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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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ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Apare-
cida. Vós que nos amais e nos guiais 
todos os dias. Vós que sois a mais bela 
das Mães, a quem eu amo com todo 
o coração. Eu vos peço mais uma vez 
que me ajude a alcançar esta graça por 
mais dura que ela seja, sei que vós me 
ajudareis e me acompanhareis sempre 
até a hora da minha morte. Amém. 
Rezar 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria 
e fazer três dias seguidos esta oração 
e alcançará a graça, por mais difícil 
que ela seja e mandar publicar 3 dias 
seguidos. M.B.V.

ORAÇÃO À NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA
Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima 
Vos dignastes revelar a três humildes pastori-
nhos os tesouros de graças contidas na prática 
do Vosso Rosário, incuti profundamente em 
nossa alma o apreço, em que devemos ter esta 
devoção, para Vós tão querida, a fim de que, 
meditando os mistérios da nossa redenção que 
nela se comemora, nos aproveitamos de seus 
preciosos frutos e alcancemos a graça, que 
Vos pedimos nesta oração, se for para a Glória 
de Deus, honra Vossa e proveito de nossas al-
mas. Assim seja. Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Ma-
ria e 1 Glória ao Pai. V. Rainha do Santíssimo 
Rosário. V. Rogai por nós. M.B.V.

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19. Oração: 
Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difí-
ceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, pro-
teja minha família, atenda ao meu pedido com urgência. 
Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo Expedito! 
Serei grato pelo resto de minha vida e levarei vosso nome 
a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar um Pai-Nos-
so, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. M.B.V.

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA 
DESATADORA DOS NÓS

Em todo o mundo milhões de pessoas conseguem au-
xílio através desta oração, mesmo aqueles que não têm 
fé. Oração: Santa Maria, cheia da Presença de Deus, 
durante os dias de tua vida aceitastes com toda a humil-
dade a vontade do Pai e o Maligno nunca foi capaz de 
envolvê-la com suas confusões. Junto a Teu Filho inter-
cedestes por nossas dificuldades e, com toda paciên-
cia, nos destes exemplo de como desenrolar as linhas 
de nossa vida. E ao se dar sempre como nossa Mãe, 
pondes em ordem e fazeis mais claros os laços que nos 
unem ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa 
Mãe, Vós que com coração materno desatas os nós que 
atrapalham nossa vida, a Vós, pedimos que recebais 
em vossas mãos (faça o pedido) e que nos livre das 
amarras e confusões com que nos castiga aquele que é 
nosso inimigo. Por vossa graça, por vossa intercessão, 
com teu exemplo, livrai-nos de todo o mal. Senhora 
Nossa, desatais os nós que impedem de nos unirmos 
a Deus para que, livres de toda confusão e caos O lou-
vemos em todas as coisas, coloquemos Nele nossos 
corações e que possamos servi-lo sempre através dos 
nossos irmãos. Em agradecimento, prometo mandar 
imprimir e distribuir imediatamente após o pedido, um 
milheiro desta oração, para propagar os benefícios de 
N. Sra. Desatadora dos Nós, para que outras pessoas 
necessitadas aprendam a ter fé. Rezar 1 Pai-Nosso, 1 
Ave-Maria e fazer o sinal da cruz.

Invocada para desatar os nós que atrapalham nossa vida

M.B.V.

ORAÇÃO A SANTA RITA
Sob o peso e nas angústias da dor, recorro a vós, a 
quem todos chamam a confiança, esperando vosso 
pronto socorro. Livrai meu coração das angústias 
que por toda parte o oprime, restitui a calma a este 
espírito que geme sob o peso das tribulações. Já 
que são inúteis todos os meios para trazer-me alívio, 
ponho toda a minha confiança em Vós que fostes 
escolhida por Deus como nossa advogada, nos ca-
sos desesperados. Será possível que somente eu 
não deva entoar o hino da ação de graças diante 
da vossa imagem prodigiosa? Se meus inúmeros 
pecados são obstáculos à realização dos meus de-
sejos, alcançai-me de Deus, arrependimento e per-
dão. Não permitas que por mais tempo eu derrame 
lágrimas amargas, premiais, a minha firme esperan-
ça e eu farei intensa propaganda da vossa grande 
misericórdia para com os aflitos. Ó admirável espo-
sa do Crucificado, intercedei agora a sempre pelas 
minhas necessidades. M.B.V.

Alimento Espiritual
O Cântico Sagrado, que se 

faz ao seguir aqueles que nos 
precederam na vida terrestre; 
hoje eles são anjos na Casa do 
Pai. A colonização de uma época 
faz a civilização de outra, quan-
do os costumes são educativos e 
instrutivos.

O homem aprende pela car-
tilha da vida a sobreviver a heca-
tombe do mal, da má formação.

Por isso existem mestres em 
todos os sentidos, na faixa da 
Terra.

Uma luz nos traz o remédio 
para males do corpo, da alma, 
acionando aquele reator do cos-
mo como potencial de vida eterna.

Abandone o apego e entre-
gue tudo a Deus; com certeza 
terá excelentes resultados. Seja 
sorridente pelo menos hoje, pro-
cure sorrir.

Vosso receituário está em 
dia, vamos pois passar-vos a 
expressão:

Uma boa ação praticada a 
uma pessoa resulta na felicida-
de de muitas. Torne-se capaz 
de elogiar os outros na ausên-
cia deles.

Compreende-se a atmosfera 
quando sente-se o perfume ene-
briante de um astral elevado.

Chega-se até os florais de 
Bach, como discípulo da ciência 
filosófica na atualidade, sendo 
restaurador do corpo com efei-
tos espirituais.

O santuário da natureza, 
podendo ser preservado, numa 
prostração de fé raciocinada ex-
tendendo-se ao lar, faz do ho-
mem um vencedor. Tudo uma 
questão de ver Deus pelo ângulo 
maior da onipotência.

O linguajar tendo como 
orientação a paz em torno do 
ser humano, carrega consigo 
uma linhagem vinda de outras 
esferas a fim de purificar o futu-
ro da geração.

Por isso existem estudos, pes-
quisas, levantamentos, aprendi-
zados, premonições, especializa-
ções de todas as espécies.

Sendo o ponto central a cria-
tura, imagem do Criador.

São tantos os anjos do 
Senhor que vivem pelo mun-
do espalhando o som da melo-
dia, da fé, esperança, carida-
de, deixando a Terra coberta de 
sementes.

Oxalá o povo possa ab-
sorver o valor desse alimento 
espiritual.

IRMÃ LÚCIA

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

Capítulo 84 - Segunda-feira
Dalila/Basma seduz Jamil, que acaba cedendo. Laila 
tem um pesadelo com Dalila/Basma. Paul flagra Camila 
no quarto de Dalila. Rania teme que sua neta Dalila seja 
tão má quanto seu pai. Escondido de Marie, Bruno visita 
Laila e Raduan no hospital. Jamil afirma a Dalila/Basma 
que fará de tudo para reatar com Laila. Eva decide reve-
lar a verdade sobre os relacionamentos de Sara e Ali e 
Latifa e Abner para Omar. Paul arma contra Dalila. Jamil 
vê Bruno com Laila e Raduan.

Capítulo 85 - Terça-feira
Jamil contesta a presença de Bruno no hospital ao lado 
de Laila. Paul explica a Fauze que deseja assustar Dalila. 
Benjamin investiga a vida de Dalila. Dalila vê Fauze e se 
desespera. Paul é humilhado por Dalila e promete se vin-
gar. Raduan sofre com a separação da família. Arturzinho 
sabota a reunião de Aline e Caetano com a assistente 
social. Norberto teme falhar com Valéria e pede ajuda a 
Gabriel. Marie confronta Bruno sobre Laila. Martin inau-
gura sua exposição. Benjamin descobre a identidade de 
Dalila/Basma. Laila revela a todos que Basma é Dalila.

Capítulo 86 - Quarta-feira
Dalila tenta se defender das acusações de Laila e Paul. 
Almeidinha apreende Paul, que agride Bruno e Padre 
Zoran. Bêbado, Paul confessa suas armações com 
Dalila para Almeidinha e Tomás. Rania revela à família 
que é avó de Dalila. Ali diz a Latifa que já sabe de seu 
namoro com Abner. Omar visita Eva, e Bóris se incomo-
da. Ester desmaia ao flagrar Latifa no quarto de Abner. 
Omar vê Ali na casa de Sara. Dalila ordena que seus ca-
pangas capturem Fauze. Laila questiona Jamil sobre sua 
traição com Dalila.

Capítulo 87 - Quinta-feira
Jamil implora para ter mais uma chance com Laila. 
Fauze consegue fugir, e Dalila se irrita. Rania diz a 
Camila que irá procurar Dalila. Almeidinha e Tomás não 
conseguem extrair toda a verdade de Paul. Jamil con-
fronta Dalila, que anuncia que irá tirar a vida de Laila e 
Raduan caso o rapaz não se case com ela. Laila con-
ta a Rania que foi Soraia quem a salvou de Aziz. Muna 
ouve Omar e Latifa conversando em português, sem ne-
nhum sotaque. Gabriel defende Paul e Dalila na delega-
cia. Dalila exige que Gabriel execute a dívida de Jamil. 
Rania e Miguel recebem uma ordem de despejo. Rania 
revela a Dalila que é sua avó. 

Capítulo 88 - Sexta-feira
Rania mostra a Dalila a carta que Soraia lhe escreveu e a 
neta reconhece a letra de Soraia. Marie termina seu relacio-
namento com Bruno. Muna comenta com Ali que descon-
fia da índole de Omar e Latifa. Laila aconselha Bruno a reto-
mar o relacionamento com Marie e se entregar ao amor dela. 
Missade convence Padre Zoran a manter o dinheiro investi-
do no Instituto. Bóris desconfia de Omar. Jamil desabafa com 
Ali. Santinha comenta com Fauze que Dalila é neta de Rania. 
A Polícia ordena que Rania e a família deixem sua casa.

Capítulo 89 - Sábado
Rania se desespera, e Miguel convoca toda a família 
para ajudá-los. Zuleika desconfia de uma ligação que 
Almeidinha recebe. Aline e Caetano pedem que Benjamin 
os ajude a acalmar Arturzinho sobre o processo de ado-
ção. Muna descobre a falcatrua de Omar e Latifa, e conta 
a Ali e Sara. Paul tenta conversar com Dalila, que garan-
te que irá tirar a vida de Jamil, Laila e Raduan, caso o ra-
paz não se case com ela. Ali e Sara seguem Omar e Latifa 
até o circo. Jamil revela a Padre Zoran sobre as ameaças 
de Dalila. Rania e Miguel sofrem pela perda de sua casa. 
Jamil anuncia a Laila que terá de se casar com Dalila.

Capítulo 138 - Segunda-feira
Candé conta a Quinzinho que o pai foi extraditado e está 
preso. Dandara decide manter a agenda de shows mesmo 
grávida. Lidiane e Quinzão resolvem ir morar na cobertura 
com Mercedes, enquanto o acordo do divórcio não sai. Na 
festa de inauguração da Televendão, Mercedes e os convi-
dados ficam surpresos ao descobrirem que Jerônimo é o 
empresário misterioso, novo dono da emissora.

Capítulo 139 - Terça-feira
Jerônimo coloca Mercedes em uma situação 

constrangedora durante a inauguração da emissora. 
Manu diz a Jofre que sua relação com Marco Aurélio 
é apenas profissional. Madá diz a Álamo que teve uma 
sensação estranha quando viu Galdino/Andreas. Moana 
conta para João que está grávida. Manu entra na casa 
de João e dá de cara com Moana.

Capítulo 140 - Quarta-feira
João dispensa Moana. Manu se nega a conversar com 
João depois que ele conta sobre a gravidez de Moana. 
Quinzinho e Dandara se reencontram e ficam abala-
dos. Vanessa diz a Galdino que quer sumir antes que 
Andreas Moratti seja desmascarado. João assiste a uma 
notícia sobre o uso de exame de DNA para desvendar 
crimes e pensa em comprovar sua inocência.

Capítulo 141 - Quinta-feira
Quinzinho fica perturbado com a notícia da gravidez 
de Dandara. Vanessa se preocupa com a exposição de 
Jerônimo. Raimundo gosta de saber que Janaína sente 
ciúmes dele. Manu recusa uma proposta de Jerônimo. 
João vibra com a notícia dada por Diego e Giovana de 
que a Justiça aceitou a ação de revisão criminal. 

Capítulo 142 - Sexta-feira
Lidiane contagia a todos com sua aula de malhação 
“Fique Fera com a Pantera”. Larissa decide concorrer a 
uma bolsa de pós-graduação na Alemanha. Ticiano tem 
ciúmes ao ver o presente de Quinzinho para o filho de 
Dandara. Andreas/Galdino foge de Madá, que acaba en-
contrando Norminha, a ex-noiva do impostor. Madá avisa 
a Álamo que Andreas Moratti é um farsante.

Capítulo 143 - Sábado
Álamo entra em desespero ao saber por Norminha e 
Madá que entregou todo o seu dinheiro a um farsante. 
João decide provar a participação de Jerônimo na morte 
de Nicole. Jerônimo avisa a Galdino que chegou a hora 
de Andreas Moratti desaparecer. Vanessa é surpreendi-
da quando João a procura.

Capítulo 43 - Segunda-feira
Maria da Paz diz a Amadeu que se casará com Régis. 
Chiclete afirma a Beatriz e Linda que se afastará de Vivi. 
Maria da Paz convida Rock e Marlene para serem seus 
padrinhos de casamento. Abel garante que ajudará 
Maria da Paz com as comidas da festa. Jô furta joias de 
Maria da Paz e entrega a Régis. Vivi liga para Chiclete, 
que anuncia que se afastará da moça. Maria da Paz 
constata que furtaram suas joias e acusa Rock. Começa 
o casamento de Régis e Maria da Paz.
 
Capítulo 44 - Terça-feira
Maria da Paz exige que Rock deixe o altar de seu ca-
samento. Chiclete ameaça Rock. A família de Régis fica 
constrangida durante a cerimônia. Maria da Paz e Régis 
se casam e Amadeu sofre ao ver a cerimônia. Nilda co-
menta com Rael que acredita que Jô seja inimiga de 
Maria da Paz. Jô sente ciúmes de Régis com Maria da 
Paz. Rock confronta Jô. Gilda inicia a negociação de um 
apartamento e Agno a parabeniza. Maria da Paz proíbe 
Chiclete de usar sua arma dentro de casa. Régis anuncia 
a Jô que não aceitará sua relação com Téo.
 
Capítulo 45 - Quarta-feira
Ellen desconfia da conversa entre Jô e Régis. Jô se 
enfurece ao ouvir Régis se divertir com Maria da Paz. 
Márcio alerta Maria da Paz sobre seu excesso de gas-
tos. Fabiana alerta Camilo sobre Vivi e Chiclete. Eusébio 
pensa em se separar de Dorotéia e aproveitar seu di-
nheiro sozinho. Nilda passa mal e Amadeu leva a mãe 
para o hospital. Márcio garante a Maria da Paz que ela 
foi vítima de um golpe planejado. Maria da Paz confron-
ta Régis sobre o possível golpe.
 
Capítulo 46 - Quinta-feira
Régis consegue enganar Maria da Paz. Nilda pede que 
Rael e Amadeu tirem a vida de Maria da Paz. Cássia sen-
te falta de Agno. Régis e Jô tentam convencer Maria da 
Paz a comprar uma mansão. Cássia sofre bullying na es-
cola. Evelina comenta com Ellen sobre o comportamento 
de Régis. Rock pede ajuda a Agno para falar com Maria da 
Paz. Abel presenteia Britney com uma porquinha. Rock afir-
ma a Maria da Paz que foi Jô quem furtou as joias da mãe.
 
Capítulo 47 - Sexta-feira
Maria da Paz pensa em chamar a Polícia e Agno decide 
cobrir o valor das joias furtadas. Rock garante a Maria da 
Paz que ela se decepcionará ao descobrir a verdade so-
bre a filha. Camilo vê quando Vivi e Chiclete entram no 

motel. Rock confronta Jô. Marlene aconselha Maria da 
Paz a ter uma conversa séria com Jô. Lyris se insinua 
para Rael. Gilda vende a cobertura e pensa em fazer ne-
gócio com a mansão. Rock acredita que Fabiana deseja 
ter um filho com ele. Agno faz uma proposta a Fabiana. 
Otávio se encontra com Sabrina. Maria da Paz questiona 
Jô sobre o roubo de suas joias.
 
Capítulo 48 - Sábado
Jô engana Maria da Paz. Agno e Fabiana fazem um acor-
do. Eusébio se diverte com Gina. Rock comenta com 
Marlene sobre Jô e Antero aconselha o rapaz a inves-
tigar o suposto namorado da menina. Linda provoca 
Fabiana. Chiclete afirma a Evelina que irá ao casamento 
de Vivi. Carlito e Cássia prometem ser amigos na nova 
escola. Agno chantageia Otávio para incluir Fabiana em 
sua sociedade. Rock questiona Téo sobre Jô. Antero in-
sinua a Maria da Paz que Régis pode estar querendo ti-
rar vantagem da empresária.

Capítulo 55 - Segunda-feira
Raquel corre pelas ruas de Samaria e tropeça em 
Micaías. Ela se joga em seus braços, tremendo de medo. 
Leah vem em seguida e tenta explicar o que aconteceu. 
Micaías abraça Raquel e a conduz para casa. Elias segue 
caminhando pelo deserto. Raquel dá à luz a David. Aisha 
alimenta seu bebê com papinha. Jezabel dá à luz pelas 
mãos de um parteira. Batnoam e Getúlia a confortam en-
quanto Adama e Samira colocam compressas frias na 
testa de Jezabel. Nasce Acazias. Acabe feliz, sorridente 
e orgulhoso, segura o bebê. Anaid fica pronta para mais 
um ritual. Ela entra no templo e olha para trás, triste.

Capítulo 56 - Terça-feira
Raquel visita Micaías que está barbudo, sujo e rasgado. 
Micaías pede perdão à Raquel. Joana visita Samira no 
palácio. Raquel apresenta David a Micaías. Micaías pede 
a Emanuel a mão de Raquel em casamento. Acabe con-
versa com Aisha e diz que não concorda com Jezabel 
de viajar e deixar o filho com as servas. Phineas e Dido 
se encontram as escondidas. Eliseu está arando a terra 
e conversa com Elias. O profeta diz que ele o sucederá 
na missão de Deus. Elias retira o seu manto e o coloca 
sobre Eliseu que fica emocionado. Dalila vem se aproxi-
mando e vê Eliseu com o manto de Elias e fica chocada.

Capítulo 57 - Quarta-feira
Eliseu com o manto de Elias. Dalila em choque ao ver 
o filho do profeta. Eliseu diz à Dalila que é um escolhi-
do e Dalila desaba a chorar. Eliseu abraça Dalila carinho-
samente. Jezabel decide que por causa da traição de 
Phineas, sua taberna seja propriedade de Joana. Micaías 
convida Raquel para um passeio e pede para levar David 
também. Joana tira a vassoura da mão de Temima e dá 
para Phineas. Tadeu ouve uma conversa entre soldados 
sírios disfarçados de um ataque a Samaria. Tadeu con-
ta para Nabote o que ouviu. Nabote volta para Jezreel e 
pede para Tadeu avisar em Samaria. Nabote encontra a 
comitiva de Jezabel e explica o que ouviu. Tadeu avisa a 
Acabe que o exército sírio marcha em direção à Samaria.

Capítulo 58 - Quinta-feira
Acabe convoca os profetas e pergunta a eles se vão 
vencer a batalha contra os sírios. Zedequias engole em 
seco. Hannibal dá o recado aos soldados sobre o exér-
cito Sírio. Joana dá ordens a Phineas para limpar a ta-
berna. É quando Tadeu entra e Acabe o fuzila com o 
olhar. Naamã entra na taberna disfarçado de comercian-
te estrangeiro e Phineas o atende. Acabe discursa dian-
te de todos na sala do trono. Joana chega deslumbran-
te. Obadias fica arrasado. Acabe surpreso com a beleza 
de Joana. Próximo à Samaria, o rei Bem-Hadade volta o 
seu cavalo para o seu exército e aponta para Samaria.
 
Capítulo 59 - Sexta-feira
Bem-Hadade pede para o general Abbas que os solda-
dos apaguem metade das tochas e não toquem mais os 
tambores, pois estão próximos de Samaria. Acabe per-
gunta a Zedequias o que ele acha. Joana tenta falar com 
Obadias, mas ele a ignora. Miguel avisa que os sírios 
chegaram. Hannibal pede que aguardem seu coman-
do. Bem-Hadade diz ao exército que vão esperar o dia 
amanhecer para atacar. Acabe discursa na entrada dos 
portões de Samaria. Exército sírio marcha em direção a 
Samaria. Acabe, Hannibal e Adad e Barzilai não acredi-
tam no que veem.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a 
mudanças em função da edição das novelas e podem 
não ser enviados pela emissora.

Hora do Conto com o Grupo Teatro de 
Sobras e Pintando o 7 - Dia do Rock são 
os destaques da Biblioteca de São Paulo 

Está na capital paulista para 
passar as férias? A Biblioteca de 
São Paulo (BSP), tem ótimas 
opções de passeio e atividades 
para toda a família. O Domingo 
no Parque vem aí, em 7 de julho, 
com sessões do programa Lê no 
Ninho das 11h30 às 12h15. As 
contações de histórias aconte-
cem das 12h15 às 16 horas com a 
Cia Duo Encantado também em 
área do Parque da Juventude 
próxima da biblioteca. 

Gosta de música? O Dia 
Mundial do Rock, celebrado em 
13 de julho, tem atividades refe-
rentes ao tema. No dia 11 de ju-
lho, na quinta-feira, Pintando o 
7 - Dia do Rock: venha aprender 
a fazer um instrumento musi-
cal. Importante ressaltar ainda 
que a BSP funcionará normal-
mente no feriado de 9 de julho, 
terça-feira. Confira a programa-
ção para os próximos dias:

Biblioteca de São Paulo

6 de julho (sábado)
10 às 11h30 - Compartilhando 
Saberes: Yoga. Com Amanda 
Velloso. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada;
11 às 11h45 - Lê no Ninho - 
Atividade de estímulo e iniciação 
à leitura para crianças entre 6 me-
ses e 4 anos, Com equipe BVL. 
Vagas preenchidas por ordem de 
chegada;
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos - Oficina de Xadrez - Com 
a FOX (Formação e Orientação 
de Xadrez). Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada;

16 às 17 horas - Hora do Conto 
- Rumpelstiltskin, dos Irmãos 
Grimm. Com a Cia. de Teatro 
Nóis na Mala. Não é necessário 
fazer inscrição.

7 de julho (domingo)
11h30 às 16 horas - Domingo 
no Parque. Em caso de chuva, a 
atividade será realizada dentro 
da biblioteca. Local: Parque da 
Juventude;
11h30 às 12h15 - Sessões do 
programa Lê no Ninho, com 
equipe BSP;
12h15 às 16 horas - Espaço de 
leitura para toda a família com 
sessões de contação de histórias. 
Com a Cia. Duo Encantado. Não 
é necessário fazer inscrição; 
16 às 17 horas - Hora do Conto - 
Tom Tico Taco, de Kevin Crossley-
Holland. Com o Grupo Teatro de 
Sobras. Não é necessário fazer 
inscrição.

9 de julho (terça-feira)
16 às 17 horas - Hora do Conto 

- A onça e o bode, recontado por 
Ana Maria Machado. Com Giba 
Pedrosa. Não é necessário fazer 
inscrição.

10 de julho (quarta-feira)
15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo - Jogo We will rock 
you. Com equipe BSP. Vagas li-
mitadas, preenchidas por ordem 
de chegada.

11 de julho (quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Luau - A partir 
de 13 anos. Com equipe BSP. Não 
é necessário fazer inscrição;
15 às 16 horas - Pintando o 7 - 
Dia do Rock: venha aprender a 
fazer um instrumento musical. 
Com equipe BSP. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

12 de julho (sexta-feira)
15 às 15h30 - Hora do Conto - 
Aladim e a lâmpada maravilho-
sa, do livro Contos das mil e uma 
noites. Com equipe BSP. Não é 
necessário fazer inscrição;
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido - James Hetfield: 
o lobo à frente do Metallica, de 
Mark Eglinton. Com equipe BSP. 
Não é necessário fazer inscrição.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns na Avenida Cruzeiro do 
Sul, 2.630, Santana (ao lado da 
Estação Carandiru do Metrô). 
Para mais informações li-
gue: (11) 2089-0800 ou acesse:  
https://bsp.org.br/
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Hora Conto com o Grupo 
Teatro de Sobras

Creme Brulée de 
Chocolate Com Geleia 
de Amora Homemade

Ingredientes: 600 ml de cre-
me de leite, ½ fava de bauni-
lha, 3 gemas, 200g de choco-
late amargo, 4 colheres (sopa) 
de açúcar mascavo, 2 colheres 
(sopa) de açúcar refinado para 
fazer o brulée, 200g de Geleia 
de Amora Homemade.

Modo de preparo: Em uma 
panela, aqueça o creme de leite, 
sem ferver, com a fava de bauni-
lha cortada na diagonal. Deixe 
descansar por 15 minutos. Coe 
e reserve. Em uma tigela, bata 
rapidamente as gemas com o 
açúcar até obter um creme ho-
mogêneo. Reserve. Em outra 

tigela, derreta o chocolate 
no banho- maria ou no micro
-ondas. Misture um pouco do 
creme de leite com o creme de 
gemas, e mexa com um fouet. 
Repita o processo até colocar 
todo o creme de leite. É im-
portante mexer sempre para 
não cozinhar o creme de ovos 
com o calor do creme de lei-
te. Por fim, acrescente o cho-
colate derretido, e misture até 
obter um creme homogêneo. 
Distribua o creme em pequenos 
potes de cerâmica (ramequins), 
até quase a borda. Coloque os 
ramequins em uma assadeira e 
preencha com água fervendo até 
a metade dos potes. Leve para o 
forno preaquecido a 160°C por 
35 minutos ou até que o cre-
me esteja com a consistência 

de uma gelatina, ao bater leve-
mente na lateral do ramequim. 
Retire do forno com cuidado e 
leve para gelar por no mínimo 
4 horas. Ao servir, salpique uma 
colher de açúcar por cima, reti-
re o excesso, limpe as bordas e 
queime o açúcar com um maça-
rico até caramelizar. Sirva com 
Geleia de Amora Homemade.
Tempo: 5 horas.
Quantidade: 8 porções.
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Dois amigos especiais dedicam tempo 
para dar vida ao jardim do IBCC Jaçanã

Os amigos Vicente (19 anos) 
e Luis (23 anos) são especiais, 
ambos com déficit de atenção 
(hiperativos e TDAH) e são vo-
luntários há 1 mês na jardina-
gem no IBCC unidade Jaçanã 
todas as quintas-feiras. Eles 
ini ciaram essa atividade após 
uma visita da mãe do Vicente, 
Valeria, com o filho na Unidade. 

É nítido o amor dos garotos 
pelo que fazem e Vicente, o au-
tor disso tudo em poucas pala-
vras demonstra a importância 
do ato para si. “Eu gosto de fa-
zer as pessoas felizes e tive a 
ideia de fazer o jardim mais bo-
nito, aí convidei meu amigo e 
ele quis vir”, declara Vicente. 
Luis Henrique só pode ir algu-
mas vezes, pois seus estudos 
não conciliam com o horário do 
voluntariado, mas sempre que 
vai alegra a todos. “Eu vim aqui 
para ajudar, meu amigo me con-
vidou e eu vim, gosto muito da-
qui” - Luís.

“Nós abrimos as portas para 
os meninos fazerem esse traba-
lho, é muito gratificante, tan-
to para os profissionais, quan-
to para os pacientes, que viram 
vida no jardim e isso motivou 
a todos. A importância dos vo-
luntários é muito grande no 
hospital, desde um carinho aos 
pacientes seja ele um abraço, 
independente do serviço, o pa-
ciente se sente acolhido, e assim 
como o trabalho deles, que trou-
xeram uma planta, uma vida e 

motivaram os pacientes a saí-
rem dos leitos para verem coi-
sas novas, isso nos fez ser mais 
família”, afirmou Rosa Maria 
Ferreira dos Santos da pastoral 
da saúde.

Aline Cosensa, supervisora 
administrativa da Unidade fala 
com alegria de como os meninos 
mudaram o ambiente do hospi-
tal. “Eles trouxeram mais ale-
gria do que nós podemos propor-
cionar a eles. A alegria e carisma 
que eles trazem com essa mãezo-
na é incrível, fizeram todos gos-
tarem muito mais do jardim”.

O auxiliar de serviços ge-
rais, Roberto Lemes, comen-
ta o quanto a atitude dos me-
ninos o fez enxergar a vida de 

outra forma. “A vida deles agre-
gou muito a nós como hospital, 
e para mim foi um novo olhar ao 
mundo, mesmo com as necessi-
dades deles estão aqui servindo. 
Isso faz com que passemos a dar 
mais valor à vida e à natureza”, 
finaliza Roberto.

A atitude de uma pessoa 
a doar o seu tempo para aju-
dar alguém pode marcar a vida 
de milhares de pessoas, como 
o Vicente, sua mãe Valéria e 
seu amigo Luis, que em ape-
nas um dia na semana conta-
giam um hospital inteiro, fa-
zendo bem não só para sua vida, 
mas para todos aqueles que es-
tão ao redor. Seja você também 
um voluntario!
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Luis, Roberto Lemes e Vicente Bruno


