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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. D.R.M.

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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Deus
Onde estiver Deus lá estarei; 

fã incondicional de Jesus Cristo 
estaremos sempre em dia.

A tábua da salvação
O Evangelho nos dá
A Bíblia em sua função
O resto Deus o fará

Salva teu corpo e tua alma
No porto que é seguro
Fugindo do erro com calma
Cuidando de teu futuro

Veja a estrela no céu
No espaço infinito
Descerrado esse véu
Onde é o relicário bendito

A intervenção vem do Alto
Do muito que Deus vos dá
Seja na Terra, no asfalto,
Você chega até lá

Vai com garra campeão
Da luta árdua terrena
Caminha por esse chão
Qual serenata amena

Se ontem você chorou,
Se hoje está contemplando
Boa safra que plantou
E, continua semeando

Vai que o infinito é teu
O legado de Jesus
Ele muito vos deu
No sacrifício da cruz
(Os anjos, todos os anjos, louvem 
a Deus para sempre. Amém.)

Prossegue a luta soldado, 
o trabalho continua, não pa-
reis no ocioso bem-estar por-
que sereis como a preguiça ao 
caminhar.

Sois ricos e, não sabeis apro-
veitar essa mãe natureza, por 
isso pecais e errais.

Errar é humano; perdoar é 
divino.

Algemados ao dever pela 
vossa manutenção continuai de-
vagar e sempre, na vossa obri-
gação como ser inteligente.

Quanto aos que estão em 
espírito na Colônia de São 
Sebastião, onde a luz reflete e 
orienta os que se foram, levan-
tando-os à evolução, ficais vós 
outros no vosso réquiem in eter-
no, e descansai em paz.

E os daqui, aqueles que es-
tão encarnados, vivem a vida 
como podem, muitas vezes não 
é como querem; portanto buscai 
o possível, o impossível a Deus 
pertence resolver.

Que a cascata de luz chegue 
a vosso lar, qual dádiva divina; 
esse é o recado da meditação nos 
seus mínimos detalhes.

Possais todos usufruir as 
bênçãos celestiais no vosso rin-
cão terrestre. Vossa reserva flo-
restal é vossa mente; por isso 
cuidai-vos quando a noção do 
dever vos chama. Orai, sim e 
pedi:

“Sinto meu Deus a necessi-
dade de orar para vos pedir as 
forças necessárias para supor-
tar as provas que me envias-
tes. Permiti que a luz se faça 
em meu espírito, com a devida 
intensidade, para que eu possa 
apreciar toda a extensão de um 
amor que me aflige porque me 
quer salvar!

Submeto-me com resigna-
ção, ó meu Deus, ai de mim! É 
tão frágil a criatura humana 
que se não me sustentardes po-
derei sucumbir; não me abando-
neis, Senhor, pois sem o vosso 
amparo, eu nada posso.”

Assim, queridos, levantai 
os olhos ao céu e dizei: Graças 
a Deus, Graças a Deus, Graças 
a Deus.

IRMÃ LÚCIA

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHO RA DA PIEDADE / CO-
MUNIDADE SANTA CRUZ 
- localizada na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 6.500 recebe 
doações todos os dias da semana. 
A paróquia tem cerca de 100 famí-
lias assistidas que estão receben-
do as cestas básicas. Para mais 
informações: (66) 9 9680-2795 
- Padre Luís Isidoro Molento. 
Facebook: https://www.facebook.
com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA 
- Precisamos de alimentos 
contidos  em uma cesta bási-
ca: Arroz, Feijão, Açúcar, Sal, 
Óleo, Macarrão, Molho, Café, 
Bolacha, Leite, Farinha de tri-
go. Procurar por: Padre Beto, 
Lourdes ou Flávia - Endereço: 
Rua Voluntários da Pátria, 2060 
- Santana - Telefone: 2281-9085 
- (Entregas em qualquer horá-
rio, pois temos a secretaria aber-
ta e também o segurança que 
fica 24 horas - então pode entre-
gar para qualquer funcionário).

COMO LIDAR COM A AN-
SIEDADE CAUSADA PELA 
PANDEMIA: SETE AJU DAS 
PRÁTICAS DO SITE JW.ORG 

- A pandemia de Covid-19 abalou 
o mundo de uma forma nunca 
antes vista e afetou muito o bem
-estar emocional das pessoas em 
vários países. A ameaça de con-
trair e transmitir um vírus que 
pode matar, bem como a ansieda-
de e o isolamento social tiveram 
um profundo impacto em pesso-
as de diferentes formações. Para 
ajudar as pessoas a lidar com 
essa situação, o site oficial das 
Testemunhas de Jeová, jw.org, 
apresenta o vídeo Epidemias - O 
que você pode fazer?. Essa ani-
mação de três minutos fornece 
ajuda prática, emocional e espi-
ritual para as famílias enfren-
tarem os efeitos da pandemia. 
Acesse: https://www.jw.org/pt/
ensinos-biblicos/paz-felicidade/
epidemias-o-que-fazer-quadro
-branco/ 

CONSEG CASA VERDE/
SANTANA - informa que não 
está realizando reuniões presen-
ciais com a comunidade desde 
março de 2020, devido aos riscos 
inerentes à Covid-19. Porém, 
seu presidente Vicente D’Errico 
Netto e sua diretoria continu-
am à disposição de demandas 
que se façam necessárias, tanto 

junto as Polícias Civil e Militar, 
como em relação as demais au-
toridades regionais. Para entrar 
em contato basta acessar http://
www.ssp.sp.gov.br/conseg/ ou li-
gar para a coordenadoria dos 
Consegs pelo tel: (11) 3291-
6869/ 6598.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL LAR ANJO GA-
BRIEL - está com matrículas 
abertas para o ano de 2021. A es-
cola funciona de maneira gratui-
ta, mediante levantamento socio-
econômico para doação 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 crian-
ças 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.

SMS amplia grupo de profissionais que 
podem receber a vacina contra Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 
teve início com idosos (atual-
mente atendendo pessoas a par-
tir dos 85 anos), profissionais da 
Saúde da linha de frente do com-
bate à Covid-19, quilombolas, in-
dígenas, moradores em situa-
ção de rua com mais de 60 anos 
e profissionais da Saúde também 
com mais de 60 anos.  Na última 
quarta-feira, esse direito foi am-
pliado para profissionais de ou-
tras áreas de atuação como:

•Equipes de ambulâncias que 
atuam na remoção de pacientes 
com a Covid-19, sepultadores e 
motoristas de funerária; 
•Trabalhadores da Saúde dos 
hospitais públicos municipais 
e estaduais; Trabalhadores da 
Saúde da Rede de Atenção à 
Saúde Municipal (Secretaria 
Municipal da Saúde, Coor de-
nadorias Regionais de Saúde, e 
Supervisão Técnica de Saúde);
•Trabalhadores de Saúde de 
Serviços de Diagnóstico na Ci-
dade de São Paulo: que realizam 
coleta e análise de amostra de 
RT-PCR SARS CoV2 e exames de 
imagem (RX e Tomografia);
•Trabalhadores de Saúde das 
Equipes de serviços de ambu-
lância, na cidade de São Paulo: 
que fazem transporte/remoção 
de pacientes com Covid-19;
•Profissionais sepultadores, ve-
loristas, cremadores e conduto-
res de veículos funerários: 
•Trabalhadores da Saúde das 
Equipes de IML, na cidade de 
São Paulo:
•Profissionais Auxiliares de 
Ne crópsia, Médicos Legistas, 
Atendentes de Necrotério.

Esse grupo novo se junta ao 
dos colaboradores dos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Centros Especializados em 
Rea bilitação (CER) e Centros 
de Convivência e Cooperativa 
(Ceccos). Também podem ser va-
cinados aqueles que trabalham 
nas Unidades de Referência à 
Saúde do Idoso (URSI), Centro 
de Especialidades Odontológicas 
(CEO), Serviço de Atenção 
Especializada (SAE), Centro 
de Testagem e Aconselhamento 
(CTA), Ambulatório de Es pe-
cialidades (AE), AMA Espe cia-
lidades, Hospitais Dia (HD), 

Centros de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CRST) 
e Serviço Integrado de Acolhida 
Terapêutica (SIAT).

Os profissionais dos Serviços 
de Saúde são todos aqueles que 
atuam em espaços e estabele-
cimentos de assistência, sejam 
eles hospitais, clínicas, ambu-
latórios e outros locais, confor-
me relação contida no Informe 
Técnico do PNI - Programa 
Na cional de Imunização / Mi-
nistério da Saúde).

Os funcionários que estive-
rem no local de trabalho serão 
vacinados na própria unidade. 
Além das 468 UBSs do municí-
pio, a imunização também ocor-
re em mais cinco postos de dri-
ve-thrus e três Centros-Escolas, 
que começaram a funcionar dia 
8 de fevereiro.

Drive-thrus (segunda a sex-
ta, 8 às 17 horas):

•Estádio do Pacaembu - Praça 
Charles Muller (Zona Oeste);
•Neo Química Arena Corin-
thians - Avenida Miguel Ignácio 
Curi, 111 (Zona Leste);
•Autódromo de Interlagos - 
Avenida Jacinto Júlio - Portão 9 
KRF (Zona Sul);
•Centro de Exposições do 
Anhem bi - Rua Olavo Fontoura 
- Portão 38 (Zona Norte);
•Igreja Boas Novas, na Vila 
Pru dente - Rua Marechal Malet, 
611 (Zona Leste).

Centros-Escolas (segunda a 
sexta, 7 às 19 horas):

•Centro-Escola Barra Funda - 
Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, 
283;
•Centro-Escola Geraldo de Paula 
Souza - Avenida Dr. Arnaldo, 925;
•Centro-Escola Samuel Barns-
ley Pessoa - Butantã - Avenida 
Vital Brasil, 1.490.

Para saber qual é a UBS 
mais próxima da sua residên-
cia, basta acessar o site: http:// 
buscasaude.prefeitura.sp.gov.
br/

Consulte a lista das AMAs/
UBSs Integradas que funcio-
nam aos sábados: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/upload/saude/lista_
ama_integrada_covid.pdf.

Pré-cadastro no site 
“Vacina Já”

Os idosos, seus familiares, 
ou qualquer pessoa que integre 
o público previsto na campanha 
podem realizar o pré-cadastra-
mento para a vacinação contra 
a Covid-19 no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br). A fer-
ramenta ajuda a agilizar o aten-
dimento e a evitar aglomera-
ções. Vale ressaltar que não é 
um agendamento e o uso não é 
obrigatório para receber a va-
cina, mas contribui para me-
lhorar a dinâmica dos serviços 
e a rotina do próprio cidadão.  
O pré-cadastro economiza 90% 
no tempo de atendimento para 
imunização, evitando aglomera-
ção nos locais.
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Profissionais que atuam na remoção de pacientes com Covid-19

LUAN SANTANA muda vi sual 
e grava trabalho inédito para 
a nova gravadora. Após assi-
nar contrato com a Sony Music, 
Luan Santana faz ensaio fo-
tográfico com novo visual, sob 
as lentes de Bruno Fioravanti. 
Por conta da pandemia, o can-
tor grava todas as músicas (e ele 
promete inovar) em sua casa es-
túdio, na região de Alphaville, 
em São Paulo, com o produtor 
Gabriel Lolli. A supervisão é por 
conta de Lucas Santos, que re-
motamente dá as dicas de tudo 
o que vem de surpreendente na 
carreira do artista. Luquinha, 
como é carinhosamente conhe-
cido, mora na Califórnia. Vale 
ressaltar que a stylist do “novo 
Luan” é a mãe dele, Marizete 
Santana. O fiel cabeleireiro 
Tony Siqueira cortou e repagi-
nou os cabelos de Luan.

No sábado (6), o cantor ZE-
ZINHO CORRÊA, do grupo 
Carrapicho, famoso pela música 
Tic Tic Tac, muito tocada nos 
anos 90, morreu em decorrência 
da Covid-19. O cantor estava in-
ternado desde o dia 5 de janei-
ro em um hospital particular de 
Manaus, ele sentiu febre e dores 
no corpo, chegou a ser intubado 
e também foi submetido a uma 
traqueostomia, foi transferido 
para um leito de unidade de te-
rapia intensiva (UTI).

No último domingo (14) a IRMÃ 
FAUSTA, 98 anos, a freira que 
ensinou ROBERTO CARLOS 
a ler e escrever durante a infân-
cia dele na cidade natal do can-
tor, Cachoeiro de Itapemirim, 
no Espírito Santo, morreu em 
Vila Velha, na Grande Vitória. 

Na última terça-feira (16), o 
cantor usou a rede social para 
homenagear a religiosa e fa-
lou da amizade dos dois, que 
se manteve desde a infância. 
“Minha querida Irmã Fausta é 
uma pessoa muito importante 
na minha vida. Foi minha pro-
fessora no colégio Jesus Cristo 
Rei em Cachoeiro e desde então 
sempre vi nela uma pessoa mui-
to especial, dedicada e ficamos 
inclusive amigos durante todos 
esses anos”, disse Roberto.

O músico IZAEL CALDEIRA, 
79 anos, faleceu na noite da úl-
tima segunda-feira (15), em de-
corrência da Covid-19, ele es-
tava internado desde o início 
deste mês. O percussionista de 
timba e cantor, Izael não fazia 
parte da formação original do 
Demônios da Garoa, ingressou 
em 1999, estava no grupo há 
21 anos, o grupo, formado em 
1943, é o mais antigo do país. 
Izael era natural de Araçatuba 
(SP), município do interior do 
Estado de São Paulo.

Na última quarta-feira (17), o 
cantor Marcelo Pires Vieira, o 
BELO, foi preso pela Delegacia 
de Combate às Drogas (DCOD), 
da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 
O artista é investigado pela rea-
lização de um show no Complexo 
da Maré, Zona Norte do Rio, ape-
sar das proibições devido à pan-
demia. Ele foi preso em Angra 
dos Reis, na Costa Verde. Como 
o evento no interior da Escola 
Municipal do Parque União, no 
último dia 13, não teve autoriza-
ção da Secretaria Municipal de 
Saúde, a polícia também investi-
ga a invasão ao colégio. Os qua-
tro mandados de prisão preven-
tiva são contra:
Marcelo Pires Vieira, o Belo, 
cantor;
Célio Caetano, sócio da pro dutora;
Henriques Marques, o Rick, só-
cio da produtora;
Jorge Luiz Moura Barbosa, o 
Alvarenga, chefe do tráfico no 
Parque União.
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