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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, 
da terra que tudo forma, do ar que 
tudo clareia, do fogo que tudo trans-
forma, 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.

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

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. M.B.V.

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 3 dias 
seguidos. M.B.V.

ORAÇÃO À SANTA RITA
1º) Acender uma vela durante 9 dias. 2º) Re-
zar 9 Pai Nossos, 9 Ave Marias. 3º) Oferecer 
à Santa Rita. Fazer 3 pedidos. a) Pedido im-
posível; b) Pedido necessário; c) Pedido de 
negócio. Apagar a vela todas as vezes que 
terminar a oração e, no último dia da Novena, 
deixar a vela queimar até o fim. Mesmo que 
não tenha fé, faça, que a Santa vai atender o 
seu pedido. Não esqueça de publicar no últi-
mo dia ou no dia seguinte. M.B.V.

ORAÇÃO À NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA
Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima 
Vos dignastes revelar a três humildes pastori-
nhos os tesouros de graças contidas na prática 
do Vosso Rosário, incuti profundamente em 
nossa alma o apreço, em que devemos ter esta 
devoção, para Vós tão querida, a fim de que, 
meditando os mistérios da nossa redenção que 
nela se comemora, nos aproveitamos de seus 
preciosos frutos e alcancemos a graça, que 
Vos pedimos nesta oração, se for para a Glória 
de Deus, honra Vossa e proveito de nossas al-
mas. Assim seja. Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Ma-
ria e 1 Glória ao Pai. V. Rainha do Santíssimo 
Rosário. V. Rogai por nós. M.B.V.

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA 
DESATADORA DOS NÓS

Em todo o mundo milhões de pessoas conseguem au-
xílio através desta oração, mesmo aqueles que não têm 
fé. Oração: Santa Maria, cheia da Presença de Deus, 
durante os dias de tua vida aceitastes com toda a humil-
dade a vontade do Pai e o Maligno nunca foi capaz de 
envolvê-la com suas confusões. Junto a Teu Filho inter-
cedestes por nossas dificuldades e, com toda paciên-
cia, nos destes exemplo de como desenrolar as linhas 
de nossa vida. E ao se dar sempre como nossa Mãe, 
pondes em ordem e fazeis mais claros os laços que nos 
unem ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa 
Mãe, Vós que com coração materno desatas os nós que 
atrapalham nossa vida, a Vós, pedimos que recebais 
em vossas mãos (faça o pedido) e que nos livre das 
amarras e confusões com que nos castiga aquele que é 
nosso inimigo. Por vossa graça, por vossa intercessão, 
com teu exemplo, livrai-nos de todo o mal. Senhora 
Nossa, desatais os nós que impedem de nos unirmos 
a Deus para que, livres de toda confusão e caos O lou-
vemos em todas as coisas, coloquemos Nele nossos 
corações e que possamos servi-lo sempre através dos 
nossos irmãos. Em agradecimento, prometo mandar 
imprimir e distribuir imediatamente após o pedido, um 
milheiro desta oração, para propagar os benefícios de 
N. Sra. Desatadora dos Nós, para que outras pessoas 
necessitadas aprendam a ter fé. Rezar 1 Pai-Nosso, 1 
Ave-Maria e fazer o sinal da cruz.

Invocada para desatar os nós que atrapalham nossa vida

M.B.V.

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

Elevação
A energia da paz transmite-

se ao ser quando existe aquies-
cência e temor de Deus.

Só o homem precisa ter fé no 
Maior que dá à natureza vida e 
luz. Vamos ao forte buscar re-
forços espirituais no controle 
das energias físicas:

“Prece das Fraternidades”

Nosso Divino Mestre e Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o mundo
(Assim seja)

Veneráveis Mensageiros 
celestiais,
Auxiliares de Jesus;
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal
Que tentam dominar o mundo
(Assim seja)

Pai nosso, Criador nosso,
Fonte eterna de amor e luz;
Fortalecei-nos e amparai-nos
Para que possamos lutar
Contra as forças do mal

Que tentam dominar o mundo
(Assim seja)

Qual aperitivo de alimen-
to espiritual vós podeis dispor 
desse quitute a bel prazer, ser-
ve para todos os gostos e religi-
ões, sendo um princípio de fé ra-
ciocinada, onde a vida mostra a 
todos o caminho de Deus.

Ele é um só para todos os 
credos e crendices, apenas mu-
dando o nome, mas com um 
ponto central do firmamento, 
do universo.

É o Reino de Deus para vós, 
súditos do Senhor; seguindo os 
passos estareis no caminho cer-
to da salvação que vem reforçada 
pela compreensão auxiliadora.

Em suma, cada ser apenas 
atinge a vida até onde possa 
chegar a onda do pensamento 
que lhe é própria.

Ninguém pode viver em si-
tuação que ainda não concebe.

Portanto, a criatura muitas 
vezes indica o tipo de trabalho 
a ser desempenhado pelo operá-
rio do Senhor, no mais, agrade-
cei ao Todo-Poderoso a vossa ta-
refa de viver.

Cada inteligência apenas 
consegue alcançar a periferia do 
círculo de valores e imagens dos 
quais se faz o centro gerador.

São as ideias que vêm coro-
ar vossos esforços na vossa lida 
e nos feitos executados por vós.

Por isso o ditado: Cada cabe-
ça uma sentença. Dentro da vos-
sa capacidade de auto-projeção, 
erguem-se os vossos limites.

Então vamos erguer o pa-
drão vibratório, pondo Deus ao 
alcance de todo e qualquer pro-
jeto de trabalho que possais exe-
cutar nessa lavoura bendita que 
é a Terra.

Estais naturalmente ligados 
às vossas criações. Por essa razão 
é que precisais orar e muito para 
realizações boas e virtuosas.

A necessidade do Evangelho, 
portanto, como estatuto de edi-
ficação moral dos fenômenos es-
pirituais, é impositivo inadiável.

Com a Boa Nova, no mun-
do abençoado e fértil da vossa 
Doutrina de Luz e Amor, possui-
reis a estrada real para a vossa 
romagem e elevação.

IRMÃ LÚCIA

ACSP-DISTRITAL NORTE - pro-
move o 11º Painel On-line com o 
tema: Planejamento e Gestão para 
alavancar seu 2021”. O evento acon-
tece no dia 11 de fevereiro, às 19 ho-
ras, ao vivo pelo aplicativo Zoom, 
inicia o 11º Painel On-line, com 
os palestrantes Antônio Junior e 
Haroldo E. Matsumoto.

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está re-
alizando reuniões presenciais 
com a comunidade desde março 
de 2020, devido aos riscos ineren-
tes à Covid-19. Porém, seu presi-
dente Vicente D’Errico Netto e sua 

diretoria continuam à disposição de 
demandas que se façam necessá-
rias, tanto junto as Polícias Civil e 
Militar, como em relação as demais 
autoridades regionais. Para entrar 
em contato basta acessar http://
www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou ligar 
para a coordenadoria dos Consegs 
pelo tel: (11) 3291-6869/ 6598.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL LAR ANJO GA BRIEL 
- está com matrículas abertas para o 
ano de 2021. A escola funciona de ma-
neira gratuita, mediante levantamento 
socioeconômico para doa ção das vagas. 
O horário de atendimento é das 8h30 

às 11 horas e das 13h30 às 15h30, de 
segunda a sexta-feira e as vagas são 
oferecidas para crianças de 4 anos de 
idade. Endereço: Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 497 em Santana.

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.

Horto Florestal comemora 125 anos na 
expectativa do seu processo de concessão 

A história do Horto Florestal 
começa em 1896, quando o anti-
go Engenho da Pedra Branca foi 
desapropriado para a instala-
ção do Horto Botânico, fato que 
propiciou a criação do Serviço 
Florestal, atualmente denomi-
nado Instituto Florestal. O na-
turalista sueco Albert Löfgren 
foi seu primeiro diretor. 

Com uma área total de 174 
alqueires, o Horto tem entre 
suas espécies nativas o pau-bra-
sil, carvalho nacional, pau fer-
ro, jatobá, pinheiro do brejo e 

crisptometria. Entre os animais 
vistos com frequência estão: 
o macaco-prego, tucano, gam-
bá, socó, garça, tico-tico, entre 
outros.

A partir de 1963 o Horto 
Florestal é reconhecido como 
Parque Estadual e torna-se uma 
unidade de conservação. Em 
1983 toda a área do parque foi 
tombada pelo Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, 
Ar queológico, Artístico e Turís-
tico (CONDEPHAAT). E, em 
1993, pela Lei Estadual nº 8.212, 

a unidade passou a denomi-
nar-se Parque Estadual Alberto 
Löfgren, em homenagem ao na-
turalista e cientista sueco, fun-
dador do Instituto Florestal e 
criador do Horto Florestal. Lo-
calizado na Rua do Horto, 921, o 
parque fica aberto à visitação de 
segunda a sexta das 6 às 18 ho-
ras. Seu funcionamento aos fi-
nais de semana será ajustado 
com as determinações do Plano 
São Paulo, que regula o funcio-
namento de diversas atividades 
durante o período de pandemia. 

Foto: AGZN

Concessão do Horto Florestal será discutida em audiência pública

ACSP-Distrital Norte promove Painel 
On-line com o tema Planejamento e 

Gestão para alavancar seu 2021
A Distrital Norte da Asso-

ciação Comercial de São Paulo 
promove na próxima quinta-fei-
ra (11), às 19 horas o seu 11º 
Painel On-line com o tema:” 
Planejamento e Gestão para 
alavancar seu 2021”,com os pa-
lestrantes  Antônio Junior e 
Haroldo E. Matsumoto.

Antonio Junior é contador 
da TF Apoio; Líder do Conexões 
Empresariais; Diretor Conse-
lheiro da Associação Co mercial 
de São Paulo - Dis trital Norte; 
Especialista em Networking 
de relacionamento e possui ex-
periência de 15 anos como 
empreendedor.

Haroldo E. Matsumoto é só-
cio consultor da Prosphera; pu-
blicitário formado pela ESPM 
e Pós na ECA-USP; ex-consul-
tor especialista de Marketing e 
Estratégias do SEBRAE-SP e já 
atendeu mais de 3600 empresas 
de pequeno e médio porte.

Foto: Divulgação

Distrital Norte divulga Painel On-line direcionado à empreendedores

Conheça 5 apps que 
mostram a previsão do 
tempo ajudando, assim 

quem precisa sair de casa

Os primeiros meses do ano, 
tradicionalmente são marca-
dos pelas fortes tempestades 
de verão em quase todas as ci-
dades brasileiras. Influenciado 
pelo efeito La Niña, o primei-
ro trimestre de 2021 deve-
rá ter chuvas acima da média 
na região Sudeste, de acordo 
com o Instituto de Pesquisas 
Internacionais para o Clima e 
Sociedade (IRI).

Por isso, é importante ficar 
atento à previsão do tempo e, 
caso precise sair de casa, ter as 
melhores ferramentas para en-
frentar os problemas causados 
pelas chuvas. Os smartphones 
são excelentes assistentes para 
ajudar a acompanhar as condi-
ções climáticas e evitar ser pego 
de surpresa. Confira cinco indi-
cações de aplicativos que podem 
auxiliar neste período:

Quicko App

O Quicko App é o primei-
ro roteirizador intermodal do 
mercado brasileiro e ajuda os 
usuários a traçarem rotas mais 
eficientes, convenientes e eco-
nômicas combinando diferentes 
modais, como ônibus, metrô, bi-
cicletas compartilhadas e trans-
porte individual. Além dos me-
lhores caminhos, o aplicativo 
permite acessar as notificações 
em tempo real sobre a situação 
do transporte público, localizar 
estações e quantidade de bikes 
disponíveis, reportar ocorrên-
cias no trajeto e nos veículos, 
recarregar o saldo do Bilhete 
Único e ainda obter benefícios 
exclusivos. O app está disponí-
vel para iOS e Android.

Climatempo

Quer saber como estará o 
tempo durante o dia? Acesse o 
aplicativo do Climatempo, dis-
ponível para Android e iOS, e 
saiba as condições atuais e pre-
visões do clima para o dia intei-
ro, pois ele mostra as oscilações 
de temperaturas e a possibilida-
de de chuvas, podendo filtrar as 
informações por bairro e cidade.

SOS Chuvas

Disponível para Android e 
iOS, o SOS Chuvas é um apli-
cativo desenvolvido pelo Inpe 
(Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais)/CNTEC que avisa se 
vai chover utilizando a locali-
zação exata do usuário. O apli-
cativo consegue antecipar a 
Meteorologia com antecedência 
entre 30 minutos e 6 horas.

SP+Segura

SP+Segura é um aplicativo 

com informações colaborati-
vas dos usuários que facilita re-
portar e localizar ocorrências 
na cidade, como pontos de ala-
gamentos, falta de luz, queda 
de árvore, entre outras. Criado 
pela Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana da Prefei-
tura Municipal de São Paulo, 
o app está disponível para 
Android e iOS.

Rentbrella

O Rentbrella é o aplicativo 
ideal para as pessoas que sem-
pre esquecem de levar um guar-
da-chuva na bolsa. Disponível 
para Android e iOS, com ele os 
usuários podem localizar as má-
quinas de guarda-chuva com-
partilhado mais próximas, re-
tirar um acessório de forma 
gratuita pelas primeiras 24 ho-
ras e depois devolvê-lo em qual-
quer um dos pontos espalha-
dos pela cidade, entre estações 
de metrô, centros e prédios 
comerciais.

Foto: Divulgação

2021 já começou com bastante chuva, sob a influência do efeito La Niña, 
mas saiba que existem aplicativos que podem ajudar a não ser pego de 

surpresa e ter o seu caminho prejudicado


