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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, 
da terra que tudo forma, do ar que 
tudo clareia, do fogo que transfor-
ma, 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.

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

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 de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.

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.  D.M.

Liberdade Preciosa
Iluminação não falta nes-

te Mundão de Deus. Tudo tem 
começo para uma finalidade, 
que é romper a barreira do som 
infernal.

Então a criatura aten-
ta está para recados que ensi-
nam e aprimoram o ser huma-
no. Refletores acesos no palco 
da vida mostrando o que é bom 
para todos;

“Irmãos, quanto a mim não 
julgo que haja alcançado a per-
feição, 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 en-
sina ao homem a técnica de 

adquirir um Novo Astral. Isso é 
progresso seguindo a ordem na-
tural da vida no seu dia a dia. 
Não se apegue, mas seja aten-
to 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.

Obrigado pelo Ontem, pelo 
Hoje, pelo Amanhã. O passado 
trouxe a lição, o presente a cer-
teza, 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 su-
primento do Céu, de conformi-
dade 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.

Estreias da semana

X-Men: Fênix Negra | X-Men: Dark 
Phoenix - (Reino Unido - Aventura)  
- Ambientado em 1992, Charles 
Xavier (James McAvoy) está lidan-
do com o fato dos mutantes se-
rem considerados heróis nacio-
nais. Com o orgulho a flor da pele, 
ele envia sua equipe para perigo-
sas missões, mas a primeira tarefa 
dos X-Men no espaço gera uma ex-
plosão solar, que acende uma força 
malévola e faminta por poder den-
tro de Jean Grey (Sophie Turner).
Elenco: Sophie Turner, Jennifer 
Law rence, Jessica Chastain
Direção: Simon Kinberg
Duração: 113 min
Classificação: 12 anos 

Juntos para Sempre | A Dog’s 
Journey - (EUA - Drama) - Depois de 
muitas vidas e aprendizados, Buddy 
vive tranquilamente com Hanna. Um 
dia, Gloria, uma aspirante a canto-
ra, aparece sem avisar na vida dos 
dois com uma notícia surpreenden-
te: Hanna tem uma neta, chamada 
Clarity. Com o tempo, o cãozinho 
percebe como a menina é negligen-
ciada pela mãe e decide que seu ob-
jetivo nesta vida é cuidar e proteger 
Clarity incondicionalmente.
Elenco: Dennis Quaid, Betty Gilpin, 
Abby Ryder Fortson
Direção: Gail Mancuso
Duração: 108 min
Classificação: 12 anos

Programação válida até 12/6

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - X-Men: Fênix Negra 3D dub 
- (12 anos) - sessões: 15h40, 18h20, 
21h (qui, sex, sáb, dom, seg)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub (12 
anos) - sessões: 15h40, 18h20, 21h, 
23h40 (sáb)
 X-Men: Fênix Negra dub (12 anos) 
- sessão: 13h35, 16h05, 21h05 (qui, 
sex, sáb, dom, seg, ter, qua)
 X-Men: Fênix Negra dub (12 anos) 
- sessões: 13h, 15h40 (ter, qua)

Sala 2 - X-Men: Fênix Negra 3D dub 
(12 anos) - sessões: 14h40, 17h20, 
20h (sáb, dom)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub (12 
anos) - sessão: 20h (sáb, dom)
 X-Men: Fênix Negra dub (12 
anos) - sessões: 12h10 (dom)
 X-Men: Fênix Negra dub (12 
anos) - sessões: 14h40, 17h20 (qui, 
sex, seg, ter qua)
 Godzilla II - Rei dos Monstros - 
dub - (12 anos) - sessão: 22h30

Sala 3 - Aladdin dub - (10 anos) - 
sessões: 14h, 18h, 21h45 (qui, sex, 
seg, ter, qua)

 Aladdin dub 3D - (10 anos) - ses-
sões: 14h, 18h, 21h45 (sáb)
 Aladdin dub 3D - (10 anos) - ses-
sões: 14h15, 18h, 21h45 (dom)

Sala 4 - Vingadores: Ultimato - dub 
3D - (12 anos) - sessões: 12h50, 
16h50, 21h40 (sáb, dom)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D 
- (12 anos) - sessões: 13h, 16h50, 
21h40 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessão: 11h45 (sáb)
 Pokemon Detetive Pikachu - dub 
- (12 anos) - sessão: 11h50 (dom)

Sala 5 - Aladdin dub 3D - (10 anos) 
- sessões: 13h05, 16h, 19h, 21h45 
(todos os dias)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - X-Men: Fênix Negra 3D XD 
leg - (12 anos) - sessões: 15h40, 
18h20, 21h (qui, sex, sáb, seg)
 X-Men: Fênix Negra 3D XD leg 
- (12 anos) - sessões: 18h20, 21h, 
23h40 (sáb)
 X-Men: Fênix Negra 3D XD leg - (12 
anos) - sessões: 18h20, 21h (dom)
 X-Men: Fênix Negra 3D XD dub 
- (12 anos) - sessão: 13h, 15h40 
(sáb, dom)

Sala 2 - Aladdin leg 3D - (10 anos) 
- sessões: 13h05, 15h50, 18h40, 
21h30 (todos os dias)

Sala 3 - Rocketman - leg - (16 anos) 
- sessões: 13h30, 16h20, 19h10, 
22h (todos os dias) 

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - X-Men: Fênix Negra 3D XD 
dub - (12 anos) - sessão: 13h40, 
16h20, 19h, 21h40 (sáb, dom)

Sala 2 - Aladdin dub - (10 anos) - 
sessões: 13h15, 16h, 18h45, 21h45 
(qui, sex, seg, ter, qua)
 Aladdin dub - (10 anos) - sessões: 
13h15, 16h, 18h45, 21h50 (sáb, dom)

Sala 3 - X-Men: Fênix Negra 3D dub 
- (12 anos) - sessão: 17h40, 20h20 
(todos os dias)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessão: 12h20, 15h, 22h50 
(sáb)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessão: 12h20, 15h (dom)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessão: 15h (qui, sex, seg, 
ter, qua)

Sala 4 - X-Men: Fênix Negra 3D dub 
- (12 anos) - sessão: 13h, 15h40, 
18h20, 21h (qui, sex, dom, seg, 
ter,qua)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessão: 13h, 15h40, 18h20, 
21h, 23h40 (sáb)

Sala 5 - Vingadores: Ultimato - dub 
3D - (12 anos) - sessões: 17h15, 
21h20 (sáb, dom)
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 17h15, 21h15 (qui, 
sex, seg, ter, qua)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessões: 12h40, 15h 
(sáb, dom)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
2D dub - (livre) - sessões: 13h05, 
15h10 (qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 6 - X-Men: Fênix Negra 3D dub 
- (12 anos) - sessões: 19h40, 22h20 
(todos os dias)
 Rocketman - dub - (16 anos) - 
sessão: 14h15 (qui, sex, sáb, dom, 
seg, qua)
 Rocketman - dub - (16 anos) - 
sessão: 14h10 (ter)
 Ma - dub - (16 anos) - sessão: 
12h (sáb, dom)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessão: 17h10 (qui, 
sex, sáb, dom, seg, qua)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessão: 17h25 (ter)

Sala 7 - Aladdin dub - (10 anos) 
- sessões: 12h, 14h50, 17h45, 
20h45, 23h35 (sáb, dom)
 Aladdin dub - (10 anos) - ses-
sões: 14h30, 17h50, 20h35 (qui, 
sex, seg, ter, qua)

Sala 8 - Juntos Para Sempre dub - 
(12 anos) - sessões: 14h, 19h20 (to-
dos os dias)
 John Wick 3 - Parabellum - dub 
- (16 anos) - sessões: 16h30, 22h 
(qui, sex, sáb, dom, seg, ter)
 John Wick 3 - Parabellum - dub - 
(16 anos) - sessão: 16h30 (qua)
 Casal Improvável - dub - (16 
anos) - sessões: 22h10 (qua)

Sala 9 - Kardec - (12 anos) - ses-
são: 13h (sáb, dom)
 Kardec - (12 anos) - sessão: 
14h15 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Casal Improvável - dub - (16 
anos) - sessões: 22h15 (sáb, dom)
 Eu Acredito - dub - (12 anos) - 
sessões: 15h30, 17h45, 20h (sáb, 
dom)
 Eu Acredito - dub - (12 anos) - 
sessões: 16h45, 21h30 (qui, sex, 
seg, ter, qua)
 A História de Um Sonho - Todas 
as Casas do Timão - (livre) - ses-
sões: 19h (qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 10 - Godzilla II - Rei dos 
Monstros - dub - (12 anos) - ses-
sões: 15h15, 18h10, 21h (qui, sex, 
seg, ter, qua)
 Godzilla II - Rei dos Monstros - 
dub - (12 anos) - sessões: 15h05, 
18h, 20h50 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Juntos Para Sempre dub - (12 anos) 
- sessão: 12h50 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Juntos Para Sempre dub - (12 
anos) - sessão: 12h40 (sáb, dom)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Vingadores: Ultimato - dub 
- (12 anos) - sessões: 17h, 20h45 
(todos os dias)
 Godzilla II - Rei dos Monstros - 
dub - (12 anos) - sessão: 14h (qui, 
sex, seg, ter, qua)
 Godzilla II - Rei dos Monstros - 
dub - (12 anos) - sessão: 14h10 (sáb, 
dom)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessão: 12h (sáb, dom)

Sala 2 - X-Men: Fênix Negra dub 
- (12 anos) - sessões: 16h20, 19h, 
21h40 (todos os dias)
 Rocketman - dub - (16 anos) - 
sessão: 13h35 (todos os dias) 

Sala 3 - Aladdin dub 3D - (10 anos) 
- sessões: 13h10, 16h, 18h50, 
21h45 (todos os dias) 

Sala 4 - X-Men: Fênix Negra dub 

- (12 anos) - sessões: 17h20, 20h 
(todos os dias)
 Godzilla II - Rei dos Monstros - 
dub - (12 anos) - sessões: 22h30 
(qui, dom, seg, ter, qua)
 Godzilla II - Rei dos Monstros - 
dub - (12 anos) - sessões: 22h40 
(sex, sáb)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessões: 13h, 15h10 
(todos os dias)

Sala 5 - Aladdin - leg - (10 anos) - 
sessão: 23h20 (sáb) 
 Aladdin - dub - (10 anos) - ses-
sões: 12h, 14h50, 17h40, 20h30 
(sáb, dom)
 Aladdin - dub - (10 anos) - ses-
sões: 14h50, 17h40, 20h30 (qui,-
sex, seg, ter, qua)

Sala 6 - X-Men: Fênix Negra - leg 
3D XD - (12 anos) - sessão: 21h 
(sex, ter)
 X-Men: Fênix Negra - dub 3D XD 
- (12 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h20, 21h (qui, dom, seg, qua)
 X-Men: Fênix Negra - dub 3D XD 
- (12 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h20 (sex, ter)
 X-Men: Fênix Negra - dub 3D XD 
- (12 anos) - sessões: 13h, 15h40, 
18h20, 21h, 23h40 (sáb)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - Aladdin 2D - (10 anos) - 
sessão: 19h10
 Aladdin 2D dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h40, 16h25, 21h55

Sala 2 - Vingadores: Ultimato 2D 
dub - (12 anos) - sessão: 21h45
 Eu acredito 2D - (12 anos) - ses-
são: 19h40
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
2D dub - (livre) - sessões: 13h05, 
15h15, 17h25

Sala 3 - Juntos Para Sempre 2019 
2D dub - (12 anos) - sessões: 13h, 
15h25, 17h50
 John Wick - Parabellum 2D dub - 
(16 anos) - sessão: 22h30
 Ma 2D Dub - (16 anos) - sessão: 
20h15

Sala 4 - Aladdin 3D dub - (10 anos) 
- sessões: 13h10, 18h10, 21h
 Eu acredito 2D - (12 anos) - ses-
são: 16h

Sala 5 - X-Men: Fênix Negra 2D (12 
anos) - sessão: 18h35
 X-Men: Fênix Negra 2D (12 anos) 
- sessões: 13h35, 16h05, 21h05

Sala 6 - Rocketman 2D - (16 anos) - 
sessão: 21h35
 Rocketman 2D dub - (16 anos) - 
sessão: 16h30
 X-Men: Fênix Negra 2D dub - (12 
anos) - sessões: 14h, 19h05

Sala 7 - Godzilla II - Rei dos 
Monstros - 3D (12 anos) - sessão: 
20h50
 Godzilla II - Rei dos Monstros - 
3D dub (12 anos) - sessão: 15h40
 Kardec 2D - (12 anos) - sessões: 
13h15, 18h25

Sala 8 - X-Men: Fênix Negra 2D dub 
- (12 anos) - sessão: 22h05
 X-Men: Fênix Negra 2D dub - 
(12 anos) - sessões: 14h35, 17h05, 
19h35

Santo Antônio é conhecido por ajudar 
fiéis a conseguir namoro ou casamento

O Dia dos Namorados é co-
memorado um dia antes (12), do 
dia de Santo Antônio de Pádua/
Lisboa (13), porque afinal, pri-
meiro namora e depois casa. 
Nesse período muitos fiéis lotam 
as igrejas para fazerem seus pe-
didos, um namorado (a), casa-
mento, agradecer pelas graças al-
cançadas, e também pegar o pão 
bento que é doado pelas igrejas. 
Especificamente nesse período, 
muitas mulheres e homens fazem 
seus pedidos para encontrar um 
amor, ou os (as) que já namoram, 
possam realizar o sonho de casar.

O Santo Antônio, em Por-
tugal, seu país de origem, é co-
nhecido como Santo Antônio de 
Lisboa, a imagem do Frei, care-
ca, descalço com o Menino Jesus 
no colo, está nas casas de mui-
tos devotos. No Brasil ele é co-
nhecido como Santo Antônio de 
Pádua e é um dos santos mais 
populares do Brasil.

O Santo é famoso por aten-
der pedidos de casamentos, 
prin cipalmente no dia 13 de ju-
nho (dia em que faleceu), reza a 
lenda, que uma moça havia per-
dido as esperanças de arranjar 
um marido, apegou-se a Santo 
Antônio, adquiriu uma imagem 
dele e colocou num oratório. 

A jovem colhia flores e ofere-
cia ao Santo todos os dias pedin-
do que lhe trouxesse um marido. 
Entretanto, passaram-se anos e 
nada do noivo aparecer. Foi en-
tão que ela se revoltou e atirou o 
santo pela janela, mas no exato 
momento em que o santo foi jo-
gado, passava um moço que foi 
atingido pela imagem, e ele pe-
gou a imagem e foi ao encontro 
da jovem, que se apaixonou por 
ele e atribuiu a sua chegada a fé 
por Santo Antônio.

Se você quer encontrar um 
namorado, casar ou agradecer 
pela graça concedida, na Zona 
Norte de São Paulo há várias 
igrejas em que o Santo Antônio 
de Pádua/Lisboa é padroeiro.

Abaixo você encontra os ende-
reços e informações sobre missas 
e a programação do padroeiro.

Rua Parapuã, 1.903 - Brasilân dia
Telefone: (11) 3921-6046

Rua Fábio Berardi, 21, Jardim 
São Luís (Zona Norte)
Atendimento da Secretaria

Rua Conselheiro Moreira de 
Barros, 2.221 - Lauzane Paulista
Telefone: (11) 2256-7334

Avenida Professor Celestino 
Bourroul, 715, Limão
Telefone: (11) 4563-5838

Rua Nuno Mendes Torres, 169, 
Vila Clarice - Pirituba 
Telefone: (11) 3906-9639

Rua João Baiano, 64, Vila Ce-
leste - Imirim 
Atendimento na Secretaria

Rua Santo Antônio de Lisboa, 
234 - Vila Ede
Telefone: (11) 2201-6532

Rua das Imbiras, 220 - Vila 
Nova Mazzei
Telefone: (11) 2203-6205

Rua Doutor Natalino Righeto, 
390, Tucuruvi
Telefone: (11) 2203-2022 / 
2267-5390

Rua Luís de Oliveira Bulhões, 
570, Jardim Daysy - Tremembé
Atendimento da secretaria

A Paróquia mais conhe-
cida de São Paulo do Santo 
Casamenteiro está locali-
zada no Pari - Praça Padre 
Bento, 13 - Pari. Telefone: (11) 
3459-1434.

Foto: Paróquia Santo Antônio do Pari

Igreja Santo Antônio do Pari

Feira de Orgânicos Lar Center 
completa um ano de operação

Há um ano, o Shopping Lar 
Center, em parceria com a AAO 
- Associação de Agricultura 
Orgânica, promove todos os do-
mingos pela manhã uma fei-
ra exclusiva de produtos orgâ-
nicos ao ar livre. Montado em 
uma área reservada do estacio-
namento, o evento reúne vários 
produtores que vendem verdu-
ras, legumes, frutas, hortaliças, 
temperos, laticínios, molhos, ge-
leias, castanhas, cereais, bolos e 
pães, além de cafés, sucos, chás 
e vinhos orgânicos.

Cultivados em um sistema 
que respeita os ciclos naturais, 
beneficiando a biodiversidade e 
reduzindo os impactos ao meio 
ambiente, os produtos orgâni-
cos são livres de agrotóxicos e 
se destacam pelo sabor e aroma 
mais intensos. De acordo com 
dados divulgados pelo Conselho 
Brasileiro da Produção Orgânica 
e Sustentável (Organis), 15% 
da população brasileira têm o 
hábito de consumir orgânicos 
regularmente.

Além de comprar alimentos 
saudáveis e altamente nutriti-
vos, os consumidores têm a opor-
tunidade de desfrutar de um de-
licioso café da manhã orgânico 
e participar de várias ativada-
des, como workshops, bate-pa-
pos com renomados profissionais 
e exercícios físicos relaxantes. 
Dentre os diferenciais do even-
to estão uma área exclusiva para 
as crianças brincarem, espaços 

para refeição e convivência, bi-
cicletário e bebedouros para os 
pets, que também são muito 
bem-vindos no shopping.

Fabiana reforça que são reali-
zadas com frequência atividades 
educativas e lúdicas para as crian-
ças, que podem brincar e se di-
vertir enquanto os pais fazem as 
compras na Feira de Orgânicos. 
Em junho, dando continuidade às 
ações de entretenimento e lazer 
para toda a família, o Lar Center 
promoverá, em parceria com a 
PlayDate - movimento de mães 
em apoio à maternidade conscien-
te -, aulas de jardinagem, oficinas 
de pintura em tela, contação de 
histórias e oficinas para confecção 
de adereços juninos.

Serviço: 
Feira de Orgânicos Lar Center
Quando: Todos os domingos
Horário: Das 8 às 13 horas
Local: Estacionamento do Shop-
ping Lar Center
Endereço: Avenida Otto Baum-
gart, 500 - Vila Guilherme 

Oficinas Infantis - Junho
Dia 9/6: Aulas de jardinagem - 
às 10 e às 11 horas
Dia 16/6: Oficinas de pintura 
em tela - às 10 e às 11 horas
Dia 23/6: Oficinas para confec-
ção de adereços juninos - às 10 e 
às 11 horas
Dia 30/6: Oficinas para confec-
ção de adereços juninos - às 10 e 
às 11 horas

Foto: Divulgação

Primeira Feira de Orgânicos da Zona Norte de São Paulo

Dia dos Namorados foi criado 
por um publicitário baiano

O Dia dos Namorados é co-
memorado no dia 14 de feverei-
ro, ao redor do mundo, mas no 
Brasil a data é comemorada no 
dia 12 de junho, e esse dia é re-
lacionado a São Valentim, um 
mártir da igreja que 
foi assassinado no 
ano 269 d.C (depois 
de Cristo). 

História de 
São Valentim

Um bispo da 
Igreja Católica, São 
Va lentim, foi proi-
bido de realizar ca-
samentos, na época 
do Império Romano, 
pelo imperador roma-
no Claudius II, mas o 
bispo Valentim des-
respeitou a ordem 
imperial e continuou 
com as celebrações 
de matrimônio, de forma secre-
ta. Ele foi preso pelos soldados 
e condenado à morte. Enquanto 

estava na prisão, recebeu vá-
rios bilhetes e cartões, de jo-
vens apaixonados, valorizando 
o amor, a paixão e o casamento. 
O bispo Valentim foi decapitado 
em 14 de fevereiro do ano 270. 

Por isso em vários países a data 
é comemorada neste dia (14 de 
fevereiro).

Dia dos Namorados 
no Brasil

O Dia dos Namorados no 
Brasil será na próxima quar-
ta-feira (12), essa data foi cria-

da por um publici-
tário baiano, João 
Agripino da Costa 
Doria, pai do atual 
governador do Es-
tado de São Paulo, 
João Doria Junior. 
A data foi criada nos 
anos 40, pois o publi-
citário percebeu que 
entre as datas co-
memorativas do Dia 
das Mães e o Dia dos 
Pais as vendas eram 
baixas. A partir daí 
foi criado o Dia dos 
Namorados, o slo-
gan da campanha 
era “Não é só com 
beijos que se prova o 

amor”, diante do sucesso as ou-
tras lojas adotaram o dia 12 nos 
anos seguintes.
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A data foi criada para alavancar as vendas e assim 
foi relacionada à data do “Santo Casamenteiro” (13), 

conhecido por todo o País, o Santo Antônio

Anuncie em um jornal que faz a diferença. Há 56 anos. 
www.gazetazn.com.br


