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

O Lar, O Tesouro
A circular do momento está 

aí, resta saber se a criatura acei-
ta ou não a lei do perdão:

“Ditosos os que hajam dito a 
seus irmãos: Trabalhemos jun-
tos e unamos os nossos esforços, 
a fim de que o Senhor, ao che-
gar, encontre acabada a obra. 
Porquanto o Senhor lhes dirá: 
vinde a mim, vós que soubestes 
impor silêncio às vossas rivali-
dades, a fim de que daí não vies-
se dano à obra.”

O Espírito de Verdade

Se assim É, acatai Senhor 
a nossa Fé. Todas as coisas do 
Céu e da Terra são seus Amigos.

Nossa gaiola de ouro,
Nossa gaiola dourada,

Caminho da nossa vida,
Caminho desta estrada.

A lida é constante
Enquanto Deus quiser,
Do momento ao instante
Procurando rejuvenescer

Um brinde a Santo Expedito,
A São Benedito nem se fala,
Procurando no infinito
O perfume que exala.

Vamos unir as Ações,
Juntos vamos Trabalhar
Bendizendo os Corações
Colocados neste Altar.

Assim vemos este campo,
Como luta e tarefa,
Pedindo por um Santo,
A vida assim é essa.

Assim o Lar é o tesouro,
Donde passo a refletir,
Todo esse logradouro,
Que estou a descobrir.

Agradecendo a Deus
Com os Mestres ao meu lado,
Na vida dos Sonhos meus
Esse é o Recado.

A Terra da Promissão,
Esse cenário bonito,
Com toda Composição
Se faz o trabalho escrito.

Quem no Cristo se Ilumina;
É como a fonte divina;
Que ajuda sem descansar.

Devemos criar flores onde as
pedras se amontoam.

IRMÃ LÚCIA

Um jornal que faz a diferença. Há 57 anos. www.gazetazn.com.br

Celebrar o Natal é também ajudar as famílias mais 
vulneráveis que sofrem com os efeitos da pandemia

A fome voltou a crescer no 
Brasil, segundo a “Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2017-
2018: Análise da Segurança 
Alimentar no Brasil”, do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgada em 
17/9/2020. De acordo com o do-
cumento, em cinco anos (2013-
2018), cresceu em 3 milhões o 
número de pessoas em situação 
de insegurança alimentar gra-
ve. Mais de 10,3 milhões de bra-
sileiros vivem esse drama e quase 
50% dos famintos estão na região 
Nordeste. Além disso, metade das 
crianças no país com até 5 anos 
de idade tem restrição no acesso 
à alimentação de qualidade.

Com a pandemia do novo 
Coronavírus, essa situação ten-
de a se agravar mais ainda. Por 
isso, a solidariedade tem sido 
fundamental para ajudar a ame-
nizar a situação de muitas des-
sas famílias brasileiras, prin-
cipalmente neste período de 
tantas incertezas.

Celebre o Natal ajudando 
uma família

Além do trabalho diário 
que realiza em suas 82 unida-
des de atendimento, a Legião 
da Boa Vontade (LBV), promo-
ve diversas campanhas em so-
corro às populações em risco 
alimentar. A LBV entregou de 
março a outubro, de forma or-
ganizada, mais de dois milhões 
de quilos em doações, a exem-
plo de itens essenciais (alimen-
tos perecíveis e não perecíveis e 
material de higiene e limpeza), 
o que tem ajudado a garantir a 

alimentação na mesa 
de muitas famílias 
que sofrem com o de-
semprego, a falta de 
renda, a escassez de 
alimentos, as estia-
gens, entre outros 
desafios. 

A solidarieda-
de de todos é fun-
damental para a 
continuidade des-
se trabalho humani-
tário. Por isso, nes-
te Natal, a Legião da 
Boa Vontade intensi-
fica sua ação com a 
entrega de mais de 
50 mil cestas de ali-
mentos e 50 mil kits 
de limpeza para fa-
mílias em situação 
de vulnerabilidade 
social em 175 cida-
des brasileiras, por 
meio de sua tradicio-
nal campanha Natal 
Permanente da LBV 
- Jesus, o Pão Nosso 
de cada dia! O objeti-
vo é beneficiar as fa-
mílias atendidas nos serviços e 
programas socioeducacionais da 
Instituição e também as assisti-
das por organizações parceiras 
assessoradas pela LBV, propor-
cionando a elas um Natal digno 
e sem fome. 

Itens que você pode doar

Arroz, feijão, óleo, açúcar, 
café, leite em pó, macarrão, fari-
nha de mandioca, canjiquinha, 
fubá, farinha de trigo, farinha 
de milho, extrato de tomate, 

salsicha e sardinha enlatadas e 
sal; e ainda água sanitária, sa-
bão em barra e detergente. 

Doações de qualquer va-
lor podem ser feitas pelo site 
www.lbv.org.br ou pelo telefo-
ne 0800 055 50 99. Já as doa-
ções de alimentos podem ser en-
tregues nas unidades da LBV 
mais próxima de sua casa (con-
sulte: www.lbv.org/enderecos). 
Acompanhe as ações realiza-
das pela Legião da Boa Vontade 
nas redes sociais, pelo endere-
ço @LBVBrasil no Facebook, no 
Instagram e no YouTube.

Foto: Divulgação

Natal é tempo de ajudar as famílias mais 
vulneráveis que sofrem com os efeitos da 

pandemia do novo Coronavírus

TARAGÔ, de  Fer nan-
da Ma cha do (Edi to-
ra Champions Ltda), 
“Taragô” nasce através 
do ponto de vista de uma 
jovem com Síndrome de 
Down, Nândhya, que 
busca conhecer e aces-
sar suas origens. Ou se-
ria através da narrati-
va da autora Fernanda 
Machado? Não impor-
ta. Tanto a escritora, 
como a personagem do 
livro nos apresentam 
uma profunda e indi-
vidual reflexão: A qual 
mundo (espaço) eu per-
tenço? Para onde eu de-
sejo seguir? Quem é o 
bem e quem é o mal na 
nossa história? O livro 

cumpre a função da viagem in-
terior que todos nós desejamos 
fazer na vida. Tem magia, tem 
amor, frustração, descobertas, 
tem escolhas. Ler “Taragô” é 
fazer um passeio por todo o es-
pectro imaginário da escrito-
ra Fernanda, narrativa essa 
de quem escolheu a literatura 
para falar dos seus sentimen-
tos. Ela é quem dita as regras, 
quem decide o rumo da histó-
ria e a construção dos perso-
nagens. Fernanda é quem dá 
nome aos mundos, prevê acon-
tecimentos, é quem faz um es-
tudo dos seres incríveis saídos 
da sua imaginação. A autora 
tem o livre arbítrio para decidir 
o que bem entender. Tem coisa 
mais bela do que isso? Site ofi-
cial: http://www.tarago.com.br

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, Sabidas 
Entendidas, a vós peço, pelo amor de Deus, 
atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, 
Sabidas Entendidas, a vós peço, pelo sangue 
que Jesus derramou, atende! o meu pedido. 
Pelas gotas de suor que Jesus Cristo derramou 
do seu sagrado Corpo, atendei o meu pedido. 
Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção 
me cubra, vossos braços me guardem no vosso 
coração e que o Senhor me proteja como vossos 
olhos. Oh! Deus de bondade, vós sois meu 
advogado na vida e na morte, peço-vos que 
atendeis os meus pedidos, livrai-me dos males e 
dai-me sorte na vida. Segui meus inimigos, que 
os olhos do mal não me vejam, Cortai as forças 
dos meus inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, 
Sabidas e Entendidas, se me fizeres alcançar esta 
graça, ficarei devoto de vós e mandarei publicar 
esta oração mandando, também, rezar uma 
missa. (Reza-se 13 Pai Nosso e 13 Ave Maria, 13 
dias). Por graças alcançadas. D.R.B.S.

BAZAR DA AUMA - neste sábado 
(5), das 9 às 16 horas, a Associação 
dos Amigos da Criança Autista 
(AUMA), convida para Bazar Bene-
ficente. Estarão a venda artigos 
para o Natal como: brinquedos, 
presentes e muitos produtos a pre-
ço abaixo do praticado no mercado. 
Os bazares da AUMA têm a tradi-
ção de bons produtos com menores 
preços. Neste ano teremos a “área 
de chegada” onde todas as pessoas 
que comparecerem ao evento serão 
orientadas sobre as medidas prote-
tivas contra a COVID 19 e recebe-
rão alguns cuidados - obrigatorieda-
de do uso da máscara. Além destas 
medidas protetivas todos os itens 
em exposição serão constantemente 
higienizados e haverá revezamen-
to entre os voluntários que estarão 
colaborando com o Bazar da Auma, 
não sendo permitido nenhum tipo 
de aglomeração entre eles. O Bazar 
Beneficente será na Rua Cezar 
Zama, 257 - Atrás do Pronto Socorro 
do Hospital São Camilo de Santana 
- Mandaqui. Para mais informações 
ligue: (11) 3384-6180.

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está re-
alizando reuniões presenciais com 
a comunidade desde março de 
2020, devido aos riscos inerentes 
à Covid-19. Porém, seu presiden-
te Vicente D’Errico Netto e sua di-
retoria continuam a disposição de 
demandas que se façam necessá-
rias, tanto junto as Polícias Civil 
e Militar, como em relação as de-
mais autoridade regionais. Para en-
trar em contato basta acessar http://
www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou ligar 
para a coordenadoria dos Consegs 
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.

PROJETO DUNAMIS - projeto 
oferece curso de Teologia a pes soas 
de baixa renda. Fé, religião, razão, 
ética, história, escrituras, filoso-
fias. Estas disciplinas fazem parte 
da grade curricular dos cursos de 
Teologia. A formação, de nível su-
perior, permite que o profissional 
trabalhe junto às comunidades, es-
paços religiosos e acadêmicos, pro-
fessando e pondo em prática a sua 
fé. E realizar esta formação é o dese-
jo de muitos evangélicos no Brasil. 
Mais informações sobre o Projeto 
Dunamis e sobre esta nova forma-
ção teológica estão disponíveis no 
site http://eadbiblico.com.br/.

AQUECENDO VIDAS - o grupo 
também monta cestas básicas de 
alimentos e higiene para atender al-
gumas famílias, e estão arrecadando 
alimentos, itens de higiene e roupas.
Por semana há a divulgação do car-
dápio da semana em uma página nas 
redes sociais. Quem quiser ajudar o 
projeto e doar basta entrar em con-
tato com a Thais (11) 96255-7401 e 
a Rafaela (11) 98759-3648 ou pelo 
Instagram do projeto Aquecendo 
Vidas @aquecendovidasguarulhos.

INICIATIVA ELA - ações com mu-
lheres para desenvolver o potencial 
e ajudar a encontrar sua luz pró-
pria de prosperidade, encontros so-
lidários com mulheres abusadas, de-
pressão e agressão domiciliar para 
Desenvolvimento Humano e pesso-
al. Levar a Inteligência Emocional 
para mulheres de forma acessível 

é contribuir com universo de mu-
lheres. Quem tiver interesse nesse 
projeto pode mandar mensagem no 
número: (11) 96945-4972- Géssica 
Santos.

MEIA SOLIDÁRIA - está entre-
gando roupas, lanches, para mora-
dores em situação de rua, e nos con-
tou que está precisando de meias. 
Caso queira ajudar a doar, ligue ou 
mande mensagem: (11) 96945-4972 
- Géssica Santos.

AQUECENDO COM AMOR - sur-
giu logo que começou o isolamento 
social, e os integrantes do projeto 
moram no bairro Jardim Cachoeira 
e iniciaram ações com entrega de 
marmita para moradores em situa-
ção de rua. No começo eram 40 mar-
mitex, agora é um total de 160. Aos 
domingos são 60 marmitas, água 
e roupas, as segundas-feiras, 100 
marmitas, água, pão e cobertores. 
O nome do projeto é “Aquecendo 
com Amor”, as entregas geralmen-
te acontecem próximo à estação do 
Metrô Tietê, na Zona Norte de São 
Paulo. O projeto está recebendo do-
ações de alimentos não-perecíveis, 
produtos de higiene e limpeza - Para 
mais informações: (11) 99219-8928 - 
Luana Mila.

CENTRO DE REFERÊNCIA DO 
IDOSO DA ZONA NORTE - ofe-
rece lives diárias com exercícios, 
aulas de Ginástica, Lian Gong e 
Relaxamento para idosos! Inscreva-
se no nosso canal: https://www. 
youtube.com/c/CriNortesp

ONG BONEQUEIRAS DO ABC 
- precisam de doação, não foi co-
locado um ponto fixo por conta da 
pandemia. Plumante (fibra silico-
nada) urgente, Tecido de algodão 
(tricilone), Lãs, Linhas Agulhas, 
Alfinetes, Fitas (principalmente nú-
mero zero), Bordado inglês, Rendas, 
Passamanarias. Contatos: Vice-
diretora Vanda Rosa/Escola Eunice 
Terezinha (11) 99292-2982 e ou 
Responsáveis - ONG Bonequeiras do 
ABC Sônia (11) 98169-7473 Márcia 
(11) 99934-9465 - Precisamos ur-
gente desse material.

DOAÇÕES DE FRALDAS - a pro-
fessora Vanda está recebendo do-
ações de alimentos e produtos de 
higiene pessoal, recentemente ela 
recebeu um pedido de doações de 
fraldas, tanto para criança quan-
to para adulto, uma mãe que é cega 
dos dois olhos teve um filho e está 
precisando de doações. Caso alguém 
queira doar, entre em contato com 
a professora Vanda pelo whatsapp: 
(11) 99292-2982.

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO 
JAR DIM CACHOEIRA - recebe 
doações de alimentos não-perecí-
veis, produtos de higiene e limpeza - 
Para mais informações: (11) 99219-
8928 - Luana Mila.

AMIGOS QUE SE UNIRAM 
PARA AJUDAR OS NECES-
SITADOS - para saber como doar 
ligue: Vivian (11) 98869-1023 ou 
Ariane (11) 95554-8858. 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na 

Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
6.500 recebe doações todos os dias 
da semana. Para mais informa-
ções: (66) 9 9680-2795 - Padre Luís 
Isidoro Molento.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS 
SÁVIO - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene na 
Rua Donato Luongo 196 - Vila Aurora 
- segunda e terça, quinta e sexta: das 
8 até 12 horas - 13 até 18horas - sá-
bado das  8 até às 12 horas. Para mais 
informações: (11) 2203-7998 - Padre 
Salvador Ruiz Armas.

ACADÊMICOS DO TUCURUVI 
CONTRA O CORONAVÍRUS - é 
uma campanha que está recebendo 
doações de alimentos, itens de hi-
giene pessoal e roupas. As doações 
são recebidas todas as quartas-fei-
ras, das 8 às 14 horas nos seguintes 
endereços: Avenida Mazzei, nº 772 
e Rua Manual Gaia, nº 204 - Vila 
Mazzei. Telefone para mais infor-
mações: (11) 2204-7342.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO 
- localizada na Rua Imbiras, 220 - 
Vila Mazzei - recebe doações em ali-
mentos e produtos de higiene - ter-
ça a sexta: das 8 às 12h - 13 às 18h 
- Sábado: das 8 às 12h - 13 às 17h. 
Para mais informações: (11) 2203-
6205 - Padre Maykom Sammuel 
Alves Florêncio.

ZONA NORTE SOLIDÁRIA - re-
cebe doação em dinheiro para cestas 
básicas - banco do Brasil: Agência: 
0687-4 / Conta Corrente: 57660-
3 ONG JOÃO VITOR - CNPJ: 
10.778.861/0001-59 / Doação de ali-
mentos e itens de higiene: Avenida 
Miguel Conejo, 20 - Freguesia do Ó - 
De segunda a sexta: das 8 às 20 ho-
ras, aos sábados: 8 às 16 horas, aos 
domingos: 9 às 13 horas - www.bit.
ly/znsolidaria - Vaquinha Virtual.

INSTITUTO RESGATANDO 
VIDAS - está recebendo doações em 
alimentos e produtos de higiene - 
Rua Augusto Gil, 465, Vila Dionísia 
- Para mais informações: (11) 3774-
5981 / E-mail: contato@instituto-
resgatandovidas.org.br - site: www.
institutoresgatandovidas.org.br

DOAÇÕES À SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE SÃO 
PAULO - podem ser feitas em 
equipamento de proteção indivi-
dual, como: luvas cirúrgicas tama-
nho médio, máscaras, aventais, ca-
pinhas plásticas de chuva, etc. 
En tregar na Fundação Arnaldo 
Vieira de Carvalho  - FAVC: Rua 
Dona Veridiana, 55, 6º andar, Santa 
Cecília. Aos cuidados do Coronel 
Arruda, VP do Conselho. Telefone: 
(11) 2176-7000 - Site: www.santaca-
sasp.org.br/portal/site. Alguns for-
necedores no Mercado Livre fazem 
entrega rápida. 

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.


