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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.

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

Século Avançado
O canto da ave, o sussur-

ro da fonte, essa brisa, esse ar, 
dão o sustentáculo da natureza, 
como clima iluminado, e o farol 
da barra indica guarda, vigilân-
cia constante, a fim de não pe-
car ou prevaricar o direito hu-
mano de cada um.

Quando o homem souber en-
tender o seu semelhante nos mí-
nimos detalhes, será um mago 
no mistério da encarnação; 
como profeta, o bem deve ser a 
profecia esclarecedora num sé-
culo em que o avanço e desen-
volvimento espiritual, estão de 
vento em popa, qual nave sin-
grando o oceano da vida.

O Cristo entendeu a fundo o 
ser humano, pondo-o de acordo, 
cada um com seu sistema, dan-
do-lhes ênfase, ensinando-os 
através da Evangelização, sen-
do o exemplo da profissão de fé, 
carregando consigo o carisma 
natural.

Então aí entra a questão ra-
ciocinar, fazendo o que pode e 
muitas vezes o que não quer. Só 
assim esse minuto sagrado esta-
rá convosco até a consumação 
dos séculos.

Redimidos dos pecados qual 
ave alvissareira no espaço a 
fora, liberdade em expansão, 
na busca do paraíso astral, qual 

zodíaco do amor, esse é o desejo 
de todo ser mortal.

Recolhendo material, sem-
pre que possível, fazei da vossa 
tarefa um eterno festival de boa 
vontade.

De acordo com as normas 
tende Deus no vosso mirante, e 
orai para não cairdes em tenta-
ção; é seguir: Orai e vigiai.

A disciplina comanda o espe-
táculo na Terra, o homem cum-
pridor do seu dever obedece à 
natureza que lhe ronda o peda-
ço de chão que pisa.

Não é um rebate falso, mas 
uma arremetida de vencedor 
dessa jornada terrena que é o 
trabalho no seu todo.

Do forno ou fornalha sai o 
pão nosso de cada dia, da medi-
tação sai a prece sacrossanta.

Ao clarão milagroso da pre-
ce, despertai enlevados e felizes, 
para submissão aos superiores 
desígnios e tudo o que vos pa-
rece aflição e dor, no campo fí-
sico, converte-se em um recurso 
de sublimação e ventura, no pla-
no espiritual.

Todo progresso da civiliza-
ção terrestre depende da econo-
mia sobre cuja base repousa todo 
o edifício da organização social.

O homem é o semeador que 
não despertou ainda.

Distraído cultivador, per-
gunta: que farei!?

E o tempo silencioso respon-
de com ensejos benditos:

De servir: ganhando autori-
dade. De obedecer: conquistan-
do o mundo. De lutar: escalan-
do os céus.

Vedes aí a subida nesse es-
calão de operários do Pai como 
cultivador da graça divina.

Enquanto vossa tarefa sur-
gir formosa, bela, esperando 
o toque final dizei: amém vos-
sa sementeira, acima de tudo, 
permanece em prever e prover, 
abençoar e ajudar sempre.

O serviço ao próximo recon-
quista o respeito e a serenidade, 
perante a vida.

Inflame-vos ainda e sempre, 
no Ideal de servir com o Senhor.

Entre as paredes do templo 
familiar, preparai-vos.

Para os grandes testemu-
nhos, reservou o Senhor os 
grandes galardões.

Trabalhar e sofrer são talvez 
os maiores bens que vossa alma 
pode recolher nos pedregulhos 
da Terra.

A caridade nos pensamentos, 
nas palavras e ações, é o proces-
so de renovar vossas almas.

IRMÃ LÚCIA

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

Estreia da semana

IT Chapter Two | IT: Capítulo 2 - 
(EUA - Terror) - 27 anos depois dos 
eventos de “It - Parte 1”, o grupo 
de adolescentes que fazia parte do 
“Losers Club” - o clube dos perdedo-
res - realiza uma reunião. No entan-
to, o que parece ser apenas um re-
encontro de velhos amigos acaba se 
tornando em uma verdadeira e san-
grenta batalha quando Pennywise 
(Bill Skarsgard), o palhaço retorna. 
Elenco: Bill Skarsgård, James 
McAvoy, Jessica Chastain.
Direção: Andy Muschietti.
Duração: 169 min.
Classificação: 16 anos.

Programação válida até 11/9

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - It A Coisa - Capítulo 2 (16 
anos) - sessões: 14h30, 18h, 21h30 
(todos os dias)
 Festival Kids Cinemark - Os Pin-
guins de Madagascar - dub - ses-
são: 12h10 (sáb)
 Festival Kids Cinemark - Como 
treinar o seu Dragão 2 - dub - ses-
são: 12h (dom)

Sala 2 - O Rei Leão dub 3D - (10 
anos) - sessão: 13h20 (sáb, dom)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
são: 13h20 (qui, sex, seg, ter)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
são: 13h (qua)
 It A Coisa - Capítulo 2 (16 anos) 
- sessões: 16h, 19h30 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 It A Coisa - Capítulo 2 (16 anos) - 
sessões: 16h, 19h30, 23h (sáb)

Sala 3 - O Rei Leão dub - (10 anos) 
- sessão: 14h40 (qua)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessão: 19h30 (qui, sex, sáb, dom)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessão: 20h (seg, ter, qua)
 Yesterday dub - (12 anos) - ses-
sões: 13h50, 16h30, 18h20, 22h 
(qui, sex, sáb, dom)
 Yesterday dub - (12 anos) - ses-
sões: 14h40, 17h20, 22h20 (seg, ter)
 Yesterday dub - (12 anos) - ses-
sões: 17h20, 22h20 (qua)

Sala 4 - O Rei Leão dub - (10 anos) 
- sessões: 12h30, 18h10 (sáb, dom)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 15h, 17h50 (qui, sex)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 15h20, 18h10 (seg, ter)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
são: 18h10 (qua)
 It A Coisa - Capítulo 2 - (16 anos) 
- sessão: 20h50 (todos os dias)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessão: 15h30 (sáb, dom)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessão: 16h (qua)
 Yesterday dub - (12 anos) - ses-
são: 13h20 (qua)

Sala 5 - It A Coisa - Capítulo 2 - 
(16 anos) - sessões: 13h10, 16h45, 
20h10 (todos os dias)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - It A Coisa - Capítulo 2 - 
XD leg - (16 anos) - sessões: 18h, 
21h30 (todos os dias)
 It A Coisa - Capítulo 2 - XD dub - 
(16 anos) - sessão: 14h30 (todos os 
dias)
 Festival Kids Cinemark - Os Pin-
guins de Madagascar - dub - ses-
são: 12h10 (sáb)
 Festival Kids Cinemark - Como 
treinar o seu Dragão 2 - dub - ses-
são: 12h (dom) 

Sala 2 - Era Uma Vez em Hollywood 
leg - (16 a.) sessão: 17h (todos os dias) 
 It A Coisa - Capítulo 2 - leg - (16 
anos) - sessão: 20h30 (todos os dias)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessão: 11h (sáb)
 Yesterday leg - (12 anos) - sessão: 
14h15 (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Yesterday leg - (12 anos) - ses-
sões: 14h20 (sáb) 

Sala 3 - It A Coisa - Capítulo 2 - leg - 
(16 anos) - sessão: 19h (dom)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessões: 15h30 (dom)
 Yesterday leg - (12 anos) - ses-
são: 12h50, 22h30 (dom)
 Yesterday leg - (12 anos) - ses-
são: 13h20, 16h20, 22h30 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Turma da Mônica - (livre) - 
sessão: 12h55 (sex, sáb)
 Turma da Mônica - (livre) - ses-
são: 12h45 (dom, seg, ter, qua)
 Turma da Mônica - (livre) - ses-
são: 13h (qui)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 anos) 
- sessões: 15h05, 18h30, 22h (qui)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessões: 15h, 18h30, 22h (sex, 
sáb)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessões: 15h15, 18h45 (dom, 
seg, ter, qua)
 Bacurau - dub - (16 anos) - ses-
são: 22h15 (dom, seg, ter, qua)

Sala 2 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h40, 17h30, 
21h (todos os dias)

Sala 3 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessões: 13h, 16h30, 
20h (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessões: 13h, 16h30, 20h, 
23h30 (sáb)

Sala 4 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
XD - (16 anos) - sessões: 14h30, 
18h, 21h30 (todos os dias)
 Festival Kids Cinemark - Os Pin-
guins de Madagascar - dub - ses-
são: 12h15 (sáb)
 Festival Kids Cinemark - Como 
treinar o seu Dragão 2 - dub - ses-
são: 12h10 (dom) 

Sala 5 - O Rei Leão dub 3D - (10 
anos) - sessões: 14h15, 17h15 (dom)
 O Rei Leão dub 3D - (10 anos) - 
sessões: 18h10, 20h45 (sex, sáb)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 11h40, 20h15 (dom)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 12h45, 15h20, 18h10, 20h45 
(qui, seg, ter, qua)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 12h45, 15h20 (sex, sáb)
 Anna - (16 anos) - sessão: 23h20 
(sáb)

Sala 6 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessões: 17h, 20h30 
(todos os dias)

 Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw 
dub - (14 anos) - sessão: 14h05 (to-
dos os dias)

Sala 7 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessões: 15h45, 19h10 
(qui, dom, seg, ter, qua)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessões: 15h30, 19h, 22h30 
(sex, sáb)
 Pets: A Vida Secreta dos Bichos - 
dub - (livre) sessão: 13h30 (todos os 
dias)

Sala 8 - O Amor Dá Trabalho - (12 
anos) - sessão: 16h10 (qui, sex, sáb 
dom, seg, qua)
 O Amor Dá Trabalho - (12 anos) - 
sessão: 19h30 (ter)
 O Amor Dá Trabalho - (12 anos) - 
sessão: 14h10 (ter)
 Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw 
dub - (14 anos) - sessão: 21h15 (qui, 
sex, sáb, dom, seg, qua)
 Yesterday dub - (12 anos) - ses-
são: 13h15, 18h30 (qui, sex, sáb, 
dom, seg, qua)
 Yesterday dub - (12 anos) - ses-
são: 16h55, 21h55 (ter)

Sala 9 - Brinquedo Assassino dub - 
(16 anos) - sessão: 19h50 (qui, sex, 
sáb, dom)
 Brinquedo Assassino dub - (16 anos) 
- sessões: 19h50, 22h (seg, ter, qua)
 Corgi: Top Dog - dub - (livre) - 
sessões: 12h55, 15h30, 17h45 (to-
dos os dias)
 Bacurau - dub - (16 anos) - ses-
são: 22h (qui, sex, sáb, dom)

Sala 10 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessão: 19h30 (sex, sáb)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
- dub - (10 anos) - sessão: 21h45 
(qui, dom, seg, ter, qua) 
 Homem-Aranha Longe de Casa - 
dub - (10 a) - sessão: 22h55 (sex, sáb)
 Toy Story 4 - dub - (livre) - ses-
sões: 14h15, 16h45, 19h15 (qui, 
dom, seg, ter, qua)
 Toy Story 4 - dub - (livre) - ses-
sões: 14h20, 16h45 (sex, sáb)     

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

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

Sala 1 - Turma da Mônica - (livre) - 
sessão: 13h45 (qui, sex, sáb, ter, qua)
 Turma da Mônica - (livre) - ses-
são: 13h30 (dom, seg)
 It A Coisa - Capítulo 2 - leg - (16 
anos) - sessão: 23h (sáb)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessões: 16h, 19h30 (todos 
os dias)

Sala 2 - O Rei Leão dub 3D - (10 
anos) - sessões: 15h40, 18h20 (dom)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 18h25, 21h05 (sex, sáb)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h, 15h40, 18h20, 21h (qui, 
seg, ter, qua)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h, 15h40 (sex, sáb)
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h, 21h (dom)

Sala 3 - It A Coisa - Capítulo 2 - 
dub - (16 anos) - sessões: 13h10, 
16h45, 20h10 (qui, sex, sáb)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - 
(16 anos) - sessões: 13h45, 17h15, 
20h50 (dom, seg, ter, qua)

Sala 4 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 anos) - sessões: 18h45, 22h15 
(qui, sex, sáb)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 a) 
- sessões: 18h45 (dom, seg, ter, qua)
 Brinquedo Assassino dub - (16 
anos) - sessão: 12h30 (sáb)
 Brinquedo Assassino dub - (16 
anos) - sessões: 13h30 (qui, sex)

 Brinquedo Assassino dub - (16 a) 
- sessões: 13h25 (dom, seg, ter, qua)
 Yesterday dub - (12 anos) - ses-
são: 16h05 (todos os dias)
 Anna: O Perigo Tem Nome - (16 
anos) - sessões: 22h15 (dom, seg, 
ter,qua)

Sala 5 - It A Coisa - Capítulo 2 - dub 
- (16 a) - sessão: 20h50 (qui, sáb)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub - (16 
anos) - sessão: 20h10 (dom, seg, 
ter, qua)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessões: 15h30 (dom)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessão: 18h (seg, ter, qua)
 Nada a Perder Parte 2 - (12 anos) 
- sessão: 20h30 (sex)
 Yesterday leg - (12 anos) - ses-
são: 22h45 (sex)
 Corgi: Top Dog - dub - (livre) - 
sessões: 12h50, 17h45 (dom)
 Corgi: Top Dog - dub - (livre) - 
sessões: 13h50, 16h10, 18h15 (sex)
 Corgi: Top Dog - dub - (livre) - 
sessões: 13h20, 15h30, 17h50 (sáb)
 Corgi: Top Dog - dub - (livre) - ses-
sões: 13h10, 15h25 (seg, ter, qua)
 Corgi: Top Dog - dub - (livre) - 
sessões: 14h10, 16h20, 18h30 (qui)

Sala 6 - It A Coisa - Capítulo 2 - leg 
XD - (16 anos) - sessão: 21h30 (sex, 
dom, ter)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub XD 
- (16 anos) - sessões: 14h30, 18h, 
21h30 (qui, sáb, seg, qua)
 It A Coisa - Capítulo 2 - dub XD 
- (16 anos) - sessões: 14h30, 18h 
(sex, dom, ter)
 Festival Kids Cinemark - Os 
Pinguins de Madagascar - dub XD 
- sessão: 12h (sáb)
 Festival Kids Cinemark - Como 
treinar o seu Dragão 2 - dub XD - 
sessão: 12h (dom) 

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

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

Sala 1 - It A Coisa - Capitulo 2 - 2D 
- (16 anos) - sessões: 14h, 17h25, 
20h50

Sala 2 - Brinquedo Assassino 2D 
(14 anos) - sessão: 21h
 O Rei Leão dub - (10 anos) - ses-
sões: 13h15, 15h50, 18h25

Sala 3 - Nada a Perder Parte 2 2D - 
(12 a) - sessões: 15h, 17h20, 19h40
 O Amor Dá Trabalho 2D - (12 
anos) - sessões: 17h20, 22h10
 Socorro! Virei Uma Garota 2D - 
(12 anos) - sessão: 14h50 

Sala 4 - It A Coisa - Capitulo 2 - 2D 
- (16 anos) - sessão: 16h35
 It A Coisa - Capitulo 2 - 2D dub  - 
(16 anos) - sessões: 13h10, 20h

Sala 5 - It A Coisa - Capitulo 2 - 2D 
- (16 anos) - sessão: 15h10
 It A Coisa - Capitulo 2 - 2D dub - 
(16 anos) - sessões: 18h35, 22h

Sala 6 - Velozes & Furiosos: Hobbs & 
Shaw 3D - (14 anos) - sessão: 17h10
 Era Uma Vez em Hollywood 2D 
dub - (16 anos) sessão: 20h10
 Era Uma Vez em Hollywood 2D 
dub - (16 anos) sessão: 13h50
 Corgi: Top Dog 2D dub - (16 
anos) - sessões: 13h20, 17h50

Sala 7 - Yesterday 2D (12 anos) - 
sessões: 15h20
 Yesterday 2D dub (12 anos) - 
sessão: 15h20

Sala 8 - It A Coisa - Capitulo 2 - 2D 
- (16 anos) - sessão: 21h30
 It A Coisa - Capitulo 2 - 2D dub - 
(16 anos) - sessões: 14h40, 18h05

Vila Guilherme comemora 107 anos 
sem o festival Revelando São Paulo

Vila Guilherme foi reconhe-
cida como distrito em 20 de maio 
de 1992, através da promul-
gação da Lei nº 11.220/92. Por 
muitos anos, o bairro foi lembra-
do pela sua grande concentração 
de empresas transportadoras e 
também por grandes enchentes. 
A área que deu origem ao bairro 
pertencia ao barão de Ramalho 
e com a sua morte sua filha, 
Joaquina Ramalho Pinto de 
Castro, herdou as terras e ven-
deu do Rio Tietê até a estrada 
de Bela Vista, para Guilherme 
Praun da Silva, ele dividiu em 
115 alqueires. No primeiro lo-
teamento ele colocou o nome de 
toda a sua família nas ruas. A 
primeira igreja que foi constru-
ída foi a de São Sebastião. 

Outro fato curioso com re-
lação ao bairro é a lenda de que 
D. Pedro I se encontrava com a 
marquesa de Santos, no bair-
ro da Vila Guilherme. O bairro 
era muito conhecido pois nele, 
encontravam-se o teatro da TV 
Excelsior SP, SBT, na Rua Dona 
Santa Veloso. Antigamente as 
emissoras produziam os progra-
mas no local. Atualmente, o bair-
ro é destacado pelo shopping, 
universidades, hipermercados 
e o Parque do Trote, construí-
do onde era a antiga Sociedade 
Paulista de Trote. Inaugurada 
em 2016, a Casa de Cultura Vila 
Guilherme abriu as portas ao 
público do antigo casarão loca-
lizado na Praça Oscar da Silva. 
Como um dos pontos históri-
cos, o casarão abrigou o primei-
ro grupo escolar da região, sen-
do mais tarde sede da então 
Prefeitura Regional Vila Maria/
Vila Guilherme. Por muitos anos 

permaneceu abandonado até 
que a Prefeitura de São Paulo 
o recuperou e transformou em 
Casa de Cultura Vila Guilherme. 

Bairros do distrito da Vila 
Guilher me: Carandiru, Chácara 
Cuoco, Jardim da Coroa, Jardim 

Sara, Parque Velloso, Vila Bariri, 
Vila Eleonore, Vila Guilherme, 
Vila Isolina, Vila Isolina Mazzei, 
Vila Leonor, Vila Luísa, Vila 
Munhoz, Vila Paiva, Vila Piz-
zotti, Vila Salvador Romeu, Vila 
Santa Catarina e Vila Versoni.

Fotos: AGZN

Antigas arquibancadas da Sociedade Paulista do Trote 
ainda podem ser vistas no parque

Edificações antigas permanecem sem manutenção e interditadas
ainda podem ser vistas no parque

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
PROCURA DE NOVOS TALEN-
TOS PARA O FUTEBOL FEMI-
NINO - O projeto está aberto para 
meninas/mulheres de 9 a 33 anos, os 
treinamentos são as terças e quintas 
das 15 às 17h30, no campo do Jardim 
São Bento, que fica localizado na 
Avenida Braz Leme, 1.171, e de segun-
da, quarta e sexta, das 19 às 21 horas, 
Futebol de Salão no Centro Esportivo 
Casa Verde que está localizado na Rua 
Armando Coelho Silva, 775. Para sa-
ber mais sobre o projeto entre em con-
tato com Luiz Claudio (11) 95485-
3601 ou Fábio (11) 99511-3556.

CENTRO DE REFERÊNCIA 
DO IDOSO DA ZONA NORTE 
- Oferece orientações de ativida-
de física, sarau, missa, caminhada 
mobi lidade urbana, palestra: Meu 
filho é homossexual e agora?, Pada-
ria Artesanal, Workshop acessa SP 
Whatsapp com segurança, Lian 
Gong. R. Voluntários da Pátria, 4.301 
- Santana, São Paulo - para mais in-
formações ligue: (11) 2972-9200.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
APARECIDA DO JARDIM SÃO 
PAULO - Convida para o Chá Bingo 
da Primavera que acontecerá no dia 
17 de setembro, às 14 horas. Endereço: 
Rua Parque Domingos Luís, 273 - Jd. 
São Paulo - telefone:  2979-9270.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANJO 
GABRIEL - No próximo dia 7 de se-
tembro, das 11 às 16 horas, acontece-
rá a festa do 105º aniversário do Lar 
Anjo Gabriel, na Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 497 - com apresen-
tações, almoço e bazar beneficente. 

AULAS DE DANÇA DO VENTRE 
COM A PROFª ÍRIS OLIVEIRA 
- Casa de Cultura Brasilândia, toda 
sexta-feira, a partir, das 18h30, 
Praça Benedicta Cavalheiro, s/n - 
Jardim Maristela.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
2KGE - É uma organização privada 
de interesse público com atividades 
em projetos sociais para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, 
na comunidade da Vila Brasilândia, 
Zona Norte de São Paulo. Se você 
quiser conhecer ou obter maiores 
informações da associação 2KGE, 
basta entrar em contato conos-
co pelo telefone: (11) 3921-4985 ou 
whatsapp (11)98366-1653 ou visi-
tando nosso site: www.2kge.org.

AMIGOS DO FIDALGO - Aguar-
dam para os saraus de 2019 em novo 
endereço: Rua Professor Marcondes 

Domingues, 164 - Próximo à Esta-
ção Metrô Parada Inglesa, das 14 às 
16horas. Próximas datas: 26 de se-
tembro - 31 de outubro - 28 de no-
vembro - dezembro férias. 

CONSEG ÁGUA FRIA/MAN-
DAQUI/TREMEMBÉ - Presidido 
por Silvonei Amaro realiza sua pró-
xima reunião no dia 16 de setem-
bro, a partir das 20 horas no colégio 
CEDOM, que fica localizado na Rua 
Voluntários da Pátria, 3.422 - Alto de 
Santana. As próximas reuniões já têm 
data e serão nos dias: 21 de outubro, 
18 de novembro e 16 de dezembro. 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Presidido por Vicente D’Er-
rico Neto, realiza sua próxima reu-
nião no dia 3 de setembro, a partir 
das 20 horas no E.E. Padre Manoel 
da Nóbrega, (colégio do Matão), lo-
calizado na Rua Santa Prisca, 122, 
Casa Verde. As próximas reuniões já 
têm data e serão nos dias: 1º de outu-
bro, 5 de novembro e 3 de dezembro. 

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
Presidido por Carlos Guaita Gar nica, 
realiza sua reunião,toda última quin-
ta-feira do mês, às 19h30. Casa de 
Cultura Salvador Ligabue no Largo 
da Matriz de Nossa Senhora do Ó, nº 
215 - Freguesia do Ó - para mais in-
formações ligue: (11) 99204-0526.

GRUPO ALATEEN JAÇANÃ: O 
Alateen, parte dos Grupos Fami-
liares Al-Anon, é para jovens de 13 
a 19 anos cujas vidas foram ou es-
tão sendo afetadas pelo contato di-
reto com um alcoólico. As reuniões 
do Alateen Jaçanã acontecem to-
dos os sábados das 17 às 18h30 na 
Avenida Guapira, 2.055 - Jaçanã 
(Paróquia Santa Terezinha do 
Jaçanã). Não existem taxas para 
ser membros nem mensalidade, os 
Alateens possuem um único propó-
sito, recuperar-se do impacto do al-
coolismo de um familiar ou amigo 
em suas vidas, se ajudando natural-
mente com os problemas que têm 
em comum, compartilhando força 
e esperança, aprendendo a praticar 
os Doze Passos e as Doze Tradições 
do Alateen. Maiores informações 11 
3228-7425 - www.al-anon.org.br

AL COÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SANTANA - Realiza reu-
niões de segunda a sexta-feira, das 
19 às 21 horas, aos sábados, das 14 
às 16 horas (reunião feminina), das 
17 às 19 horas, e aos domingos das 9 
às 11 horas. Rua Gabriel Pizza, 122, 
Igreja de Santana. Informações: 
Tel: 3315-9333 (24h). 

NEURÓTICOS ANÔNIMOS - 
Tem como propósito ajudar pessoas 
que sofrem de problemas emocionais. 
O grupo compartilha nas reuniões 
pro blemas comuns como: depres-
são, insônia, isolamento, medo, pâ-
nico, ansiedade, ciúmes, entre ou-
tros. Não cobra taxa e mensalidades. 
Mais informações pelo site www. 
neuroticosanonimos.org.br, pelos 
telefones: 3229-7523 e 3228-2042 
ou pelo e-mail.: enasp@neuroticos 
anonimos.org.br. Grupo Santana 
(Rua Gabriel Pizza, 122); Grupo 
Tucuruvi (Rua Paulo de Faria, 246); 
Vila Maria (Rua Mère Amedea, 10).

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRU PO SALETTE - Realiza reu-
niões to das as terças e sextas-fei-
ras, às 20 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora Salette. Rua Dr. Zuquim, 
1.746, Santana. Tel.: 3315-9333.

ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLI-
CA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - NÚCLEO DO JAÇANÃ 
- Realiza reuniões convencionais as 
quintas-feiras, às 20 horas, no sa-
lão de even tos do Departamento 
de Geriatria D. Pedro II - Avenida 
Guapira, 2.674, Jaçanã.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
CRUZ DAS ALMAS - Após 36 
anos loca lizado próximo à Estrada 
do Sabão, o grupo se mudou para 
Rua Doutor Artur Fajardo, 555, 
Fre guesia do Ó. As reuniões são rea-
lizadas as quartas-feiras, às 19h30, 
e aos domingos, às 10h30. 

GRUPO AL-ANON IMIRIM - 
Atende familiares e amigos de al-
coólicos e proporciona informações e 
ajuda para familiares, quer ou não o 
alcoólico tenha procurado ajuda ou re-
conheça a existência do problema de 
bebida. Não há taxas ou mensalida-
des. O propósito primordial de seus 
membros é se recuperar do impacto 
do alcoolismo em suas próprias vidas. 
Avenida Imirim, 1.410 - Igreja Nossa 
Senho ra de Fá tima. Os encontros são 
rea lizados as terças-feiras, às 20 ho-
ras. Mais informações pelo tel.: 3228-
7425 - www.al-anon.org.br

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

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.

Sonia Bagna

NOVENA PODEROSA AO 
MENINO JESUS DE PRAGA
Oh! Jesus que dissestes, “Peça e receberás, procure e 
acharás, bata à porta e a porta se abrirá”. Por intermédio 
de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu bato, procuro e Vos rogo, 
que minha prece seja atendida (Menciona-se o pedido) 
Oh! Jesus que dissestes “Todo o que pedires ao pai, em 
Meu Nome, Ele atenderá”. Por intermédio de Maria, Vos-
sa Sagrada Mãe, eu humildemente rogo ao Vosso Pai em 
vosso Nome que minha Oração seja atendida (Menciona-se 
o pedido). Oh! Jesus, que dissestes! O Céu e a Terra pas-
sarão, mas minhas palavras não passarão. Por intermédio 
de Maria, Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração 
seja ouvida. Rezar 3 Ave-Marias e Uma Salve Rainha. Em 
casos urgentes esta novena deverá ser feita durante 9 horas 
seguidas. Mandada publicar em ação de graça. Agradeço 
a graça alcançada. Sonia Bagna


