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

Educandário Terrestre
A coragem e a determinação 

constituem força propulsora do 
desenvolvimento. Nesses dize-
res que são estímulos diários a 
quem busca uma luz divina são 
preceitos de fé constituída na 
matéria e no espírito, ritmado 
com a sonoridade ambiental.

Se o corpo exige trato, o es-
pírito exige aprumo, pois am-
bos são vidas no mundo onde vi-
veis. Fazei do vosso reduto uma 
cobertura de paz procurando o 
amor, em tudo e por tudo. São 
os afazeres que vos dão o sus-
tentáculo de organismos bem 
formados, dentro da religião ou 
doutrina que professais.

Não podeis, isso sim, é fi-
car à deriva tal qual ateu, numa 
época de evolução onde os estu-
dos aprimoram, dão diploma ao 
aluno cujo curso faz cheio de es-
perança no futuro a seguir.

Ide em busca de vosso Eliseu 
achando vosso Shangri-lá de 
acordo com as vossas necessida-
des, condições de vida. Estejais 
na tapera, na mansão, sede mes-
mo discípulo do mestre cheiran-
do a rosmaninho, a lavanda, por 
ordem de perfume, exaltando o 
odor do asseio, da compostura, 
da educação, do progresso, nes-
ta Terra onde habitais como um 
humilde servidor do Pai.

O cântico dos cânticos, a ho-
sana e o louvor sejam vosso cra-
chá no comportamento deste 
Educandário Terrestre.

Fica com Deus, diz aque-
le que crê, sábia palavra de fé 
através do espaço; a existência 
de um Ser Maior merece respei-
to assim como toda a nature-
za constituída de seres em pro-
fusão. Fazei do momento que 
passa lição aprendida, vereis a 
florada na serra onde a névoa 
enfeita os arvoredos.

Dai ênfase, alegria na vos-
sa existência para terdes como 
recompensa o doce favo do mel 
que é a iluminação astral. Tudo 
o que existe flui da fonte da sa-
bedoria divina.

A sabedoria surge no coração 
que se abriu para compreender 
e transformar apegos e dúvidas 
na certeza de que podeis ter e 
saber tudo que necessitais quan-
do vos conectais com a alma.

É possível ter muito conhe-
cimento e não ter sabedoria; 
a sabedoria é uma qualidade 
pura do espírito que se manifes-
ta em vossa vida, inspirando a 
ação amorosa e proporcionando 
abundância a cada momento.

O pouco com Deus é muito, 
e o muito sem Deus não é nada.

Estais assim usando uma 

pausa para a meditação, que 
precede um evento seja ele qual 
for. Através da conexão com a 
sabedoria infinita, tudo se tor-
na possível.

Diz o homem: Hoje... estou 
ansioso para expandir minha 
mente e minha sabedoria. Sabei 
ser grato dentro de vossas ora-
ções assim pronunciando pala-
vras cheias de luz.

Reconheço que meu corpo é 
uma máquina magnífica, e me 
sinto privilegiado por viver den-
tro dele. Aproveitai ao máximo 
os momentos de alegria, para 
agradecer tudo o que tendes re-
cebido da bondade divina.

Sede gratos ao Criador e Pai 
que vos dá tantos talentos, en-
sejos de felicidade, e procurai 
espalhar a maior alegria, o mais 
sadio otimismo com todos os 
que vos cercam.

A alegria é a saúde da alma, e 
o otimismo é a alegria de manhã 
bem aproveitada no dia de hoje.

Espalhai alegria, em torno 
de vós. Examinai o sentido, o 
modo e a direção de vossas pa-
lavras, antes de pronunciá-las.

Quem auxilia os seus seme-
lhantes está construindo o ro-
teiro para a vida superior.

IRMÃ LÚCIA
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Quicko App incrementa 
ferramenta colaborativa de 
monitoramento da lotação 
nos ônibus em combate às 

aglomerações

Em um dos momentos mais 
delicados da pandemia, todos 
temos acompanhado com preo-
cupação as imagens de aglome-
ração nos ônibus de diversas ci-
dades brasileiras. Mesmo que 
ainda não se tenha comprova-
do qual o risco efetivo de conta-
minação pela Covid-19 no trans-
porte público, buscar formas 
mais seguras de deslocamento 
é uma necessidade para quem 
não pode parar e ainda precisa 
sair de casa. Pensando nisso, a 
startup brasileira de mobilida-
de urbana Quicko, implemen-
tou em seu aplicativo uma revi-
são na ferramenta de reporte de 
usuários. Para ajudar no com-
bate às aglomerações no trans-
porte público, o reporte de lota-
ção ganhou um maior destaque 
dentro da plataforma.

Agora, basta o usuário cli-
car diretamente no ícone de 
sua parada de ônibus e selecio-
nar que o veículo está lotado e/
ou atrasado. Essas informações 
inseridas pelos próprios usuá-
rios ficam disponíveis para que 
outros viajantes que utilizam 
a plataforma vejam e tomem a 
melhor decisão na hora de es-
colher como chegar ao seu des-
tino. Seja utilizando uma linha 
alternativa que não está lotada, 
uma bicicleta, um aplicativo de 
transporte privado ou até a pé.

A função tem como finali-
dade informar sobre ocorrên-
cias no transporte públi-
co, mas não disponibiliza 
o motivo do atraso ou pre-
visões de retorno do servi-
ço. A nova funcionalidade 
está disponível para usuá-
rios de São Paulo, Salvador 
e Belo Horizonte, no sis-
tema Android. A novidade 
também estará presente, 
em breve, para quem utili-
za o sistema iOS.

Segundo Pedro 
Somma, CEO da Quicko, 
este é mais um dos re-
cursos apresentados pela 
startup para auxiliar nes-
te período de pandemia. 
“Queremos fortalecer cada 
vez mais a comunidade de 
quem usa o transporte pú-
blico, contribuindo com a 
segurança dos usuários e 
com a facilidade no deslo-
camento. Por isso, desen-
volvemos o “alerta de lo-
tação”, assim os usuários 
da Quicko poderão avisar 
os outros sobre situações 
que estão vivendo durante 
o transporte.  Aliando com 
outros recursos do App, 

como a possibilidade de traçar 
diversos trajetos e por vários 
meios de transporte para chegar 
até o destino, os usuá rios pode-
rão tomar decisões com base em 
cenários mais claros, como lo-
tação de transporte e atrasos”, 
afirma.

A Quicko é a primeira plata-
forma de Mobility as a Service 
(MaaS) 100% brasileira. O App 
da Quicko reúne em um só 
aplicativo diversos serviços de 
transporte e conveniência para 
os usuários de diversas cidades 
do Brasil, proporcionando uma 
jornada mais inteligente, fácil 
e segura. O aplicativo está dis-
ponível nas capitais: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Salvador e Belo 
Horizonte.

Mapa de Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 
prossegue em diversas cidades 
brasileiras, mas muitas pesso-
as ainda têm enfrentado dificul-
dades para localizar os pontos de 
vacinação mais próximos e saber 
detalhes, como o horário de fun-
cionamento e o cronograma de 
atendimento para cada faixa etá-
ria. Para ajudar seus usuários, 
sobretudo neste período de agra-
vamento da pandemia, o Quicko 
APP foi o primeiro aplicativo no 
Brasil a disponibilizar o Mapa de 
Vacinação.

Em uma única plataforma, 
a Quicko reúne informações so-
bre pré-cadastro, endereços e 
horários dos postos de vacina-
ção, além do calendário por fai-
xa etária. O aplicativo também 
ajuda o usuário a encontrar a 

melhor alternativa para chegar 
no local de forma mais rápida e 
segura, usando transporte pú-
blico, bicicletas, a pé ou por car-
ros de aplicativo. A ferramenta 
está disponível nas cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Salvador.

Luta contra a Covid-19

O Quicko App pode ser uma 
ferramenta muito útil na luta 
contra a pandemia, além de fa-
cilitar a vida do usuário de 
transporte público. Com ele, as 
pessoas podem conferir o horá-
rio em que o ônibus vai passar e 
assim não precisam ficar expos-
tas ao risco de contaminação es-
perando nos pontos. Eles ainda 
podem favoritar as linhas que 
mais utilizam e acessar as infor-
mações de forma rápida e fácil.

O aplicativo também reú-
ne na Central de Notificações 
todas as notícias importantes 
para quem se desloca pelas ci-
dades e envia alertas sobre mu-
danças na operação ou qualquer 
outro problema que afete o seu 
caminho.

Outra ferramenta que aju-
da na movimentação diária é o 
“Reporte do Usuário”, em que 
as pessoas podem compartilhar 
problemas, como lotação, atraso 
ou lentidão, parada inesperada, 
além da possibilidade de ava-
liar o motorista e as condições 
do veículo, entre outras catego-
rias, ajudando, de forma colabo-
rativa, os outros usuários.

Mais um diferencial do apli-
cativo é a Central de Benefícios, 
em que os usuários do Quicko 

APP podem aproveitar 
ofertas e descontos exclu-
sivos de parceiros.

Com foco na segu-
rança, o Quicko App con-
ta ainda com a função de 
compartilhamento de rota. 
Com ele, você pode enviar 
para parentes ou amigos 
as informações do seu tra-
jeto, como horário e local 
de embarque, o modal uti-
lizado, o lugar e a hora de 
chegada.

Em São Paulo e em 
Salvador, os usuários po-
dem comprar créditos para 
o Bilhete Único (SP) e o 
cartão CCR Metrô Bahia 
(Salvador), diminuindo 
riscos de contaminação, 
já que não precisarão ter 
contato com outras pes-
soas nas filas, bilheterias 
ou máquinas de autoaten-
dimento. Em Salvador, é 
possível consultar o sal-
do disponível no cartão via 
aplicativo da Quicko.

O Quicko App está dis-
ponível gratuitamente 
para Android e iOS.

Foto: Divulgação

Programa Cidade Solidária entrega cerca 
de 3 milhões de cestas básicas em São Paulo

Programa Cidade Solidária 
da Prefeitura de São Paulo con-
seguiu entregar cerca de 3 mi-
lhões de cestas básicas e 1,16 
milhão de kits de higiene e lim-
peza. As doações foram rece-
bidas por meio da Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania (SMDHC), para ga-
rantir a segurança alimentar e 
a saúde básica das pessoas em 
situação de extrema vulnera-
bilidade em conjunto com enti-
dades organizadas da socieda-
de civil.

Participam do movimen-
to entidades como: a Fundação 
Tide Setúbal, Ação Educativa, 
Instituto Alana, Itaú, Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB), 
Instituto Acaia, WRI, União dos 
Movimentos de Moradia, União 
dos Movimentos de Cortiço, 
Movimento Terra de Deus, Terra 
de Todos, Todos pela Educação e 
Cruz Vermelha. “É preciso que 
não só a prefeitura, mas também 
a sociedade se mobilize neste de-
safio de amparar a população 
mais vulnerável com a doação 
de alimentos”, considera a se-
cretária de Direitos Humanos e 
Cidadania, Cláudia Carletto.

Como parte do programa 
Cidade Solidária, a Prefeitura 
também desenvolve o proje-
to Rede Cozinha Cidadã, que já 
distribuiu mais de 2,7 milhões 
de refeições prontas para as po-
pulações em situação de rua do 
município. 

Como doar

As doações de cestas bási-
cas ou de alimentos não perecí-
veis, produtos de higiene e lim-
peza podem ser entregues nos 
19 equipamentos da SMDHC 
e no Galpão da Cruz Vermelha 
Brasileira, localizado à Avenida 
Moreira Guimarães, 699, India-
nópolis (Zona Sul). Além desses 
locais, a Prefeitura de São Paulo 
firmou parceria com a Associação 
Paulista de Super mercados 
(APAS) para a instalação de 102 
pontos de coleta de doações em 
supermercados da cidade.

As empresas, organizações 
e pessoas jurídicas que tenham 
interesse em doar devem en-
trar em contato pelos telefones 
11 2833-4170, 2833-4166, ou 
2833-4165, ou enviar um e-mail 
para: doacoes@prefeitura.sp.
gov.br. Já as doações em dinhei-
ro diretamente para o programa 

Cidade Solidária 
viabi lizam a aquisi-
ção de cestas bási-
cas. O depósito da 
doação pode ser feito 
em nome de PMSP/
SMDU - Cidade 
Solidária CNPJ: 
46.395.000/0001-39, 
no Banco do Brasil, 
Agência 1897-X e 
C/C 2020-6. As em-
presas e cidadãos 
também podem fa-
zer doações por meio 
do PIX utilizando a 
chave contato@sp 
cidadesolidaria.org.

Entidades 
beneficiadas

As entidades da Sociedade 
Civil que realizam ações sociais 
com populações vulneráveis de-
vem cadastrar as solicitações 
para o recebimento dos manti-
mentos para indicar os locais e a 
quantidade de famílias que pre-
cisam de assistência, de manei-
ra totalmente digital pelo Portal 
156. Para ser uma das beneficiá-
rias, a entidade não pode ter fins 
lucrativos, e deve possuir regis-
tro de CNPJ ativo e histórico de 
atuação de cunho social.

O programa Cidade Solidária 
já cadastrou 3,4 mil entidades 
sociais que realizam a distribui-
ção das cestas básicas. Somente 
este ano foram 2.000 organiza-
ções cadastradas, número 42% 
superior ao total de solicitações 
de todo o ano anterior.

O que doar

As cestas básicas e produtos 
arrecadados são separados em 
kits e entregues por entidades. 
Podem ser doados:

Alimentos

1) Leite em pó integral para be-
bida: dois pacotes de leite em pó 
instantâneo, 400 gramas cada;
2) Arroz agulhinha: 5 kg;
3) Feijão carioquinha: 1 kg;
4) Farinha de mandioca: bran-
ca, 500 g;
5) Açúcar refinado: 1 kg;
6) Óleo de soja: 900 ml;
7) Sal: 1 kg;
8) Macarrão: 1 pacote de macar-
rão tipo espaguete;
9) Polpa ou purê de tomate: 1 
embalagem em caixa;

10) Sardinha em óleo comestí-
vel: 2 latas.

Itens de higiene:

Sabonete de corpo; Esco va 
dental; Creme dental; Absorvente 
higiênico; Papel higiênico.

Cesta de Limpeza

Água sanitária; Detergente 
em pó; Desinfetante; Esponja 
multiuso.

Postos de doação - Zona Norte
 

Casa Brasilândia
Endereço: Rua Sílvio Bueno 
Peruche, 538 – Jardim Ondina
Tel.: (11) 3983-4294 / 9816
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 16 horas

CCM Perus
Endereço: Rua Aurora Boreal, 
43 - Vila Perus
Tel.: (11) 3917-5955
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 16 horas

Centro de Cidadania LGBTI 
Luana Barbosa dos Reis 
(Zona Norte)
Endereço: Praça Centenário, 43 
– Casa Verde
Tel.: (11) 3951-1090
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 16 horas

CRPIR Norte 2 - Casa de 
Cultura Brasilândia
Endereço: Praça Benedicta 
Cavalheiro, s/nº – Freguesia do 
Ó
Tel: (11) 3922-7664
Funcionamento: de terça a sex-
ta-feira, das 10 às 16 horas
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Cerca de 3 milhões de cestas básicas foram 
encaminhadas às famílias em situação de 

vulnerabilidade na Capital

Exposição do MAB FAAP ganha novas 
obras indicadas pela votação do público

A partir de 19 de maio, os 
visitantes da Mostra Da Hu-
manidade: 100 artistas do acer-
vo, em cartaz no Museu de Arte 
Brasileira da Fundação Ar mando 
Álvares Penteado (FAAP), pode-
rão apreciar novas obras. Esco-
lhidas a partir de votação do pú-
blico, as obras passam a integrar 
as mais de 100 produções em ex-
posição, entre pinturas, gravuras 
e esculturas.

O objetivo de acolher a opi-
nião do público, foi proporcio-
nar a possibilidade dos visitan-
tes atuarem como curadores, 
trazendo um novo olhar sobre 
os temas abordados. Para isso, o 
Educativo do Museu promoveu 
uma votação pelo Instagram, a 
partir de obras pré-seleciona-
das. As 11 mais votadas passa-
ram a fazer parte da exposição.

“Queríamos propor a re-
flexão a respeito da relevância 
de expor coleções e torná-las 
acessíveis ao público”, explica 
Laura Suzana Rodríguez, cura-
dora da Mostra e coordenadora 
de Curadoria e Acervo do MAB 
FAAP.

As 11 obras escolhidas são 
dos artistas: Nelson Quaresma, 
Marina Caram, Maria Bonomi, 
Luiz Sôlha, Carlos Prado, Renina 
Katz, Antonio Cassiano Meireles, 
Cícero Dias, Zoravia Bettiol, 
Zica Bergami e Thomaz Farkas, 
que se juntam a nomes como: 
Ernest de Fiori, Hannah Brandt, 
Gustavo Rosa, Rodolpho Parigi, 
OsGemeos, Gilberto Vançan, en-
tre outros.

Dividida em 10 núcleos – 
identidade, infância, arte, ha-
bitat, urbe, labor, ócio, sagrado, 
cultura e agruras –, a exposi-
ção reúne obras do acervo do 
MAB FAAP que questionam a 
existência do ser humano e da 
vida em comunidade. A curado-
ria teve como ponto de partida 
as ideias expressas por Hannah 

Arendt no livro “A Condição 
Humana”, de 1958, no qual a 
autora faz uma análise sobre o 
que é específico e genérico do 
ser humano.

As visitas ao MAB FAAP 
continuam restritas devido ao 
Plano São Paulo. Os agenda-
mentos devem ser feitos por 
meio do link: https://visitante.
agendamento.faap.br/.

Conversa com artista

Dentro do programa de en-
contros com artistas, curado-
res e pesquisadores, agora no 
formato virtual, o MAB FAAP 
realiza no dia 31 de maio um 
bate-papo com o artista me-
xicano Miguel Pérez Ramos - 
o Santo Miguelito, cuja obra 
“Autorretrato”, de 2016, pode 
ser vista na Exposição “Da 
Humanidade: 100 artistas no 
acervo”.

Santo Miguelito é um avatar 

que permite ao artista construir 
espaços de expressão enrique-
cidos pelas formas culturais da 
sua cidade de origem (Puebla, 
México). O artista participou da 
Residência Artística FAAP, em 
2017.

O bate-papo poderá ser con-
ferido no YouTube da FAAP, a 
partir das 17 horas do dia 31/5.

 
Serviço: 
“Da Humanidade: 100 artistas 
do acervo”
Período de visitação: até 18 de 
julho de 2021 (novas obras a 
partir de 19/5)
Local: MAB FAAP
Endereço: Rua Alagoas, 903 
- Higienópolis
Horários: das 11 às 17 horas, to-
dos os dias da semana, exceto as 
terças-feiras.
Informações: (11) 3662-7198
Agendamento de visitas: https://
visitante.agendamento.faap.br
Entrada: Gratuita

Foto: MAB FAAP

Obra de Gilberto Vançan, A luz nossa de cada dia, 2007


