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- Imóveis

Poupatempo lança ação para
Fábrica de Cultura Vila Nova
arrecadar alimentos para o Natal Cachoeirinha inaugura Arena de eventos
O Poupatempo lançou na última terça-feira (3), uma ação
para arrecadar alimentos em
todas as 72 unidades do programa no Estado. São aceitas doações de itens que compõem a
cesta básica, como: arroz, feijão,
açúcar, farinha, entre outros
produtos não perecíveis, até o
próximo dia 18 de dezembro.
Na última quarta-feira (5), foi
comemorado o Dia Internacional
do Voluntariado, a “Campanha

Estreia da semana

de Natal 2019” é uma parceria da Prodesp com o Fundo
Social de São Paulo (Fussp) e
com a Secretaria de Transportes
Metropolitanos (STM), por meio
da EMTU.
Os itens arrecadados serão
destinados à famílias em situação de vulnerabilidade social e a
distribuição dos donativos feita
pelo Fussp ou pelo Fundo Social
de cada município. Além dos postos do Poupatempo, os cidadãos

As Golpistas - dub - (16 anos) sessões: 13h10, 15h50, 18h25, 21h,
23h40 (sáb)
Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Uma Segunda Chance para
Amar - dub - (12 anos) - sessão:
13h10 (todos os dias)
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessão: 15h40 (todos os
dias)

As Golpistas | Hustlers - (EUA Drama) - No ano de 2016, o New
York Magazine publicou com exclusividade uma matéria investigativa que contava a história de um
grupo de dançarinas de um bar de
striptease que se uniu para aplicar
um golpe sem precedentes. Juntas,
elas elaboraram uma maneira peculiar para conseguirem roubar seus
clientes de Wall Street.
Elenco: Jennifer Lopez, Constance
Wu, Julia Stiles, Cardi B e Lili Reinhart
Direção: Lorene Scafaria
Duração: 110 min
Classificação: 16 anos

Sala 2 - As Golpistas - dub - (16
anos) - sessões: 15h50, 18h30, 21h,
23h35 (sáb)
As Golpistas - dub - (16 anos) sessões: 15h50, 18h30, 21h, (dom)
As Golpistas - dub - (16 anos) sessões: 17h55, 21h (qui, sex, seg,
ter, qua)
Carcereiros - O Filme - (16 anos)
- sessões: 13h, 15h30 (qui, sex, seg,
ter, qua)
Carcereiros - O Filme - (16 anos) sessão: 13h (sáb, dom)
Sala 3 - Coringa - leg - (16 anos) sessões: 13h50 (todos os dias)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessões: 16h40,
22h (todos os dias)

Programação válida até 11/12
Shopping D - Cinemark
Center Norte - Cinemark

Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3294

☎ 5180-3411

Sala 1 - Malévola - Dona do Mal 3D dub - (10 anos) - sessões: 16h25,
19h10 (sex, sáb)
Malévola - Dona do Mal - 3D dub (10 anos) - sessões: 16h25, 22h (dom)
Malévola - Dona do Mal - 3D dub (10 anos) - sessão: 19h10 (qui, seg,
ter, qua)
Malévola - Dona do Mal - dub (10 anos) - sessão: 13h40 (sex, sáb,
dom)
Malévola - Dona do Mal - dub
- (10 anos) - sessões: 16h25, 22h
(qui, seg, ter, qua)
Vai Que Cola - O Começo - (12
anos) - sessão: 14h10
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessão: 19h10 (dom)
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessão: 22h (sex, sáb)
Sala 2 - Boonie Bears: Aventura em
Miniatura - dub - (livre) - sessão:
13h20 (qui, sex, seg, ter, qua)
Boonie Bears: Aventura em
Miniatura - dub - (livre) - sessões:
13h20, 15h30, 18h (sáb)
Boonie Bears: Aventura em
Miniatura - dub - (livre) - sessões:
13h, 15h20, 17h30 (dom)
Carcereiros - O Filme - (16 anos)
- sessões: 15h30, 18h, 20h30 (qui,
sex, seg, ter, qua)
Carcereiros - O Filme - (16 anos) sessões: 19h40, 22h10 (dom)
Carcereiros - O Filme - (16 anos) sessões: 20h30, 23h (sáb)
Sala 3 - Os Parças 2 - (12 anos) sessão: 13h30 (sáb, dom)
Os Parças 2 - (12 anos) - sessões:
14h40, 17h, 19h20 (qui, seg, ter, qua)
Os Parças 2 - (12 anos) - sessões:
14h40, 17h (sex)
Crime Sem Saída - dub - (16 anos)
- sessão: 21h40 (qui, sáb, seg, ter,
qua)
Crime Sem Saída - dub - (16 anos)
- sessão: 22h20 (sex, dom)
Palco Cinemark: Roberto Carlos
em Jerusalém 3D - sessão: 18h40
(sáb, dom)
Palco Cinemark: Roberto Carlos em
Jerusalém - sessão: 16h (sáb, dom)
Palco Cinemark: Roberto Carlos
em Jerusalém - sessão: 19h30 (sex)
Sala 4 - Uma Segunda Chance para
Amar - dub - (12 anos) - sessões:
14h, 16h30, 19h, 21h20 (qui, sex,
dom, seg, ter, qua)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessões: 14h,
16h30, 19h, 21h20, 23h40 (sáb)
Boonie Bears: Aventura em Mi
niatura - dub - (livre) - sessão: 12h
(sáb, dom)
Sala 5 - As Golpistas - dub - (16 anos)
- sessões: 13h10, 15h50, 18h25, 21h
(qui, sex, dom, seg, ter, qua)

Sala 1 - Uma Segunda Chance para
Amar - dub - (12 anos) - sessões:
11h40, 14h05, 22h25 (dom)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessões: 12h15,
14h45, 23h (sáb)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessões: 14h45,
17h05, 19h30, 21h55 (qui, seg, qua)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessões: 14h45,
17h05, 19h35, 21h55 (ter)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessão: 14h10 (ter)
Palco Cinemark: Roberto Carlos em
Jerusalém - sessões: 17h30, 20h15
(sáb)
Palco Cinemark: Roberto Carlos
em Jerusalém - sessões: 17h, 19h45
(dom)
Sala 2 - Dora e a Cidade Perdida dub - (10 anos) - sessão: 11h45 (sáb)
Dora e a Cidade Perdida - dub (10 anos) - sessão: 13h (dom)
Coringa - dub - (16 anos) - sessões: 12h50, 15h30 (qui, sex, seg,
ter, qua)
Coringa - dub - (16 anos) - sessões: 14h05, 16h45 (sex)
Coringa - dub - (16 anos) - sessão: 15h30 (dom)
Invasão ao Serviço Secreto - dub
- (14 anos) - sessões: 18h15, 21h
(qui, sex, dom, seg, ter, qua)
Invasão ao Serviço Secreto - dub
- (14 anos) - sessões: 19h45, 22h45
(sáb)
Sala 3 - Ela disse, Ele Disse - (12
anos) - sessão: 13h (qui, sex, seg,
ter, qua)
O Reino Gelado: Terra dos Espe
lhos - sessão: 13h15 (sáb, dom)
Mais Que Vencedores - dub - (10
anos) - sessões: 15h, 18h, 21h15
(qui, seg, ter, qua)
Mais Que Vencedores - dub - (10
anos) - sessões: 15h, 18h, 21h20
(sex, seg, ter, qua)
Mais Que Vencedores - dub - (10
anos) - sessões: 15h45, 19h, 21h45
(sáb, dom)
Sala 4 - Invasão ao Serviço Secreto
- dub XD - (14 anos) - sessões:
11h50, 14h30, 17h15 (sáb)
Invasão ao Serviço Secreto - dub
XD - (14 anos) - sessões: 13h30,
16h15 (qui, dom, seg, ter, qua)
Invasão ao Serviço Secreto - dub
XD - (14 anos) - sessões: 14h30, 17h15
(sex)
Crime Sem Saída - dub - (16 anos)
- sessões: 19h, 21h30 (qui, dom, seg,
ter, qua)
Crime Sem Saída - dub - (16 anos)
- sessões: 20h, 22h20 (sex, sáb)
Sala 5 - As Golpistas - dub - (16 anos)
- sessão: 13h30, 16h10, 18h45, 21h30
(todos os dias)

também podem levar suas contribuições a nove terminais urbanos do Corredor ABD, da EMTU,
até o dia 10 de dezembro.
É importante que os produtos estejam em suas embalagens
originais e que o prazo de validade seja de pelo menos 90 dias.
Todos os itens recebidos serão
transformados em cestas básicas, destinadas às entidades cadastradas pelo Fundo Social na
Capital e Interior.

Sala 6 - Malévola - Dona do Mal dub - (10 anos) - sessões: 16h20,
19h, 21h45 (qui, seg, ter, qua)
Malévola - Dona do Mal - dub (10 anos) - sessões: 18h35, 21h15
(sáb, dom)
Malévola - Dona do Mal - dub (10 anos) - sessão: 22h10 (sex)
Boonie Bears: Aventura em Mi
niatura - dub - (livre) - sessões: 11h35,
13h45 (sáb, dom)
Boonie Bears: Aventura em Mi
niatura - dub - (livre) - sessão: 13h55
(ter)
Boonie Bears: Aventura em Mi
nia
tura - dub - (livre) - sessões:
14h05 (qui, sex, seg, qua)
Palco Cinemark: Roberto Carlos
em Jerusalém - sessões: 16h45,
19h30 (sex)
Palco Cinemark: Roberto Carlos em
Jerusalém - sessão: 16h (sáb, dom)
Sala 7 - Os Parças 2 - (12 anos) - sessões: 12h30, 15h05, 17h30, 20h15,
22h30 (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
Os Parças 2 - (12 anos) - sessões:
12h30, 15h05, 17h30, 20h05, 22h30
(sáb)
Sala 8 - Carcereiros - O Filme - (16
anos) - sessões: 12h45, 15h15, 17h45,
20h30 (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
Carcereiros - O Filme - (16 anos)
- sessões: 12h45, 15h15, 17h45,
20h30, 23h15 (sáb)
Sala 9 - O Juízo - (14 anos) - sessões: 16h, 18h20, 20h45 (qui, sex,
seg, ter, qua)
O Juízo - (14 anos) - sessões:
19h30, 22h (sáb, dom)
Playmobil - (livre) - sessão: 16h30
(sáb, dom)
A Família Adams - dub - sessões:
12h, 14h15 (sáb, dom)
Vai Que Cola - O Começo - (12
anos) - sessão: 13h15
Sala 10 - Os Parças 2 - (12 anos) sessão: 14h15 (qui, sex, seg, ter, qua)
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessão: 11h55, 14h50,
18h, 20h45, 23h30 (sáb)
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessão: 11h50, 14h45,
17h55, 20h45 (dom)
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessão: 16h30, 19h15,
20h (qui, sex, seg, ter, qua)
Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark
Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566

☎ 3198-0451

Sala 1 - Crime Sem Saída - dub (16 anos) - sessões: 18h55, 21h15
(sáb, dom)
Crime Sem Saída - dub - (16
anos) - sessão: 21h40 (qui, sex, seg,
ter, qua)
Carcereiros - O Filme - (16 anos) sessões: 13h40, 16h20, 18h55 (qui,
sex, seg, ter, qua)
Carcereiros - O Filme - (16 anos) sessões: 13h40, 16h30 (sáb, dom)
Sala 2 - Os Parças 2 - (12 anos) - sessões: 13h30, 15h50, 18h10, 20h30
(seg, ter, qua)
Os Parças 2 - (12 anos) - sessões:
14h05, 16h30, 19h10, 21h30 (qui, sex)
Os Parças 2 - (12 anos) - sessões:
15h10, 22h50 (sáb, dom)
Dora e a Cidade Perdida - dub (10 anos) - sessão: 12h30 (sáb, dom)
Palco Cinemark: Roberto Carlos
em Jerusalém - sessões: 17h30,
20h10 (sáb, dom)
Sala 3 - Maria do Caritó - (10 anos) sessão: 13h50 (qui, sex, seg, ter, qua)
A Família Adams - dub - sessões:
12h, 14h10 (sáb)
A Família Adams - dub - sessão:
13h50 (dom)
Entre Facas e Segredos - leg - (14
anos) - sessão: 21h50 (sex, dom, ter)
Entre Facas e Segredos - dub
- (14 anos) - sessões: 16h10, 19h,
21h50 (qui, seg, qua)
Entre Facas e Segredos - dub
- (14 anos) - sessões: 16h10, 19h
(sex, dom, ter)
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessões: 16h20, 19h10,
22h (sáb)
Sala 4 - Os Parças 2 - (12 anos) sessão: 18h50 (sáb, dom)

Malévola - Dona do Mal - dub (10 anos) - sessões: 13h20, 21h30
(sáb, dom)
Malévola - Dona do Mal - 3D dub
- (10 anos) - sessões: 15h20, 18h05,
20h50 (seg, ter, qua)
Malévola - Dona do Mal - dub (10 anos) - sessões: 16h40, 19h30,
22h10 (qui)
Malévola - Dona do Mal - dub (10 anos) - sessão: 22h10 (sex)
Vai Que Cola - O Começo - (12
anos) - sessão: 13h10 (seg, ter, qua)
Vai Que Cola - O Começo - (12
anos) - sessão: 14h10 (qui, sex)
Palco Cinemark: Roberto Carlos em
Jerusalém - sessões: 16h45, 19h30 (sex)
Palco Cinemark: Roberto Carlos em
Jerusalém - sessão: 16h (sáb, dom)
Sala 5 - Coringa - leg - (16 anos) sessão: 23h40 (sáb)
Coringa - dub - (16 anos) - sessões:
15h50, 21h (qui, sex, sáb, dom, seg,
ter)
Coringa - dub - (16 anos) - sessões: 15h40, 21h (qua)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessões: 12h50,
18h20 (qua)
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessões: 13h30,
18h30 (qui, sex, sáb, dom, seg, ter)
Sala 6 - As Golpistas - leg XD - (16
anos) - sessão: 20h30 (sex, dom)
As Golpistas - leg XD - (16 anos) sessão: 20h20 (ter)
As Golpistas - leg XD - (16 anos) sessão: 23h (sáb)
As Golpistas - dub XD- (16 anos)
- sessões: 12h30, 15h05, 17h40,
20h20 (seg, qua)
As Golpistas - dub XD- (16 anos) sessões: 12h30, 15h05, 17h40 (ter)
As Golpistas - dub XD- (16 anos)
- sessões: 13h, 15h30, 18h, 20h30
(qui, sáb)
As Golpistas - dub XD- (16 anos) sessões: 13h, 15h30, 18h (sex, dom)

Como uma das linguagens
artísticas mais lúdicas e surpreendentes, o Circo se fortalece na Zona Norte de São Paulo.
Trata-se da abertura da Arena
da Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha. O novo espaço
será aberto neste domingo, 8
de dezembro, domingo, a partir
das 18h30, com três apresentações gratuitas.
A programação de inauguração do espaço é marcada por espetáculos em diversas modalidades de aéreos que desafiam a
gravidade e oferecem a sensação
de liberdade. Na noite do dia 8,
espectadores de todas as idades poderão assistir as seguintes atrações:
A Fábula de Brilho é um espetáculo circense da Cia Anjos
Voadores que reúne trapézio de
voos, acrobacia aéreas por liras
(arcos), tecido acrobático e cenas de palhaços. A história apresentada visa celebrar a infância
e resgatar o sentimento de “ser
criança” por meio da comédia,
da emoção e da imaginação.
Já presenciou pessoas que
“extrapolam” o chão e o ar apoiadas em tecidos? E criam figuras
aéreas que transmitem a sensação de estar voando? O público
poderá conferir essa harmonia e
precisão com o Duo Martinelli,
formado pelos artistas Bruna
Pepino e Brendon Rafael. Como
acrobatas, se apresentam com
saltos e rodopios em faixas e tecidos, controlando a velocidade
com o equilíbrio e a força corporal. Enquanto desafia até as leis
da gravidade, a dupla também
utiliza recursos como bambolê e
arcos na modalidade lira.
Os aprendizes dos cursos
de circo da Fábrica, conhecidos
como Ateliês de circo, também
apresentarão ao público um espetáculo circense lúdico para
que os espectadores conheçam o
cotidiano e funcionamento das
aulas, além de apreciarem o trabalho artístico do grupo e dos
professores locais.
Toda a programação é acompanhada pelo mestre de cerimônia Gilberto Caetano e contará
ainda com música de fanfarra da
banda A5 em PB com repertórios

Foto: Divulgação

Novo espaço será voltado aos artistas e projetos circenses e sua
configuração adaptável permite acolher eventos de dança, teatro,
música, dentre outras linguagens artísticas

vocais e instrumentais que remetem ao circo de diversos países onde essa arte se destacou.
Durante o evento, serão distribuídos pipoca e algodão doce
para o público presente.
Além de funcionar como um
espaço para o desenvolvimento
de trabalhos circenses, a Arena
da Fábrica de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha foi projetada para
acolher eventos de teatro, dança, música, saraus, dentre outras linguagens produzidas por
grupos, coletivos e artistas das
periferias.
O novo local também foi desenvolvido para atender a alta
procura pelos ateliês de circo da
unidade Vila Nova Cachoeirinha.
Desde o início das atividades, em
2012, esse ateliê contribui para
a formação de base e aprimoramento de jovens. Alguns desses aprendizes se encaminham e
trabalham de maneira profissional no circo.
Programação no domingo
8 de dezembro:
Capacidade do espaço para receber o público: 300 lugares
A Fábula de Brilho
Da Cia Anjos Voadores
Direção: Willams Aris

Produção: Rosaine Braga e
Willams Aris
Ficha Técnica: Claudio Costa,
Ney Silva, Rosaine Braga e
Willams Aris
Duo Martinelli
Acrobatas Bruna
Brendon Rafael

Pepino

e

Apresentação da turma do
Ateliê de Circo da Fábrica
de Cultura Vila Nova
Cachoeirinha
Aprendizes apresentam espetáculo lúdico, mostrando métodos
e práticas da formação realizada
na unidade.
*Toda a programação é acompanhada do mestre de cerimônia
Gilberto Caetano e de músicas
de fanfarra, ao vivo, da banda
A5 em PB.
Evento gratuito, classificação livre. O funcionamento das
Fábricas de Cultura é de terça a
sexta-feira, das 9 às 20 horas, e
finais de semana e feriados das
12 às 17 horas, para mais informações acesse: www.fabricasde
cultura.org.br - A Fá
brica de
Cultura Vila Nova Cachoeirinha
está localizada na Rua Franklin
do Amaral, 1.575 - Vila Nova
Cachoeirinha.

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas
Rua Cons. M. de Barros, 2.780

☎ 3246-6600

Sala 1 - Entre Facas e Segredos - dub
- (14 anos) - sessões: 16h35, 22h05
Entre Facas e Segredos - dub (14 anos) - sessões: 13h50, 19h20
Sala 2 - Carcereiros - O Filme - (16
anos) - sessões: 13h20, 17h55, 22h30
Os Parças 2 - (12 anos) - sessões:
15h45, 20h20
Sala 3 - Dora e a Cidade Perdida dub 2D - (10 anos) - sessões: 13h10,
17h45
Uma Segunda Chance para Amar
- dub - (12 anos) - sessão: 22h10
Uma Segunda Chance para Amar dub - (12 anos) - sessões: 15h25, 20h
Playmobil 2D dub - (livre) - sessão: 15h25
Sala 4 - Coringa - 2D - (16 anos) sessão: 22h35
Coringa - 2D dub - (16 anos) sessão: 17h15
Malévola - Dona do Mal - 3D dub
- (10 anos) - sessão: 14h35
Matrix 20 anos 2D - (14 anos) sessão: 19h45
Sala 5 - Doutor sono - 2D - (10 anos)
- sessão: 22h10
O Juízo - 2D - (16 anos) - sessões: 13h, 15h15, 17h30, 19h50
Sala 6 - Duas Coroas 2D dub - (12
anos) - sessão: 20h15
Mais Que Vencedores - dub - (10
anos) - sessões: 17h35, 22h25
O Reino Gelado: Terra dos Espe
lhos 2D dub - (14 anos) - sessões:
13h35, 15h35

Arcada Celeste
O anjo da obediência vos diz:
a única e verdadeira obediência
é aquela dirigida à alma. Dessa
dimensão da vossa própria consciência procedem os sinais, as
orientações e intuições a serem
obedecidas.
Quando obedeceis, todos
os vossos sentidos estão a serviço da alma, então diz a palavra: sigo diariamente a orientação interior que me vem da
alma. A próxima safra Senhor,
me vem hoje do plantio de ontem; assim é a vida com relação
às futuras colheitas, preparação
à vista, tanto no caminho espiritual, bem como no campo material: matérias e espírito formando o elo de relação divina.
Serra da Boa Esperança
Esperança que encerra
No coração do Brasil
Um punhado de terra
Diz o cancioneiro maior que
é Deus, e o homem inspirado
mostra sua versatilidade como
Deus vos criou, e criou a natureza em torno de vós outros.
O que está feito não está por
fazer, essa é uma verdade, não

só teoria avulsa ou a longo prazo, é já e hoje.
Graças Pai generoso pelo
vosso cadinho de amor, na
paz, neste mundo tumultuado.
Assim, vamos cientes de que a
semente brotou, será a garantia
da lavoura na safra presente.
Embalando vosso ser, no
suave planger dos sinos na catedral do espaço, que todos
possam usufruir irradiações
luminosas.
Cubri-vos de esperança qual
manto sagrado, tereis o calor
das labaredas aquecendo vosso
coração que pulsa por vida em
toda dimensão.
Embora ainda haja no planeta a ignorância em partes alternadas entre os povos existe o elo que faz do ser, humano
um filho de Deus, logo todos são
como irmãos em Cristo que veio
com finalidade de unir-vos.
O rebanho juntando ovelhas
é a fé maior que acompanha todos irmanados numa só finalidade, o universo em si.
O ser humano é a flor que
desabrochou da vida imanente
no universo.
O eu verdade é a imortal

vida do filho de Deus que jamais
se extingue.
Assim como uma planta germina, cresce e faz desabrochar
belas flores, a vida do filho de
Deus se expressa no plano fenomênico que se desenvolve e
evolui gradativamente.
Incentivado, o homem se vê
a si próprio: Todo o meu ser é
sadio e pleno de energia amorosa. A fonte de verdadeira saúde
é a divindade interior que a todo
instante procura vos aproximar
do padrão perfeito do tecido cósmico, de cuja intrincada beleza sois parte. A energia amorosa que nutre o ser está sempre
disponível para curar qualquer
desvio ou esquecimento que resultam em mal-estar ou doença.
Tendo ao vosso lado o anjo
da cura sede agradecidos ao Pai
por vos dar o fiel companheiro de todas as horas, o vosso
guardião.
Na arcada celeste habitam almas, e vós na Terra ficai cientes de que vosso paraíso, está com suas anomalias
costumeiras.
IRMÃ LÚCIA

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

Sala 7 - Crime Sem Saída - 2D - (16
anos) - sessões: 19h, 21h15
As Panteras - dub 2D - (16 anos) sessão: 13h25
Midway - Batalha em Alto Mar 2D - (14 anos) - sessão: 16h
Sala 8 - Roberto Carlos em Jerusalém
- 3D - (14 anos) - sessões: 17h, 19h30
As Golpistas - dub XD- (16 anos) sessões: 19h30, 19h35
As Golpistas - dub XD- (16 anos) sessões: 14h40, 17h05, 21h55, 21h10

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

ORAÇÃO PARA
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia,
da terra que tudo forma, do ar que
tudo clareia, do fogo que transforma, que eu alcance sem demora o
que mais desejo agora... Sei que vou
ganhar muito mais, muito dinheiro,
que nem eu mesmo saberei contar.
Amém. Publique imediatamente, que
sua graça será alcançada.
D.M.

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO
Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis
tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que
eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis
o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e
até o mal que me tenham feito; a Vós que estais comigo em todos os instantes eu quero humildemente
agradecer, por tudo que sou, por tudo que tenho, e
confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca
me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou
tentações materiais, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos meus irmãos, na
perpétua glória e paz. Amém. Obrigado mais uma vez.
(A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos,
sem fazer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada
a graça, por mais difícil que seja). Publicar assim que
receber a graça.
M.R.T.B.F.

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 desejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora todas as minhas necessidades. Segundo
suas riquezas e em glória serei sempre grato
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imutáveis e abundantes em minha vida. Que isso
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes junto com Salmo 23 e Pai-Nosso.
D.R.M.
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