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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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Renovações
De repente o Céu se abriu, 

foi tudo de acordo com as leis 
do Universo, o homem prepara
do absorveu o clima, aquele des
preparado caiu genuflexo, pe
rante aquela luz, quando foi o 
momento de pensar.

Analisando bem as situações 
houve cânticos e lamentos en
tre o Céu e a Terra; no envolvi
mento geral ficaram todos sur
presos, quem do Bem, quem do 
Mal, entre esse turbilhão como 
terremoto ou maremoto.

Daí, surgindo entre as nu
vens, apareceu Maria Auxi lia
dora procurando recompor o 
lar terreno da melhor maneira 
possível.

Numa revoada de pássaros fu
gindo ao temporal, vedes contris
tados a súbita mudança de vida.

É o planeta todo em confusão, 
sem ter ao menos tempo para se 
conduzir ao pico da montanha, 
onde o Cristo fez sua oração.

À frente está o corcel que 
vos levará num caminho incer
to, como peregrinos na romaria 
do Senhor.

Então, ficais atônitos, pa
rados no tempo, observando as 
inovações, em busca de um ideal, 
o homem se projeta, procurando 
dias melhores, sempre atento a 
seu visual e à sua personalidade.

Estais meditando qual er
mitão na sua ermida, como 

viver nesse minuano que sopra 
de norte a sul, de leste a oes
te, pondo em reboliço toda uma 
nação, no grito de guerra fria, 
tal qual a criatura humana no 
presente.

Nesse mundo de Deus, ape
nas podeis orar, para sustentar
vos no equilíbrio geral.

Ponde na vossa alça de mira, 
a Onipotência Divina que rege 
todos como afinada orquestra 
instrumental.

Só assim podeis enxergar o 
sol nascente em toda sua potên
cia natural. Ide, o progresso vos 
espera hoje e sempre!

IRMÃ LÚCIA

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

Mês da Mulher terá shows, tour temático e exposição 
de artistas mulheres na região central da cidade
O Pátio Metrô São Bento, 

centro comercial, cultural e gas
tronômico a céu aberto no Centro 
de São Paulo, está com uma pro
gramação especial para março, 
Mês da Mulher. As atividades co
meçam a partir dessa sextafeira 
(6). Na data será realizada a pri
meira apresentação do “Especial 
Mulheres na Música”.

Além disso, o centro comer
cial receberá mais uma edi
ção do Tour Guiado Especial: 
Mulheres na formação da cida
de de São Paulo, que foi um su
cesso no ano passado, e ainda 
uma exposição com obras ideali
zadas somente por artistas mu
lheres. É importante lembrar 
que as atividades são gratuitas 
e voltadas para todos os públi
cos. Veja, a seguir, a programa
ção especial:

Especial Mulheres 
na Música

O Especial Mulheres na 
Música será um evento com 
dois shows de grupos formados 
por mulheres. As apresentações 

ficarão por conta do “Samba 
com Pimenta” e “Dona da Rua”. 
O repertório irá variar entre rit
mos como Samba, MPB e Bossa 
Nova.

Samba com Pimenta 

Quando: 6/3, das 17 às 20 ho
ras, no Pátio Metrô São Bento 
 Praça da Colmeia. Quanto: 
gratuito.

Samba de mulheres - 
Dona da Rua

Quando: 9/3, das 17h30 
às 18h30, no Pátio Metrô São 
Bento  Praça da Colmeia. 
Quanto: gratuito.

Tour Guiado Especial: 
Mulheres na formação da 

cidade de São Paulo

Tour Guiado Especial: Mu
lhe res na formação da cidade 
de São Paulo acontece todos os 
sábados de março, às 11 horas, 
no ponto de encontro na Praça 
da Colmeia, Pátio Metrô São 
Bento, gratuito. Observação: 
retirada de senhas às 10h30. 
Sujeito a lotação.

Exposição IlustraDELAS

Exposição IlustraDELAS, a 
partir de 8 de março, Pátio Me
trô São Bento, gratuito.

Para mais informações aces
se: https://patiosaobento.com.
br/

Foto: Divulgação/Pátio Metrô São Bento

Fábricas de Cultura Brasilândia, Jaçanã e 
Vila Nova Cachoeirinha têm programação 
especial para celebrar as lutas femininas
A população da Zona Norte de 

São Paulo encontra vasta progra
mação para o Dia In ternacional 
da Mulher. Quem passar pelas 
Fábricas de Cul tura encontrará 
apresentações musicais, rodas de 
conversa sobre legislação e saúde 
da mulher, slam, artes visuais e 
muito mais.

Pela Zona Norte, na Fábrica 
de Cultura Brasilândia, a equipe 
da UBS Jardim Vista Alegre re
aliza batepapo sobre a anatomia 
e saúde genital da mulher no dia 
10/3, das 10 às 11h30. Será uma 
boa oportunidade para as pessoas 
presentes tirarem dúvidas sobre 
o próprio corpo, afinal informa
ção é poder e torna experiências 
mais seguras, sem deixar de lado 
a qualidade de vida e autoestima. 

Você já ouviu falar da Lei nº 
11.340, mais conhecida como Lei 
Maria da Penha? Para proteger 
a mulher da violência domésti
ca e familiar, essa lei existe há 13 
anos. O objetivo do batepapo Lei 
Maria da Penha, com a equipe do 
Centro de Atendimento à Mulher 
 Casa Brasilândia, é falar do his
tórico dessa de lei e como ela fun
ciona, no dia 12/3, às 15 horas. 
Compartilhamento de informa
ções como essas são válidas dian
te de um cenário como o nos
so, em que o Brasil tem a quinta 
maior taxa de feminicídio (mulhe
res mortas por serem mulheres) 
do mundo, 4,8 assassinatos des
se tipo para cada 100 mil mulhe
res, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Além 
de um levantamento do Conselho 
Nacional do Ministério Público, 
entre 2015 e 2017, mostrando 
que a cada três horas é aberto um 

inquérito policial para investigar 
casos de feminicídio, sendo 234 
deles a cada mês.

Reverberando a celebração 
do Dia Internacional da Mulher 
(8 de março) pela região norte, a 
Fábrica de Cultura Jaçanã pro
move a Mulher Artista Fest no 
dia 21/3, das 12h30 às 18h30, em 
conjunto com a produtora May’s 
World Productions. O festival 
busca evidenciar a figura femini
na em diferentes linguagens ar
tísticas com espaço para a troca 
de experiências, com a seguin
te programação:  “Diálogos de 
Mulher”  espaço para discussão 
e ampliação do universo femini
no com temas ligados ao empo
deramento feminino e universo 
trans;  “Muito Mais Que Pinta e  
Borda”  live paint e batepapo com 

artistas plásticas, grafiteiras e 
artesãs sobre como o graffiti e 
o artesanato podem trabalhar 
questões de identidade e do uni
verso da mulher empreende
dora com a grafiteira Caroline 
Luz e a artista plástica Gisele 
Fagundes;  “Música Por Elas” 
 apresentações musicais em 
diferentes estilos e de mulhe
res, entre elas, Guiomar Araújo 
e DaviDariloco, Lenny Fyah e 
MaySistah, Kaylane PCD, Ka
kau França, União Rasta feat 
Denise d’ Paula, DJ Naná Roots, 
Gabi Nyarai, Abigail e Pagu.

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha celebra tam
bém o Dia Mundial da/do DJ 
(9 de março) com uma ofici
na de disc jockey aplicada pela 
DJ Miria Alves em 24/03, a par
tir das 17h30, e exclusivamente 
para mulheres. A atividade TPM 
 Todas Podem Mixar visa o em
poderamento feminino por meio 
da música e com base na cultura 
hiphop, com apresentação dos 
equipamentos de DJ, práticas bá
sicas da mixagem, estrutura e es
tilos musicais. A seguir, as da
tas e horários de cada atividade. 
Toda a programação é gratuita.

A Fábrica de Cultura Brasi
lândia está localizada na Ave ni
da General Penha Brasil, 2.508. 
Telefone: 38592300;

A Fábrica de Cultura Jaça
nã está localizada na Rua Rai
mundo Eduardo da Silva, 138; 
Rua Albuquerque de Almeida, 
360. Telefone: 22498010;

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha está localiza
da na Rua Franklin do Amaral, 
1.575. Telefone: 22339270.

Foto: Divulgação

A atividade TPM - Todas Podem 
Mixar visa o empoderamento 
feminino por meio da música

Mês da Mulher no Museu do Futebol
O Museu do Futebol pre

parou uma programação es
pecial em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher (8 de 
março), oferecendo diversas ati
vidades para promover o pro
tagonismo feminino nos espor
tes ao longo de todo o mês. Os 
eventos fazem parte do progra
ma Sonhar o Mundo de Direitos 
Humanos, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo.

A programação começa 
com a instalação Museu do Im
pedimento. Tratase de uma 
versão física da experiência co
laborativa digital realizada no 
ano passado, para recolher re
latos e imagens de acervos pes
soais de mulheres que joga
ram futebol entre 1941 e 1979 
 perío do em que a modalidade 
feminina foi, oficialmente proi
bida no Brasil. A instalação 
fica em cartaz a partir de 7 de 
março.

No fim de semana de 7 e 
8/3, haverá visita temática às 
10 e 11 horas, com as educa
doras do Museu. Sob o tema 
“As Revoluções e Evoluções da 
Mulher no Futebol e na So cie
dade”, a ideia é gerar nos visitan
tes, reflexões sobre os es paços 
conquistados pelas mulhe res 
na sociedade e no Futebol (veja 
como se inscrever abaixo).

No dia 23/3, às 19h30, o Mu
seu do Futebol e as Dibr adoras 
destacam a trajetória das mu
lheres nas “Conquistas delas: Da 
proibição ao Prota gonismo das 
Mulheres nos Jogos Olímpicos”. 
Participam do batepapo três 
atletas que defenderam o Brasil 
em edições olímpicas, a boxea
dora Adria na Araújo (medalhis
ta de bronze na Olimpíada de 
Londres, em 2012) e a exnada
dora Joanna Maranhão (quinto 

lugar na prova dos 400m me
dley na Olimpíada de Atenas, em 
2004). A professora Katia Rubio 
será mediadora da mesa.

Três dias depois, mais uma 
palestra gratuita para o públi
co. No dia 26/3, das 19 às 22 
horas, “Gestão de Carreira de 
Jogadoras de Futebol” reunirá 
profissionais que representam 
as diferentes empresas que for
mam a rede de parceria da Sow 
Sports, assessoria especializada 
em gestão de carreira de joga
doras e técnicos de Futebol que 
atuam na modalidade feminina. 

Finalizando o mês, no dia 
28/3, das 10 às 13 horas, o Mu
seu do Futebol abre as portas 
de seu auditório para torcedo
ras, simpatizantes e amantes do 
esporte partilharem suas vivên
cias nas arquibancadas, com
partilhando ideias e sugestões 
de como os estádios podem ser 
mais acolhedores para mulheres 
e famílias.

O evento conta com a par
ticipação de Tiago Cesar dos 

Santos, do Núcleo de Ações Afir
mativas do E.C. Bahia, trazen
do a experiência do clube no en
gajamento em causas sociais e 
Daniela Alfonsi, diretora técni
ca do Museu do Futebol.

Mês da Mulher no 
Museu do Futebol

Várias outras atividades vol
tadas ao protagonismo feminino 
estão programadas ao longo de 
todo o mês de março no Museu 
do Futebol. Confira a programa
ção completa em www.museu
dofutebol.org.br.

Programação de março

Visitas temáticas “As Revo lu
ções e Evoluções da Mulher no Fu
tebol e na Sociedade”. Ins crições: 

7/3, sábado, 10 horas  https:// 
bit.ly/2wl9yiT e 11 horas  https:// 
bit.ly/39HEisX

8/3, domingo, 10 horas   
https://bit.ly/2vHm8ZA e 11 ho
ras  https://bit.ly/38IDUKs

Foto: Juan Guerra

Sala das Copas do Mundo

Caixa e Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 
firmam acordo de incentivo à autonomia financeira feminina

Na última segundafeira 
(2) a CAIXA e o Ministério da 
Mu lher, Família e Direitos Hu
manos (MMFDH) assinaram o 
Protocolo de Intenções para fo
mentar a autonomia econômi
ca entre o público feminino. O 
evento contou com a presença 
da ministra da pasta, Damares 
Alves, do presidente da CAIXA, 
Pedro Guimarães, além de par
lamentares mulheres, convida
dos do SEBRAE e funcionárias 
do banco.

O acordo prevê a criação de 
oficinas de Educação Financeira 
nas unidades da Casa da Mulher 
Brasileira e em entidades regio
nais indicadas pelo ministério. 
No mês de março, as oficinas 
serão realizadas em Boa Vista 
(RR), Campo Grande (MS), 
Fortaleza (CE), Maceió (AL), 
São Luís (MA) e São Paulo (SP). 

O protocolo também con
templa a adesão da CAIXA ao 
projeto Salve Uma Mulher, do 
MMFDH, que visa mobilizar a 
sociedade para o enfrentamento 
à violência contra as mulheres. 
O projeto promoverá a sensibi
lização e capacitação de funcio
nários do banco e demais vo
luntários, para que atuem como 
multiplicadores de informações 
que ajudam no combate à vio
lência doméstica.

Na ocasião, também fo
ram apresentadas ações de sen 

volvidas entre a CAIXA e o 
SEBRAE, para incentivar o 
em preendedorismo femini
no, como a capacitação técni
ca e orientação financeira de 
mi croempreendedoras. 

Mês da Mulher na CAIXA

No mês da mulher, a CAIXA 
oferece taxas especiais no CDC. 
Entre os dias 9 e 31 de março, a 
taxa de juros do CDC salário, que 
é de 2,29% a.m., passará para 
2,18% a. m., enquanto o CDC 
Automático reduzirá sua taxa de 
3,99% a. m. para 3,79% a. m..

Produtos exclusivos para o 
público feminino também po
dem ser contratados, a exemplo 
do Cartão Caixa Mulher, cartão 
de crédito com design especial 
e sem anuidade, para uso em 
compras no Brasil e no exterior 
e com acesso às promoções do 
Clube ELO de vantagens.

As condições de incentivo 
ao empreendedorismo feminino 
apresentadas no lançamento do 
programa CAIXA Mulheres, em 
novembro de 2019, continuam 
vigentes. Para a contratação de 
linha de capital de giro com re
cursos do PIS, as taxas de juros 
foram reduzidas, estando dis
poníveis a partir de 0,83% a.m. 
Para o capital de giro com recur
sos CAIXA, a taxa pode ser con
tratada a partir de 1,43% a.m., 

com prazo máximo de 24 meses. 
As microempreendedoras 

que estão iniciando suas ativi
dades obtêm crédito com taxas 
de juros a partir de 1,99% a.m. 
em até 24 meses, em uma linha 
específica para esse segmento. 
Nessa modalidade, para as em
preendedoras informais, o valor 
máximo é de R$ 5 mil, e para as 
empreendedoras formalizadas 
como MEI, o valor máximo é de 
R$ 10 mil. 

Mega-Semana da Mulher

Em caráter excepcional, se
rão realizados na segunda se
mana de março três sorteios 
da MegaSena, em vez dos dois. 
Os sorteios da MegaSemana 
da Mulher ocorrerão nos dias 
10, 12 e 14 de março (terçafei
ra, quintafeira e sábado), como 
forma de dar destaque à data e 
homenagear as mulheres.

Também com tema alusivo 
ao Dia Internacional da Mulher, 
as Loterias CAIXA promove
rão uma extração exclusiva da 
Loteria Federal, com a maior 
premiação principal do produ
to, no valor de R$ 1,3 milhão. 
A estampa escolhida dos bilhe
tes valoriza e destaca a impor
tância dessa data. O sorteio des
sa extração especial, de número 
5476, será realizado no dia 14 
de março.

Inscrições encerradas para a Corrida da Mulher SP
Com grande procura, estão 

esgotadas as inscrições para a 
Corrida da Mulher SP, que ocor
re neste domingo (8/3), a par
tir das 7 horas, no Ibirapuera, 
em São Paulo. O evento é orga
nizado pelo Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Esportes, e con
ta com uma ampla programação 
voltada às mulheres, com ações 
de: saúde, assistência social, se
gurança e cultura.

Serão percursos de 5 e 10 
quilômetros, também com 

participação de pessoas com de
ficiência. Haverá muitas atra
ções, com direito a um gran
de show de encerramento com 
a cantora Claudia Leitte. A lar
gada e chegada da prova serão 
no Obelisco do Ibirapuera, re
gião que recebe todas as ativida
des. O cronograma completo e 
todas as informações estão dis
poníveis no site www.corridada 
mulhersp.com.br.

Os kits das atletas deve
rão ser retirados no Ginásio do 
Ibirapuera. Na sexta (6), os kits 

estarão disponíveis das 9 às 19 
horas. Já no sábado (7), o horá
rio de atendimento será das 8 
às 18 horas. O endereço é Rua 
Manoel da Nóbrega, nº 1.361 
 Ibirapuera.

Exames preventivos, pa
lestras, orientações para casos 
de violência contra a mulher 
e muitas atividades serão ofe
recidas durante todo o dia. A 
carreta do programa Mulheres 
de Peito estará disponível no 
Ginásio do Ibirapuera de quin
ta (5) até o fim do domingo (8).

Mulheres têm aulas gratuitas de 
Krav Magá neste mês de março
Em homenagem ao mês 

das mulheres, a Federação 
Internacional de Krav Magá, 
que tem por finalidade promo
ver, desenvolver, fomentar, mas
sificar e democratizar a prática 
do Krav Magá no Brasil, ofere
ce aulas gratuitas no Estado de 
São Paulo para todas as mulhe
res que têm interesse em apren
der a técnica de defesa pesso
al israelense mais difundida no 
mundo.

“O Brasil registra 1 caso 
de agressão a mulher a cada 
4 minutos e a violência se dá 

sobretudo em casa, com agres
sor conhecido. Por isso, quere
mos ensinar às mulheres como 
se defender de forma adequada, 
oferecendo capacidade técnica 
e conscientização sem colocar a 
vida em risco. A proposta é a de 
usar o Krav Magá apenas como 
último recurso”, afirma Avigdor 
Zalmon, instrutorchefe, res
ponsável pelo ensino do Krav 
Magá no Estado de São Paulo.

A primeira aula gratui
ta para mulheres nos cen
tros de treinamento localiza
dos em pontos estratégicos no 

Estado de São Paulo, aconte
ce nesta quintafeira, às 18 ho
ras. As inscrições podem ser fei
tas pelo telefone da Federação 
Internacional de Krav Magá.

Federação Internacional de 
Krav Magá acesse: https://krav
maga.app ligue: (11) 38711333 
/ WhatsApp (11) 970419797 
Centros de Treinamentos no 
Jabaquara, Jardins, Ipiranga, 
Itaim Bibi, Morumbi, Perdizes, 
Santana, Santo Amaro, Ta tua
pé, Vila Leopoldina, Barueri, 
Campinas, Osasco, Santos, São 
João da Boa Vista e Sorocaba.

Salmos 37, 38, 40 e 113
Rezar os salmos 37, 38, 40 e 113 durante 3 
dias seguidos. Fazer 1 pedido impossível, 
mandar publicar no 3º dia. Verás o que acon-
tece no 4º dia, mesmo não acreditando.

O.L.


