisa a Eurico que invadirá o casarão.
Guilherme procura Mirtes. Luz confirma o sítio arqueológico e constata que a entrada do local foi
encoberta. Valentina flagra Louise roubando suas
joias. Gabriel encontra Júnior, Luz e Feijão na gruta perdida.
Capítulo 159 - Quarta-feira
Luz tenta explicar o que aconteceu para Gabriel.
Louise decide deixar Serro Azul. Sampaio entrega uma arma para Olavo. Laura se enfurece ao saber da traição de Louise. Gabriel discute com Luz e declara guerra contra ela. Judith
tenta acalmar Feijão. Gabriel conta para Murilo
que expulsou Luz da Irmandade. Marilda pensa em um roteiro de viagem. Marilda afirma a
Geandro que Lourdes Maria está grávida. Eurico
descobre que seu depósito está vazio. Judith
revela a Gabriel que Feijão possui a marca de
guardião-mor.
Capítulos 160 e 161
Não serão divulgados.

Capítulo 15 – Segunda-feira
Eliseu com os pulsos amarrados, seguro pelo
general Hannibal, IB, Adad e Sidônio. Acabe na
expectativa da resposta de Eliseu, que se mantém calado. Acabe o manda para o calabouço. Micaías sugere a Joel e Inlá para que resgatem Eliseu. Barzilai implora para que Eliseu conte
onde estão os outros profetas. Jezabel fica irritada com Hannibal por não ter prendido Elias e sim
Eliseu. Hannibal se decepciona com a princesa e
sai da sala. Micaias e Noam se camuflam de soldados fenícios e entram no palácio. Eliseu adormece na prisão. Micaías e Noam vão até o calabouço e entregam um uniforme de um soltado
também. Hannibal e Barzilai ficam bêbados e fazem uma trégua. Eliseu, Noam e Micaías fogem
do palácio.
Capítulo 16– Terça-feira
Acabe questiona Hannibal sobre a fuga de Eliseu.
Hannibal acusa Barzilai de ter ido ao seu aposento para despistar a fuga. Jezabel acusa Hannibal
de ser o responsável pela fuga de Eliseu e
Hannibal diz que irá recapturá-lo. Temima pede a
Baltazar que solte Levi e diz que ele não é um traidor. Aisha pede a Acabe que a deixe ajudar o seu
povo que está sofrendo com fome e sede. Jezabel
pergunta de Queila para Dido. Ela responde que
Queila está demonstrando interesse em Barzilai.
Jezabel não gosta. Nasce o filho de Baltazar e
é uma menina. Phineas diz a Acabe que Levi e
as famílias do profeta Inlá e do artesão Emanuel
estão de conluio com os profetas e que escondem Baltazar na casa de Inlá. Acabe dá ordens a
Obadias para que prenda todos na casa de Inlá e
os tragam a sua presença.
Capítulo17 – Quarta-feira
Jezabel conversa com Aisha em tom desafiador e
a avisa que não deve importunar o rei com seus
pedidos. Soldados fenícios invadem a casa de
Micaías a procura de Baltazar. Soldados prendem
Raquel, Yarin, Emanuel, Leah, Adama e Rebeca.
Acabe libera os prisioneiros mas mantém Temima
com sua filha na prisão até que confesse onde
está Baltazar. Obadias implora a Acabe que solte
Temima com sua filha. Etbaal pede a Acabe que
traga seu neto para o palácio. Jezabel diz a Etbaal
que faz questão de ir buscar o sobrinho. Baltazar
se oferece para trabalhar na construção do templo em troca de água e comida. Joana recebe
Jezabel. Queila vem de dentro do aposento e encontra Jezabel. Jezabel diz que somente Baruch
voltará para o palácio e que ela fica.
Capítulo 18 – Quinta-feira
Queila diz à Jezabel que ela não pode levar seu filho. Queila pede para Jezabel que a deixe voltar
para o palácio também e Jezabel nega. Baltazar
exausto, carrega pedras com dificuldade. Baltazar
reclama de fome com Thanit e Pigmaleão. Barzilai
vai aos aposentos do rei Acabe interceder por
Queila. Hannibal interroga os presos e pergunta quem será o primeiro a revelar o esconderijo de Elias. Obadias fica arrasado ao ouvir de
Barzilai que Rebeca, Temina e sua filha foram presas. Barzilai fica devastado e Obadias diz para ele
não se culpar tanto, pois estava cumprindo seu
papel. Barzilai e Obadias param ao ver o povo
olhando para o mudo do palácio, eles estranham
e vão até eles. Barzilai e Obadias ficam horrorizados ao ver três rapazes suspensos por uma corda, enforcados.
Capítulo 19 – Sexta-feira
Obadias e Barzilai ficam revoltados e vão para
dentro do palácio. Barzilai chega ali, transtornado, prestes a perder o controle e interrompe
Acabe. Barzilai diz a Acabe que ele precisa prender Hannibal, pois foi ele quem matou os profetas. Acabe não se abala. Uma grande comitiva fenícia chega à Samaria, os israelitas se aglomeram
ao redor da comitiva. Um homem grita que são
provisões de comida e água. Os soldados tem
dificuldade de conter o povo. Jezabel aprecia a
saída da pequena comitiva com Aisha. Aisha no
meio do povo distribui as provisões. Quatro homens se aproximam da aglomeração como se
fossem pegar comida também. Eles se misturam
ao povo e vão abrindo caminho. Adama e Samira
felizes, entregando sacos de provimentos. Os homens muito próximos à Aisha, retiram o punhal
de suas vestes.
Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas e podem não ser enviados pela emissora.

Liberdade Preciosa
Iluminação não falta neste
Mundão de Deus. Tudo tem começo para uma finalidade, que é romper a barreira do som infernal.
Então a criatura atenta está
para recados que ensinam e
aprimoram o ser humano.
Refletores acesos no palco
da vida mostrando o que é bom
para todos;
“Irmãos, quanto a mim não
julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço: é que
esquecendo-me das coisas que
atrás ficam, avanço para as que
se encontram diante de mim.”
Paulo
O Apóstolo do Senhor ensina ao homem a técnica de adquirir um Novo Astral. Isso é
progresso seguindo a ordem natural da vida no seu dia a dia.

Não se apegue, mas seja
atento e cuidadoso. Vamos vivendo e aprendendo.
Vai o mundo, conduz
Aprende a Rezar,
Chama Jesus
Para te acompanhar.
Arejando a Cuca
Você chega Lá,
Nesta Terra Maluca
Chamada Shangrilá.
É isso aí,
Canta a bom cantar
Tal qual Bem-te-vi
Atravessando o Ar.
Tudo é vida e Ideal,
Quando o homem sabe ver
A proporção do Normal
Conjugando o verbo Ser.

Tudo palpita então,
A lição de ontem
É como a Evangelização
Jorrando água da Fonte.

Na última segunda-feira
(6) o Governador João Doria e
o Secretário de Estado da Edu
cação, Rossieli Soares, lançaram
o Inova Educação (http://inova
educacao.escoladeformacao.
sp.gov.br/).
O modelo pedagógico vai conectar as escolas à realidade dos
estudantes do século 21 e será
ofertado a partir de 2020 a todos os dois milhões de estudantes matriculados nos anos finais
do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio na rede estadual
de São Paulo. Estes estudantes
ganharão uma aula a mais e um
aumento na carga horária de 15
minutos por dia.
O Inova Educação é inspirado nos resultados positivos das
práticas de sucesso já aplicadas
em 633 escolas da rede estadual
de São Paulo desde 2012. Além
disso, está em consonância com
a nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) na medida em
que reforça as 10 Competências
Gerais do documento.
O programa também responde a uma demanda da comunidade escolar identificada no
trabalho com diretores, professores e estudantes feito desde o
início do ano e intensificado no
mês de abril.
Os estudantes terão sete

Jornada
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Instituto Ayrton Senna, representado por Viviane Senna,
é parceiro do Estado na iniciativa

aulas diárias de 45 minutos
cada, ao invés de seis como é
hoje. Todas as disciplinas regulares ficam mantidas e não
haverá exclusão de nenhuma
delas. Pelo contrário, os professores terão mais oportunidades
para compor sua jornada de trabalho e ainda receberem formação especializada para isso.
O modelo vai exigir um aumento da carga horária de 15
minutos por dia. Quando estiver em vigor, os estudantes do
período matutino passam a sair

Como é

Como fica

6 aulas - 50 minutos

7 aulas- 45 minutos

Horário de saída
Matutino..................... 12h20................................12h35
Vespetino................... 18h20................................18h35

da escola às 12h35 - não mais às
12h20. No período vespertino,
a saída passará a ser às 18h35 atualmente é às 18h20.
No novo projeto pedagógico os estudantes ganharão
duas aulas por semana de uma
atividade chamada “Projeto
de Vida”, mais duas aulas do
componente Eletivas e uma de
Tecnologia.
Currículo Básico - Ganha
duas novas disciplinas eletivas
por semestre;
Atividades - Duas aulas semanais de Projeto de Vida;
Férias de meio de ano - 15
dias em julho + uma semana de
recesso em abril + uma semana
em outubro;
Férias de final de ano - continuam 30 dias entre dezembro
e janeiro.

Mais da metade dos eleitores da
cidade de São Paulo tem biometria
Até a última terça-feira (7)
o município de São Paulo chegou à marca de 50% do eleitorado com biometria cadastrada. A
cidade de São Paulo tem o maior
colégio eleitoral do País, e tem
9.103.750 pessoas aptas a votar, dessas, 4.553.817 já fizeram
a identificação digital, o equivalente a 50,02% do total.
Na capital, a biometria ainda
não é obrigatória, mas a Justiça
Eleitoral recomenda que o cidadão se adiante para realizar já
o cadastramento, evitando filas
que podem ocorrer em um momento posterior, devido ao aumento da procura. A meta do
TSE é que todo eleitor brasileiro seja identificado por meio das
impressões digitais a partir das
Eleições Gerais de 2022.
Biometria obrigatória
No Estado de São Paulo,
atualmente a biometria é obrigatória em 478 municípios. Nesses
locais, o eleitor deve comparecer

sob pena de ter o título cancelado. O prazo final varia de agosto a dezembro deste ano.
Essas cidades reúnem um eleitorado de
11,8 milhões de pessoas, sendo que somente 5,4 milhões (45,45%)
realizaram o cadastramento. Em todo o
Estado, são 33,3 milhões de eleitores, dos
quais 16,5 milhões compareceram (49,45%).
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Dos 9,1 milhões de eleitores da capital,
4,5 milhões já cadastraram as digitais

Sobre a biometria
A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no dia do pleito. Acoplado
à urna eletrônica, o leitor biométrico confirma a identidade de cada pessoa por meio das
impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da
Justiça Eleitoral e transferidas
para as urnas eletrônicas.

O cadastramento, que envolve a coleta de impressões digitais,
fotografia e assinatura digitalizada, dura cerca de 15 minutos e
pode ser feito no cartório ou posto da Justiça Eleitoral de domicílio do cidadão ou nas unidades do
Poupatempo com serviços eleitorais. Para realizar o procedimento, é necessário levar documento
de identificação oficial e comprovante de residência recente, além
do título de eleitor, se tiver.

Condomínio que descumprir eSocial
pode ser multado em até R$ 181 mil
Desde o início deste ano, os
condomínios estão obrigados a
acessar o eSocial (sistema online do governo federal para controle de obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais) e cumprir a obrigatoriedade de transmissão de suas informações,
mesmo que não tenham empregados. O descumprimento pode
gerar multas e penalidades ao
condomínio por parte da Receita
Federal, Previdência Social ou
Ministério da Economia, que podem chegar a até R$ 181.284,63
(como no caso, por exemplo,
de falha na informação sobre o
afastamento temporário de algum funcionário).
O cronograma de implantação foi dividido em cinco etapas
e a primeira delas, para o envio
do cadastro dos dados do condomínio e tabelas de cadastro, rubricas, horário e escala, teve início em 10 de janeiro e terminou
no dia 30 de março. A segunda

etapa começou no dia 10 de
abril e vai até o dia 30 de junho.
Nesse período, os condomínios
precisam enviar informações
dos funcionários e seus vínculos com o condomínio e ou associações, que inclui admissão,
demissão, afastamento temporário, alteração contratual e cadastral do funcionário.
“É muito importante que
o condomínio cumpra o cronograma corretamente. Não serão
aceitos registros sem os devidos
documentos, com data retroativa, ou de forma incompleta, por
exemplo”, alerta Roger Silva, diretor da Auxiliadora Predial, empresa de gestão condominial e
negócios imobiliários. Ele lembra
que nessa etapa também devem
ser inseridos no eSocial dados sobre os síndicos, tanto daqueles
que recebem pró-labore, quanto
dos isentos do pagamento da cota
de condomínio mensal.
Silva reforça também que até

mesmo os condomínios que não
tenham funcionários precisam
acessar o sistema, informando a
opção “Sem movimento”. “Como
o síndico é o responsável legal
pelo condomínio, é importante
que ele verifique junto à administradora se o cronograma está
sendo cumprido”, orienta Silva.
A terceira etapa começa a valer a partir de 10 de julho e deve
ser cumprida mensalmente até o
dia 7 de cada mês. Servirá para
envio da folha de pagamento com
informações sobre salário, horas extras, desconto de INSS e de
Imposto de Renda, e sobre pessoas que trabalharam como autônomo, isenção de síndico e pró-labore. A quarta etapa, durante o mês
de outubro deste ano, será para a
substituição da GFIP. Por fim, a
quinta etapa começa a valer só a
partir de julho de 2020, também
mensalmente, e será para o envio
das informações relacionadas à
segurança e saúde do trabalhador.
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PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças
e receberás embora estejas nas alturas em
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o desejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora todas as minhas necessidades. Segundo
suas riquezas e em glória serei sempre grato
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha vida. Que isso
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes junto com Salmo 23 e Pai-Nosso.
D.R.M.

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 pedir (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 relacionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no último dia) depois mandar publicar.
D.M.

Obrigado pelo Ontem, pelo
Hoje, pelo Amanhã. O passado
trouxe a lição, o presente a certeza, o amanhã o futuro rumo à
Natureza.
Se vais a missão do bem,
Não olvides, meu irmão,
Que o suor gera o serviço
Da busca da perfeição.
Para nós, haverá sempre suprimento do Céu, de conformidade com as nossas lutas. A única vida real é a vida do Espírito,
de posse de sua Liberdade
Preciosa.
IRMÃ LÚCIA

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

Agradeço a Santo Expedito e a São Longuinho por grande graça alcançada. A.D.S.

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

