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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.
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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.

Desigualdade
A desigualdade das rique-

zas é um problema que em vão 
se procura resolver, quando se 
considera apenas a vida atual. 
A primeira questão que se apre-
senta é a seguinte: Por que to-
dos os homens não são ricos?

Por uma razão muito sim-
ples: é que não são igualmen-
te inteligentes, ativos e laborio-
sos para adquirir, nem sóbrios e 
previdentes para conservar.

Aliás, é uma questão mate-
maticamente demonstrada que, 
repartida por igual, a fortu-
na daria a cada qual uma parte 
mínima e insuficiente; que, su-
pondo-se feita esta repartição, o 
equilíbrio seria rompido em pou-
co tempo, em virtude da diver-
sidade de caracteres e aptidões, 
que, supondo-se possível e du-
rável, tendo cada um somente o 
necessário para viver, isso equi-
valeria ao aniqulamento de to-
dos os grandes trabalhos que 

concorrem para o progresso e o 
bem estar da humanidade; que, 
portanto, supondo-se que ela 
desse a cada um o necessário, de-
sapareceria o estímulo que im-
pulsiona as grandes descobertas, 
e os empreendimentos úteis.

Se Deus a concentra em al-
guns lugares, é para que dos 
mesmos ela se expanda, em 
quantidades suficientes, sentin-
do-se isto, pergunta-se por que 
Deus a concede a pessoas inca-
pazes de fazê-la frutificar para o 
bem de todos.

Essa é, ainda a prova da sa-
bedoria e da bondade de Deus.

Ao dar, ao homem, o livre 
arbítrio, quis que ele chegasse, 
pela sua própria experiência, a 
discernir o bem e o mal, de ma-
neira que a prática do bem fosse 
o resultado dos meus esforços, 
de sua própria vontade.

Tudo vos é dado de confor-
midade à vossa condição de ser, 

então, subis ou desceis porque 
estais aptos para tanto. Assim, 
como o corpo não vive só de pão, 
a alma também necessita dos 
conhecimentos naturais da vida 
material, para fortalecer-se nos 
caminhos próprios da reden-
ção, através dos conhecimen-
tos adquiridos no seu estágio 
terreno. Os louros das vitórias, 
como as chamadas derrotas so-
fridas, contam pontos no dossiê 
de cada um diante de Deus.

Ireis dizer sempre que 
possível:

Quanto mais velho fico, mais 
jovem estou para o Senhor. Este 
sim, é o grande milionário des-
sa Nova Era que desponta, tra-
zendo-nos sonhos novos, para 
começar tudo de novo. Assim 
nasceis com Ele em Belém e, 
continuais com Ele pela huma-
nidade toda.

IRMÃ LÚCIA

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

Estreias da semana

MIB: Homens de Preto - Inter na-
cional | Men in Black: Inter national 
- (EUA - Ação) - Os Homens de Preto 
sempre protegeram a Terra da escó-
ria do Universo. Nessa nova aven-
tura, eles enfrentam a maior e mais 
global ameaça de todas: um es-
pião infiltrado na organização MIB. 
Classificação indicativa 12 anos, 
contém drogas, violência e lingua-
gem imprópria.
Elenco: Chris Hemsworth, Rebecca 
Ferguson, Tessa Thompson
Direção: F. Gary Gray
Duração: 115 min
Classificação: 12 anos 

Programação válida até 19/6

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional 3D dub - (12 anos) 
- sessões: 13h50, 16h30, 19h10, 
21h50 (todos os dias)

Sala 2 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional 3D dub - (12 anos) - 
sessões: 18h10, 20h50 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional 3D dub - (12 anos) - sessões: 
18h10, 20h50, 23h30 (sáb)
 MIB: Homens de Preto - Inter-
nacional dub - (12 anos) - sessões: 
12h15, 15h30 (todos os dias)

Sala 3 - Aladdin dub 3D - (10 anos) 
- sessões: 15h40, 18h30 (todos os 
dias)
 X-Men: Fênix Negra dub - (12 
anos) - sessão: 13h (todos os dias)
 Vingadores: Ultimato - dub 3D - 
(12 anos) - sessão: 21h20 (todos os 
dias)

Sala 4 - X-Men: Fênix Negra 3D 
XD leg - (12 anos) - sessões: 14h, 
16h50, 19h30, 22h10 (todos os dias)

Sala 5 - Aladdin dub 3D - (10 anos) 
- sessões: 12h, 14h45, 17h40, 
20h30, 23h20 (sáb)
 Aladdin dub 3D - (10 anos) - ses-
sões: 12h, 14h45, 17h40, 20h30 (dom)
 Aladdin dub 3D - (10 anos) - ses-
sões: 14h40, 17h40, 20h30 (qui, 
sex, seg, ter, qua)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional leg 3D XD - (12 anos) 
- sessões: 15h50, 18h40, 21h20 (to-
dos os dias)

 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional dub 3D XD - (12 anos) - ses-
são: 13h10 (todos os dias)

Sala 2 - Aladdin leg 3D - (10 anos) 
- sessões: 12h, 14h50, 17h50, 
20h50, 23h45 (sáb)
 Aladdin leg 3D - (10 anos) - ses-
sões: 12h, 14h50, 17h50, 20h50 
(dom)
 Aladdin leg 3D - (10 anos) - ses-
sões: 14h50, 17h50, 20h50 (qui, 
sex, seg, ter, qua)

Sala 3 - X-Men: Fênix Negra 3D XD 
leg - (12 anos) - sessões: 14h05, 
19h20 (todos os dias)
 Rocketman - leg - (16 anos) - ses-
sões: 16h40, 22h (todos os dias) 

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional dub 3D - (12 anos) - 
sessão: 19h40 (todos os dias) 
 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional dub - (12 anos) - sessões: 
14h20, 17h, 22h20 (todos os dias)

Sala 2 - Aladdin dub 3D - (10 anos) 
- sessões: 12h40, 15h30, 18h30, 
21h20 (qui, sex, seg, ter, qua)
 Aladdin dub 3D - (10 anos) - ses-
sões: 13h30, 15h30, 18h30, 21h20 
(sáb, dom)

Sala 3 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional dub - (12 anos) - ses-
sões: 13h40, 16h20, 19h, 21h40 (to-
dos os dias)

Sala 4 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional dub - (12 anos) - ses-
sões: 13h, 15h40, 18h20, 21h (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional dub - (12 anos) - sessões: 
15h, 17h40 (sáb)

Sala 5 - Vingadores: Ultimato - dub 
3D - (12 anos) - sessão: 20h20 (to-
dos os dias)
 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional dub - (12 anos) - sessões: 
15h, 17h40 (todos os dias)
 Eu Acredito - dub (12 anos)- ses-
são: 12h50 (todos os dias)

Sala 6 - X-Men: Fênix Negra 3D 
dub - (12 anos) - sessões: 13h20, 
16h10, 19h10, 22h (todos os dias)

Sala 7 - Aladdin dub - (10 anos) 
- sessões: 13h30, 16h30, 19h20, 
22h10 (qui, sex, sáb, dom, seg)
 Aladdin dub - (10 anos) - ses-
sões: 14h10, 17h10, 20h (ter, qua)

Sala 8 - Godzilla II - Rei dos Mons-
tros - dub - (12 anos) - sessão: 14h 
(todos os dias)
 John Wick 3 - Parabellum - dub - 
(16 anos) - sessão: 17h20 (sáb)
 John Wick 3 - Parabellum - dub - 
(16 anos) - sessão: 19h05 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Casal Improvável - dub - (16 
anos) - sessões: 23h (sáb)
 Obsessão dub  -  (14 anos) - ses-
sões: 16h50, 21h55 (qui, sex, dom, 
seg)
 Obsessão dub - (14 anos) - ses-
sões: 16h50, 22h55 (ter, qua)
 Obsessão dub  -  (14 anos) - ses-
são: 20h15 (sáb)

Sala 9 - Juntos Para Sempre dub 
- (12 anos) - sessão: 15h15 (sáb, 
dom)
 Juntos Para Sempre dub - (12 
anos) - sessão: 17h30 (qui, sex, seg)
 A Lenda de Golem - dub - (16 
anos) - sessões: 16h40, 21h50 (ter, 
qua)
 A Lenda de Golem - dub - (16 
anos) - sessões: 20h05, 22h30 (qui, 
sex, seg)
 A Lenda de Golem - dub - (16 
anos) - sessões: 20h, 22h40 (sáb)
 A Lenda de Golem - dub - (16 
anos) - sessões: 20h, 22h30 (dom)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessões: 12h30, 
14h30 (ter, qua)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessões: 13h10, 
15h20 (qui, sex, seg)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessões: 13h05, 
17h50 (sáb, dom)
 A História de Um Sonho - Todas 
as Casas do Timão - (livre) - ses-
são: 19h15 (ter, qua)

Sala 10 - X-Men: Fênix Negra 3D 
dub - (12 anos) - sessões: 12h, 
14h45, 18h, 20h45, 23h20 (sáb)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessões: 12h, 14h45, 18h, 
20h45 (dom)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessões: 14h45, 18h, 20h45 
(qui, sex)
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessões: 15h25, 18h, 20h45 
(seg, ter, qua)
 Kardec 2D - (12 anos) - sessão: 
13h05 (seg, ter, qua)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Aladdin dub - (10 anos) - 
sessões: 12h50, 15h40, 18h30 (to-
dos os dias) 
 Vingadores: Ultimato - dub - (12 
anos) - sessões: 21h15 (todos os 
dias)

Sala 2 - X-Men: Fênix Negra dub - 
3D - (12 anos) - sessão: 19h30 (qui, 
sex, sáb, dom, seg, ter)
 X-Men: Fênix Negra dub - 3D - 
(12 anos) - sessão: 19h45 (qua)   
 X-Men: Fênix Negra dub - (12 
anos) - sessões: 14h15, 17h, 22h 
(qui, sex, seg, ter)
 X-Men: Fênix Negra dub - (12 
anos) - sessões: 14h10, 16h45, 22h 
(sáb, dom)
 X-Men: Fênix Negra dub - (12 
anos) - sessões: 17h, 22h25 (qua)       
 X-Men: Fênix Negra dub - (12 
anos) - sessão: 14h (qua)

Sala 3 - Aladdin leg - (10 anos) - 
sessão: 23h15 (sáb) 
 Aladdin - dub - (10 anos) - sessões: 
14h30, 17h20, 20h20 (todos os dias)

Sala 4 - X-Men: Fênix Negra leg - 
(12 anos) - sessão: 23h35 (sáb)
 X-Men: Fênix Negra dub - (12 
anos) - sessões: 18h20, 21h (todos 
os dias)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessões: 11h50, 14h, 
16h10 (sáb, dom)
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
dub - (livre) - sessões: 14h, 16h10 
(qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 5 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional dub - (12 anos) - ses-
sões: 13h50, 16h30, 19h10, 21h45 
(todos os dias)

Sala 6 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional leg 3D XD - (12 anos) 
- sessão: 20h45 (sex, ter)
 MIB: Homens de Preto - Inter-
nacional leg 3D XD - (12 anos) - 
sessão: 23h30 (sáb)
 MIB: Homens de Preto - Inter na-
cional dub 3D XD - (12 anos) - ses-
sões: 12h30, 15h20, 18h10 (sex, 
ter)
 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional dub 3D XD - (12 anos) - ses-
sões: 12h30, 15h20, 18h10, 20h45 
(sáb, dom)
 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional dub 3D XD - (12 anos) - ses-
sões: 13h, 15h40, 18h10, 20h45 
(qui, seg, qua)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - Aladdin 2D - (10 anos) - 
sessão: 18h50
 Aladdin 2D dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h20, 16h05, 21h40

Sala 2 - Vingadores: Ultimato 2D 
dub - (12 anos) - sessão: 20h30
 Eu acredito 2D - (12 anos) - ses-
são: 19h40
 Patrulha Canina: Super Filhotes 
2D dub - (livre) - sessões: 14h20, 
16h20, 18h20

Sala 3 - Rockteman 2D - (16 anos) - 
sessão: 18h35
 John Wick - Parabellum 2D dub - 
(16 anos) - sessão: 21h20
 Juntos Para Sempre 2019 - 2D dub 
- (16 anos) - sessões: 13h45, 16h10

Sala 4 - MIB: Homens de Preto - 
Inter nacional 3D - (12 anos) - ses-
são: 22h
 MIB: Homens de Preto - Inter-
na cional 3D - (12 anos) - sessões: 
14h30, 17h, 19h30 

Sala 5 - Obsessão 2019 2D -  (14 
anos) - sessão: 22h25
 Obsessão 2019 2D -  (14 anos) - 
sessões: 13h25, 17h55 
 Fora de Série 2D (12 anos) - ses-
são: 20h10
 Fora de Série 2D dub - (12 anos) 
- sessão: 15h40 

Sala 6 - MIB: Homens de Preto - 
Internacional 2D dub - (12 anos) - 
sessão: 13h 
 Kardec 2D - (12 anos) - sessão: 
18h15
 X-Men: Fênix Negra 2D dub - (12 
anos) - sessão: 20h45
 Rockteman 2D - (16 anos) - ses-
são: 15h35

Sala 7 - X-Men: Fênix Negra 2D dub 
- (12 anos) - sessão: 17h15
 X-Men: Fênix Negra 3D - (12 
anos) - sessão: 22h15
 X-Men: Fênix Negra 3D dub - (12 
anos) - sessões: 14h45, 19h45

Sala 8 - MIB: Homens de Preto - Inter-
nacional 3D - (12 anos) - sessão: 16h
 MIB: Homens de Preto - Interna-
cional 3D dub - (12 anos) - sessões: 
13h30, 18h30, 21h

CEUs da Prefeitura terão programação 
especial no Junho Regional

O mês de junho reserva mui-
tas festas e shows nos Cen tros 
Educacionais Unificados (CEUs) 
da cidade de São Paulo. Durante 
todo o mês, em mais de 20 unida-
des, serão celebradas festas juni-
nas e de cultura popular brasilei-
ra. Além disso, shows de grupos 
como: a Banda Bicho de Pé, 
Sampa Crew e O Teatro Mágico 
fazem parte da programação.

Ao longo do mês, os CEUs 
receberão diversas apresenta-
ções artísticas. Entre elas es-
tão: o grupo Bicho de Pé tocan-
do os ritmos dançantes do Norte 
e Nordeste; o espetáculo Teatro 
Mágico que conta com núme-
ros acrobáticos aéreos; o grupo 
Sampa Crew cantando música 
popular brasileira.

Além disso, o mês reserva 
muitas festas juninas e de cultu-
ra popular nos CEUs da cidade. 
As festas começam pela manhã 
e seguem durante toda a tarde, 
com muita música, dança, brin-
cadeiras e comidas típicas. As 

datas podem ser conferidas no 
http://portal.sme.prefeitura.sp.
gov.br/Main/Noticia/Visualizar/
PortalSMESP/Junho-com-
muitas-festas-nos-CEUs 

Veja abaixo a programação 
da Zona Norte:

14/6 - 19 horas - Sampa Crew - 
CEU Jardim Paulistano

16/6 - 17 horas - Bicho de Pé - 
CEU Parque Anhanguera

29/6 - 15 horas - O Teatro 
Mágico - CEU Perus

Foto: Divulgação

Acompanhe a programação cultural do mês de junho de 2019 que 
acontecerá nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) de São Paulo

Capital paulista tem queda no 
número de ações locatícias

De acordo com dados do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP) obtidos 
pelo Secovi-SP (Sindicato da 
Habitação), em abril, foram 
protocoladas 1.433 ações rela-
cionadas ao mercado de loca-
ção na capital paulista, uma re-
dução de 3,2% em relação ao 
mês de março (1.481 ações). Em 
comparação com abril de 2018, 
quando foram contabilizados 
1.650 processos, a queda foi de 
13,2%.

As ações por falta de paga-
mento de aluguel continuam 
sendo responsáveis pela maio-
ria das ações judiciais: 89,9% 
(1.288 ações). As ações renova-
tórias apareceram na segunda 
posição, com 76 registros e par-
ticipação de 5,3%. As ordiná-
rias/despejo e as consignatórias 
participaram, respectivamente, 
com 64 ações (4,5%) e 5 proces-
sos (0,3%).

No acumulado deste ano, fo-
ram contabilizadas 5.251 ações, 
aumento de 4,4% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, 
que totalizou 5.029 ocorrências. 
No acumulado dos últimos 12 
meses - de maio de 2018 a abril 
de 2019, houve 16.272 ações, 
um recuo de 2,5% diante do 
acumulado de maio de 2017 a 
abril de 2018, com 16.696 ações.

Duplas sertanejas e cantores vão animar 
a quermesse de São Pedro, no Tremembé

Todo sábado e domingo de 
junho, das 18 às 23 horas, acon-
tecerá a tradicional Quermesse 
de São Pedro, no Tremembé. 
Este ano, serão cinco finais de 
semana de festa. Ao todo, se-
rão 11 barracas de comidas tí-
picas e de bebidas frias e quen-
tes. Teremos a barraca da pizza, 
do churrasco, da carne louca, de 
caldos, do cachorro quente, do 
vinho quente e do quentão, a 
barraca de doces, do milho ver-
de e da pamonha e a barraca do 
pernil.

Para servir bem às famílias 
que virão para a festa, mais de 
100 voluntários vão atuar na 
preparação dos produtos e no 
atendimento. Tudo sob a coorde-
nação do pároco, Pe. Edimilson 
da Silva, que também aprovei-
ta para convidar a todos a par-
ticipar da Novena de São Pedro, 
o nosso padroeiro, que começa 
no dia 20 de junho. A entrada é 
gratuita.

Agenda de shows 
durante a quermesse

A Quermesse de São Pedro 

terá 10 shows este ano. Cada 
dia dos cinco finais de sema-
na de festa, será animado por 
um artista solo ou por uma du-
pla sertaneja. O cantor Lucas 
Lenner, que é daqui da nossa 
região, se apresenta no último 
dia de quermesse, 30 de junho.  
Veja abaixo a agenda de shows e 
se prepare para muita diversão, 
com segurança e alegria. 

Sábado, dia 15 - Descendo a 
Serra
Domingo, dia 16 - Vini & 
Pedrinho

Sábado, dia 22 - Larissa Tassi
Domingo, dia 23 - Caio & 
Carlinhos

Sábado, dia 29 - Fábio César 
& Adriano
Domingo, dia 30 - Lucas Lenner

Foto: Divulgação

Larissa Tassi se apresenta no sábado 22 de junho

A GAROTA QUE NÃO QUE RIA 
LEMBRAR - de Maggie Lehrman 
(Editora Pavana). O que você sacri-
ficaria para superar a perda de um 
grande amor? Ou para enterrar de vez 
as suas tristezas? Ou para ter a bele-
za com que sempre sonhou? Cuidado, 
porque o preço pode ser alto demais... 
Após a morte do namorado, Ari re-
corre a um feitiço para apagar Win 
da memória. Mas esquecer o rapaz 
não é tão simples, ainda mais depois 
que Ari percebe que entre seus ami-
gos, seu namorado e até ela mesma 

há segredos demais. Se revelados, po-
dem mudar a sua vida para sempre. 
Narrado a partir de quatro pontos de 
vista diferentes, o livro lançado pela 
Editora Pavana, entrelaça histórias 
emocionantes do passado e do presen-
te em uma narrativa acelerada. É um 
drama misterioso e romântico, com os 
dois pés na realidade e o coração na 
magia. A cada página, a busca para re-
velar a verdade por trás de uma terrí-
vel tragédia fica mais perigosa para os 
personagens e mais interessante para 
o leitor.


