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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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Juventude ou Velhice
Reencontro com Deus, traz 

Meditação. Então o homem 
se analisa para saber quem é 
quem. Portanto, deixando de 
lado questões da matéria, o es-
pírito se recompõe como um 
bravo lutador no campo de ba-
talha, cujo sentido é viver.

O Campo de Ação
Está minado
Evangelização
É o nosso Recado

A prédica do mês está aí 
como lembrete espacial do 
Mestre aos discípulos.

“Se vós me amais, guardai 
meus mandamentos; E Eu pedi-
rei a Meu Pai, e Ele enviará um 
outro Consolador, a fim de que 
permaneça Eternamente con-
vosco; O Espírito da Verdade 

que meu Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas as coi-
sas, e vos fará relembrar de tudo 
aquilo que eu vos tenho dito”.

Jesus

A beleza verdadeira é a luz 
que emana da pureza interior.

Assim Vivem os Heróis
Na construção de um País,
Vislumbrando Girassóis
Entre dores, e Feliz
No campo da Humanidade
Não colherás a alegria
Sem plantar com toda gente
A graça da Simpatia

Não há juventude ou ve-
lhice, segundo o conceito hu-
mano. Há moços que se reve-
lam em plena senectude, pelo 

abatimento Espiritual, e pela 
ansiedade inoperante com que 
comparecem diante do altar, e 
pela ansiedade impotente com 
que comparecem diante do al-
tar da vida, e anciãos que se 
mostram maravilhosamente 
Rejuvenescidos, pelo Espírito 
de Trabalho, e pelo entusiasmo 
com que aceitam as dificuldades 
e os desafios da vida.

Recordemos a beleza da 
Alvorada e perdoemos a noite, 
pelas sombras que nos traz.

Oremos pois ao Senhor da 
Vida.

Preparando-se para dormir: 
“Senhor, eu vou dedicar este dia 
para trás. E vou adormecer na 
Tua Santa Paz. O amanhã to-
mará conta de si mesmo.”

IRMÃ LÚCIA

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

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum problema de difícil solução e pre-
cisa de ajuda urgente, peça esta ajuda a Santo Expedito 
que é o Santo dos Negócios que precisam de Pronta Solu-
ção e cuja invocação nunca é tardia. Oração - Meu Santo 
Expedito das Causas Justas e Urgentes, socorre-me nesta 
hora de aflição e desespero, interceda por mim junto ao 
Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que sois um Santo Guer-
reiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o San-
to dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas 
Urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem 
e serenidade. Atendei ao meu pedido: “Fazer o pedido”. 
Ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegei-me de 
todos que possam me prejudicar, protegei a minha família, 
atendei ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz 
e a tranquilidade, serei grato pelo resto de minha vida e 
levarei seu nome a todos que tem fé. Obrigado. Rezar 1 
Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz. Em agra-
decimento, mandei imprimir e distribui um milheiro desta 
oração, para propagar os benefícios do grande Santo Ex-
pedito. Mande imprimir você também logo após o pedido. 
Agradecimento por graça alcançada. U.G.

Recreio nas Férias oferece 
atividades até 24 de janeiro

Na última segunda-feira (13), 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME) deu início a 38ª 
Edição do Recreio nas Férias 
“Brincadeira é Coisa Séria!”. 
Evento que acontecerá até o dia 
24 de janeiro, das 9 às 16 horas, 
em 53 polos espalhados em várias 
regiões da cidade de São Paulo. 

São esperadas cerca de 20 
mil crianças e adolescentes - 
de 4 a 14 anos - para participa-
rem de atividades recreativas, 
culturais e esportivas nos 46 
Centros Educacionais Unificados 
(CEUs), 3 Centros de Educação 
Infantil Indígena (CECIs) e 4 
Instituições. Acesse relação de 
polos de atendimento veja abai-
xo a lista dos polos.

Mais de mil oficinas com ati-
vidades lúdicas ocuparão diver-
sos espaços dos CEUs/Polos, tais 
como: teatro, salas multiuso, bi-
blioteca, quadras e piscinas. 
Todas as atividades são gratui-
tas. Refeições e lanches serão 
servidos diariamente. Serão dis-
tribuídas cerca de 59 mil refei-
ções diárias.

As inscrições podem ser feitas 
até o esgotamento das vagas no 
polo de interesse, inclusive du-
rante a realização do Programa. 
Para participar, não precisa ser 
estudante de uma escola muni-
cipal, basta comparecer em um 
polo levando autorização assina-
da por um responsável.

Zona Norte

CECI Jaraguá
Rua Comendador José de Ma-
tos, 386 - Vila Clarice
DRE Pirituba Jaraguá

CEU Paz
smeceupaz@prefeitura.sp.gov.br
Rua Daniel Cerri, 1549 - Jardim 
Paraná
F: (11) 3986-3405 / 3986-3407
DRE Freguesia/Brasilândia

CEU Pêra Marmelo
smeceuperamarmelo@prefeitura. 
sp.gov.br
Rua Pêra Marmelo, 226 
- Jaraguá
F: (11) 3948-3915 / 3948-3964
DRE Pirituba

CEU Perus
smeceuperus@prefeitura.sp.
gov.br
Rua Bernardo José de Lorena, 
s/nº - Perus
F: (11) 3915-8745 / 3915-8752
DRE Pirituba

CEU Vila Atlântica
smeceuvlatlantica@prefeitura.
sp.gov.br
Rua Coronel José Venâncio 

Dias, 840 - Jardim Nardini
F: (11) 3901-8746 / 3901-8744
DRE Pirituba

CEU Jaçanã
smeceujacana@prefeitura.sp.
gov.br
Rua Francisca Espósito Tonetti, 
105 - Jardim Guapira
F: (11) 3397-3950
DRE Jaçanã/Tremembé

CEU Jardim Paulistano
ceujardimpaulistano@prefeitura. 
sp.gov.br
Rua Aparecida do Taboado, s/nº 
- Jardim Paulistano
F: (11) 3397-5410
DRE Freguesia/Brasilândia

CEU Parque Anhanguera
s m e c e u p q a n h a n g u e r a @ 
prefeitura.sp.gov.br
Rua Pedro José de Lima, 1.020 - 
Jardim Anhanguera
F: (11) 3912-6020
DRE Pirituba

Foto: Divulgação

Programa deve reunir cerca de 20 mil crianças e adolescentes até 24 de janeiro

Parque do Trote recebe “Hábitos, 
Costumes e Tradições Nordestinas”

Neste final de semana (18 
e 19 de janeiro), das 10 às 20 
horas, em uma parceria com a 
Associação dos Nordestinos do 
Estado de São Paulo (ANESP) 
e com o Conselho Estadual de 
Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Nordestina de 
São Paulo (COPANE), o Par-
que do Trote, localizado na Vila 
Maria, celebra os “Hábi tos, Cos-
tumes e Tradições Nordes tinas. 
Aproveitando a chegada do ve-
rão, o evento também receberá 
o Festival de Açaí e Sorvete. 

Os visitantes poderão sabo-
rear comidas como: Baião de 
Dois, Carne Seca, Sarapatel, 
Ga linhada, Mandioca, Acarajé, 
Pamonha, Cuscuz e outras delí-
cias de dar água na boca. E ain-
da no clima nordestino, o públi-
co poderá conferir shows com 
muita música regional, o que in-
cluirá repentista, violeiro e até 
leitura de Cordel. 

A festa receberá a exposição 
“Mostra Nordestina” que con-
tará com a história, Literatura 
de Cordel, Artesanato e varie- 

dades. Haverá sorteios especiais 
nos dois dias de evento e, es-
pecialmente para os pequenos, 
pula-pula e muitas brincadei-
ras vão garantir a diversão da 
criançada. 

O evento “Hábitos, Costumes 
e Tradições Nordestinas” acon-
tece no Parque do Trote que 
está localizado na Avenida Na-
dir Dias de Figueiredo, s/nº - 
Vila Maria - Telefone da organi-
zação do evento: (11) 3453-9574 
/ (11) 97436-2677. Francis (11) 
97543-4428.

Foto: AGZN

Com entrada gratuita, o evento conta com uma exposição que traz Literatura de Cordel, Artesanato e História

Buraco numa boca de lobo na Avenida Coronel 
Sezefredo Fagundes, causa transtorno aos motoristas

Há um buraco fundo ao re-
dor de uma boca de lobo, onde foi 
colocado um cone para sinalizar.  
Este buraco está na Avenida 
Cel Sezefredo Fagundes, des-
de o Natal. Entramos em 2020 
e a situação do buraco conti-
nua a mesma, tentamos conta-
to com a Sabesp, porém não ti-
vemos retorno, enquanto isso o 
cone e o buraco causam trans-
tornos para os motoristas que 
passam pela região, pois a aten-
ção no sentido bairro tem que 
ser redobrada.

Foto: AGZN

Buraco ao redor da tampa da boca de lobo causa transtorno no sentido bairro

Tremembé
JANEIRO BRANCO - A Campa-
nha Pretende mobilizar a sociedade 
a favor da Saúde Mental com ações 
realizadas em várias cidades do País 
ao longo do mês de janeiro. No dia 
25/1, das 10h30 às 13 horas, reali-
zaremos um encontro no Parque da 
Juventude para compartilharmos 
informações sobre Saúde Mental! 
O Parque da Juventude está loca-
lizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 
2.630 - Carandiru, São Paulo - SP 
- Para mais informações acesse:  
@espaçocuraesp  

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
PROCURA DE NOVOS TA-
LENTOS PARA O FUTEBOL 
FEMININO - O projeto está aber-
to para meninas/mulheres de 9 a 33 
anos, os treinamentos são as terças 
e quintas das 15 às 17h30, no cam-
po do Jardim São Bento, que fica 
localizado na Avenida Braz Leme, 
1.171, e de segunda, 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 saber mais 
sobre o projeto entre em contato 
com Luiz Claudio (11) 95485-3601 
ou Fábio (11) 99511-3556.

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS - De segunda a 
sexta, das 9 às 11horas e das 14 às 16 
horas. Local: Rua Maria Amália Lopes 
Azevedo, 3.676 - Senha fornecida no 
início dos horários. Estacionamento 
não disponível no local.

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
Presidido por Carlos Guaita Gar-
nica, realiza sua reunião toda últi-
ma quinta-feira do mês, às 19h30. 
Rua Calixto de Almeida 38, Jardim 
Monjolo - Fone: 3999-2576.

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Reuniões: Na primeira 3ª-
feira do mês, às 20 horas. Local: EE 
Pe. Manoel da Nóbrega - Rua Santa 
Prisca 122 - Casa Verde.

CONSEG VILA AMÁLIA - Reu-
niões: Na última 2ª-feira do mês, 
às 20 horas. Local: Auditório do 
Santana Parque Shopping - Avenida 
Cons. Moreira de Barros, 2.780 - 
Lauzane Paulista.

CONSEG VILA SANTA MARIA 
- Reuniões: Na segunda 3ª-feira do 

mês, às 19 horas. Local: Colégio 
Silvio Gonzales - Avenida Deputado 
Emílio Carlos, 620 - Limão.

GRUPO AL-ANON PARADA 
INGLESA - Se você sente que sua 
vida foi afetada pela convivência 
com um alcoólico, podemos ajudar. 
Venha conhecer. Reuniões as quin-
tas-feiras às 20 horas. Avenida  Gal. 
Ataliba Leonel, 3.013 - ao lado da 
Igreja Nossa Senhora dos Prazeres 
- Informações: (11- 3228-7425) ou 
pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON IMIRIM - Se 
você sente que sua vida foi afetada 
pela convivência com um alcoólico, 
podemos ajudar. Reuniões as terças-
feiras às 20 horas. Avenida Imirim, 
1.410. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO AL-ANON SANTANA: 
Se você sente que sua vida foi afeta-
da pela convivência com um alcoóli-
co, podemos ajudar. Reuniões aos sá-
bados às 17 horas. Rua Gabriel Piza, 
122. Informações: (11- 3228-7425) 
ou pelo site: www.al-anon.org.br

GRUPO JAÇANÃ DE AL-ANON 
- Realiza reunião as terças-feiras, 
das 15 às 17 horas ou aos sábados, 
das 18h30 às 20h30. O grupo atende 
na Avenida Guapira, 2.055, Jaçanã 
(Igreja Santa Terezinha).

GRUPO AL-ANON VILA MARIA 
- Se você sente que sua vida foi afeta-
da pela convivência com um alcoóli-
co, podemos ajudar. Reuniões as se-
gundas-feiras às 19h30 horas. Praça 
Nª Srª da Candelária s/n, entrada 
pelo estacionamento. Informações: 
(11- 3228-7425) ou pelo site: www.
al-anon.org.br

CORAL DELUZ - Estamos com va-
gas abertas para novos coralistas, in-
clusive sempre estamos... Ensaiamos 
todas as 4ªs feiras a partir das 20 ho-
ras no Núcleo Espírita Padre Zabeu 
- Localizado Rua Amaral Gama, 113 
- Santana para mais informações li-
gue: (11) 2971-0349.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
GRUPO 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. In formações: 
Tel: 3315-9333 (24h). 

NEURÓTICOS ANÔNIMOS - 
Tem como propósito ajudar pesso-
as que sofrem de problemas emo-
cionais. O grupo compartilha nas 
reuniões problemas comuns como: 
depressão, insônia, isolamento, 
medo, pânico, ansiedade, ciúmes, en-
tre outros. Não cobra taxa e mensa-
lidades. Mais informações pelo site 
www.neuroticosanonimos.org.br, pe-
los 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 
GRUPO SALETTE - Realiza reu-
niões todas as terças e sextas-fei-
ras, às 20 horas, na Paróquia Nossa 
Senhora Salette. Rua Dr. Zuquim, 
1.746, Santana. Tel.: 3315-9333.

ASSOCIAÇÃO ANTIALCO Ó LI-
CA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- NÚCLEO DO JAÇANÃ - Realiza 
reuniões convencionais as quintas-fei-
ras, às 20 horas, no salão de eventos do 
Departamento de Geriatria D. Pedro 
II - Avenida Guapira, 2.674, Jaçanã.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS 
CRUZ DAS ALMAS - Após 36 anos 
localizado próximo à Estrada do 
Sabão, o grupo se mudou para Rua 
Doutor Artur Fajardo, 555, Fre gue-
sia do Ó. As reuniões são realizadas 
as quartas-feiras, às 19h30, e aos do-
mingos, às 10h30. 

GRUPO JAÇANÃ DE ALCOÓLI-
COS ANÔNIMOS - Realiza reu-
niões de terça a sexta-feira, às 
19h30; sábados, às 18h30. Avenida 
Guapira, 2.055, Jaçanã (Igreja 
Santa Terezinha).

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.


