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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.

Evolução Presente
Convivência, confraterniza-

ção e confraria, a formação da 
natureza, o calor humano en-
tre os homens, a preservação de 
um lar.

Aspectos diários de afazeres, 
obrigações equilibradas no fa-
zer, no lazer.

Assim, sou filho de Deus e 
renovo-me constantemente.

Gotas de orvalho na árvore 
da existência dão a beleza uni-
versal da Terra, o planeta em 
questão por ora.

Nós vamos adiantando o tra-
balho, fazendo dele o progresso 
individual, esse é o predicado de 
todo filho de Deus no espaço que 
ocupa como ser vivente.

A criatura espiritualizada 
entende melhor as modificações 
da vida, é uma alma divinizada 
porque o seu espaço é de paz em 
busca do amor.

Do presente, maternidade 
atualizada, do passado, a lem-
brança construtiva, do futu-
ro uma esperança progressiva 
na sucessão dos objetivos por 
atingir.

Tudo numa escala que obe-
dece ao tempo, o espaço, a vita-
lidade universal.

Desenvolvendo o processo 
viver, está a criatura numa evo-
lução presente dando margem 
ao amanhã promissor.

Musical sonoro, sublimitu-
de de luz, melodia imortal que 
o céu acolhe qual nuvem bran-
ca de leveza tal, esse é o vos-
so astral na quinta essência do 
espírito.

Assim sois vós ao orardes 
com amor, sensibilidade, eleva-
ção a Deus.

No vosso hoje... cada célula 
do corpo reage a tudo o que pen-
sais e por isso escolhendo ensi-
namentos positivos cheios de 
paz e viveis dentro da harmo-
nia porque sabeis conduzir-vos 
na linha do bem. O acalanto das 
horas que passam vibra as cor-
das plangentes do coração.

Amanhece, nasce o dia, vai 
percorrendo as estações do tra-
balho, quando tange o sino da 
Ave-Maria, põe-se o homem em 
meditação.

Vai chegando então o entar-
decer, as aves recolhem-se, os 
arvoredos recebem a noite en-
galanados de luz pelo refletor 
da luminária.

São as metrópoles, são as ci-
dades, os festivais de neon, tudo 
brilha como festival iluminan-
do, enfeitando a Terra, sendo 
assim um eterno viver.

E vós que adormeceis com os 
anjos ficais cientes de que tudo 
passou, nova etapa surge e, 
até aquele mais desacreditado, 

tende a dizer, graças a Deus por 
mais este dia, nesta vida cheia 
de altos e baixos.

Tudo uma questão de ser 
agradecido, portanto, recebendo 
como prova de amor mais uma 
tarefa na manhã seguinte, uma 
vez chegando até lá.

Aí está a sensibilidade do so-
nho, da recordação, do amor, da 
paz agora e sempre. A juven-
tude no trabalho, a fé nos seus 
ideais, a esperança no esplendor 
que vos ilumina como uma luz 
no caminho.

Ide assim, de etapa em etapa, 
cumprindo vossa missão quem 
mais, quem menos, mas todos 
na trilha sonora desta sonata. 
Os degraus vos esperam para a 
evolução apropriada a cada caso 
no caminho da ressurreição.

Abençoando-vos está o Cru-
zeiro do Sul, estejais estrelados 
como anjos do Senhor subindo 
ao céu com a leveza da brisa que 
passa, da névoa que se desfaz.

Portanto, a beleza é vista 
quando os olhos sabem apreciar 
a alma com seus reflexos de luz, 
mesmo que a escuridão vos este-
ja rondando.

Cresce a alma, o espírito se 
glorifica nesse corpo sagrado 
que carregais.

IRMÃ LÚCIA

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

Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha 
São Paulo tem Ticiane Pinheiro como madrinha

A 13ª edição da Campanha 
do Agasalho da Cruz Vermelha 
São Paulo (CV/SP) começou no 
dia 31/5 e conta com o caris-
ma da apresentadora Ticiane 
Pinheiro, madrinha da ação 
pelo segundo ano consecutivo. 
Assim como ocorreu em 2020, 
a campanha terá características 
especiais para a prevenção con-
tra a Covid-19.

Além de agasalhos e co-
bertores em bom estado, estão 
sendo solicitados produtos que 
possam ajudar as famílias ne-
cessitadas durante a pandemia, 
como: itens de higiene pessoal 
(sabonetes, escovas e pastas de 
dentes, xampus e condicionado-
res, álcool em gel e máscaras), 
alimentos e produtos de limpe-
za em geral.

Esta é a 13ª campanha pro-
movida pela instituição, que 
tem a expectativa de conseguir 
arrecadar mais de 35 toneladas 
de agasalhos, cobertores e itens 
de higiene pessoal e limpeza, de 
modo a beneficiar cerca de 30 
mil pessoas que enfrentam a es-
tação mais fria do ano. No ano 
passado, em meio aos desafios 
enfrentados por conta da pan-
demia, as arrecadações totali-
zaram 31 toneladas e foram dis-
tribuídas entre mais de 30 mil 
pessoas.

Pontos de coleta - A BBZ 
Administradora, que conta com 
mais de 600 condomínios em 
sua carteira de clientes, dispo-
nibilizará centenas de caixas de 
coleta em edifícios sob sua ad-
ministração na capital. Haverá, 
ainda, pontos de doação em far-
mácias das redes Droga Raia e 
Drogasil, além dos Shoppings 
Iguatemi, JK Iguatemi, Pátio 
Higienópolis e Market Place, 
em São Paulo. Para saber onde 
estão localizados os pontos de 
arrecadação, basta acessar o ht-
tps://www.aquecesp.org.br ou 
checar no próprio site da Cruz 
Vermelha https://cruzverme-
lhasp.org.br/agasalho. Todos os 
itens arrecadados nestes locais 
serão distribuídos entre as ongs 
cadastradas junto à entidade.

Kit inverno - O início da 
Campanha do Agasalho será 
marcado pela entrega do “Kit 
inverno” com casaco, cachecol, 
itens de higiene pessoal e cho-
colate para moradores de rua 
do centro de São Paulo, aten-
didos pela Pastoral do Povo de 
Rua, coordenada pelo Padre 
Júlio Lancelotti. Essa ação é de-
corrente de uma arrecadação 
de 40 toneladas de roupas fei-
ta pela GRU Airport, empre-
sa que administra o Aeroporto 
de Cumbica, e repassada 

recentemente à Cruz Vermelha 
São Paulo. A entidade disponi-
bilizará as peças para as ações 
empreendidas pelo religioso.
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Cobertores e agasalhos serão 
arrecadados nos locais de coleta 

e na sede da CV/SP, assim 
como alimentos não perecíveis 
e produtos de higiene pessoal e 
limpeza, requeridos por conta do 

agravamento da pandemia

O aplicativo do CRECISP é 
o mundo dos imóveis 

na palma da mão

O aplicativo do CRECISP foi 
criado para que o corretor tenha 
na palma da mão todas as fun-
cionalidades importantes para 
seu dia a dia. Agora ele não pre-
cisa mais ir ao Conselho para re-
solver questões que estão dispo-
níveis no App!

Principais funcionalidades

Na tela inicial, o link 
“Agenda” permite que o corre-
tor conheça toda a programação 
de lives e palestras da semana, 
compartilhe essa informação 
com os colegas e tenha acesso 
ao link em que a apresentação 
será exibida. A ferramenta tam-
bém faz a ponte para as trans-
missões ao vivo do Conselho.

Já o ícone “Atendimento” 
coloca o corretor de imóveis em 
contato com os funcionários do 
CRECISP aptos para solucionar 
as principais demandas do setor. 
O inscrito pode optar pelo aten-
dimento por chat, por e-mail ou, 
ainda, agendar por WhatsApp 
ou videoconferência.

Uma das vantagens é que 
quando instala o aplicati-
vo em seu celular, o inscrito 
tem a sua disposição o Cartão 
de Identidade e Regularidade 
Profissional (CIRP) digital, com 
a mesma validade do físico, e 
sem os riscos de perda ou de de-
mora para o recebimento pelo 
Correio.

Além disso, o corretor tam-
bém consegue atualizar seus da-
dos cadastrais, alterar seu en-
dereço e sua foto de maneira 
simples e rápida.

Sete categorias diferentes 
compõem o setor de Convênios 
no App. Nessa tela, é possível 
conhecer as empresas e pro-
fissionais que oferecem des-
contos e vantagens nas áreas 
de Cultura e Lazer, Educação, 
Jornais, Lojas Virtuais, Saúde, 
Serviços e Veículos. São inúme-
ros benefícios que podem ser 
utilizados pelo inscrito e sua fa-
mília, proporcionando uma boa 
economia no orçamento.

E por meio do ícone 
“Notícias”, o inscrito rece-
be as manchetes diárias dos 
prin cipais jornais, e se man-
tém informado sobre tudo o 
que acontece no Conselho e 
em suas Delegacias. Boletins 

informativos, pesquisas de mer-
cado e as matérias inseridas na 
coluna do Conselho do jornal O 
Estado de S. Paulo também são 
divulgadas no aplicativo.

“É quase como levar o 
Conselho no bolso”, explicou o 
presidente do CRECISP, José 
Augusto Viana Neto. “Links 
para a inscrição nos cursos, a 
possibilidade de encaminha-
mento de denúncias, o down-
load de documentos, enfim, 
todos esses recursos podem 
ser acessados pelo aplicati-
vo. E o corretor também conta 
com a integração com o Portal 
Imobiliário, visualizando seus 
anúncios e publicando novas 
ofertas.”
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“O Pequeno Príncipe” ganha 
adaptação para peça teatral virtual

Para entreter toda a família 
e homenagear a cultura do tea-
tro, o Santana Parque Shopping, 
em parceria com a Cia Cambaio, 
exibe a peça infantil “O Pequeno 
Príncipe” no dia 5 de junho às 
16h, no formato de live, onde 
os espectadores podem acom-
panhar em qualquer local pelo 
Instagram do empreendimento 
(@santanaparqueshopping).

O espetáculo consiste em 
uma adaptação da história clás-
sica de Saint Exupéry em que 
o Pequeno Príncipe, após al-
guns desentendimentos com 
sua Rosa, que ele dedica pra-
ticamente todo seu tempo no 
Asteroide B612, decide sair pelo 
Universo pegando carona com 
uma revoada de pássaros sel-
vagens para viver uma grande 
aventura de autodescobrimen-
to. Durante a viagem, o perso-
nagem visita diversos planetas 
e conhece personalidades como 
o Rei mandão, o Vaidoso e o 
Bêbado que o fazem refletir pro-
fundamente sobre os compor-
tamentos humanos, a falta de 
empatia e percepção do outro. 
Quando ele chega ao Planeta 
Terra, o sétimo de sua jornada, 
conhece o aviador que, ao co-
nhecer o Pequeno Príncipe, tem 
um reencontro consigo mesmo e 
sua criança interior.

Depois de tanto viajar pelo 
Universo, o Pequeno Príncipe 
decide voltar ao seu asteroide e 
à sua Rosa, mas os pássaros não 
aparecem para buscá-lo, até que 
ele encontra a serpente veneno-
sa que acaba se tornando o úni-
co caminho para voltar ao seu 
planeta.

A peça é perfeita para todas 
as idades. Encanta as crianças 
pela sua linguagem lúdica em 
que bichos e flores falam, brin-
cam e dançam, chama atenção 
também dos adolescentes pelo 

humor com personagens carica-
tos que nesta adaptação se apro-
ximam da nossa realidade, além 
de surpreender os adultos pe-
las questões psicológicas escon-
didas nas entrelinhas da histó-
ria e sobre as relações humanas. 

O Santana Parque Shopping 
está localizado na Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 2780 
- Santana. Mais informações 
pelo site: www.santanaparque 
shopping.com.br ou pelo telefo-
ne: (11) 2238-3002 ou Whats-
App: (11) 96588-3226.
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Espetáculo para todas as idades traz bastante humor e reflexões importantes

Turismo demora a apresentar sinais 
de recuperação, aponta pesquisa

Se a crise do Turismo no âm-
bito nacional persiste desde o iní-
cio da pandemia, acumulando 
prejuízos financeiros, perda de 
empregos e fechamento de em-
presas, o setor também atravessa 
um período ainda mais turbulen-
to na cidade de São Paulo: fe-
chou o mês de março com queda 
de quase três quartos do fatura-
mento (-72%) em relação ao mes-
mo mês de 2020, quando já esta-
va sentindo os impactos da crise e 
via caírem drasticamente a taxa 
de ocupação hoteleira (-48%) e as 
movimentações nos aeroportos 
(-55%) e nas rodoviárias (-39%).

Esta realidade fez com que 
o Índice Mensal de Atividade do 
Turismo caísse ao menor nível 
desde setembro de 2020, fechan-
do o mês de março no patamar de 
39,8 - era de 43,7 naquele mês, 
ano passado. O desempenho foi 
21,5% menor do que fevereiro, 
enquanto, na comparação com 
março de 2020, a retração foi de 
38,9%. Se a comparação for com 
janeiro de 2020, antes da crise 
da Covid-19, atualmente o índi-
ce está 60% inferior.

Os dados compõem um novo 
indicador (IMAT-SP) elabora-
do para mensurar as ativida-
des do Turismo na cidade de São 
Paulo. Realizado pelo Conselho 
de Turismo (CT) da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), em parceria 
com o Observatório de Turismo 
e Eventos da São Paulo Turismo 
(SPTuris), o indicador preten-
de ser um termômetro do setor, 
levando em consideração, tanto 
o lado dos empresários, quanto 
dos consumidores. A ideia tam-
bém é que o índice sirva para 
que os agentes turísticos da me-
trópole tenham mais um insumo 
a pensar em tendências e traçar 
estratégias para a ainda distan-
te recuperação.

O índice é formado por cinco 
variáveis (Faturamento das em-
presas turísticas, Taxa de ocu-
pação dos hotéis, Estoque de 

empregos, Movimentação em ae-
roportos e Movimentação em ro-
doviárias). A pesquisa também 
já conta com uma série históri-
ca, iniciada em janeiro de 2020.

Analisando o IMAT, o melhor 
momento do Turismo paulistano 
foi em dezembro de 2020, quan-
do chegou ao patamar de 58,9. 
Dali em diante, não parou mais 
de cair, embora ainda não tenha 
chegado à pontuação mais baixa 
- de 27,2 em abril do ano passado.

Recuperação está 
longe de começar

Números como estes de-
monstram que a atividade turís-
tica na cidade de São Paulo deve 
seguir a ritmo lento nos próxi-
mos meses. Em março, da mes-
ma forma que as outras, a va-
riável de estoque de empregos 
também retrocedeu na compa-
ração com o ano passado, em-
bora de forma mais tímida: -5%.

A expectativa é que os dados 
de abril sejam positivos, mas 
apenas pelo efeito estatístico, já 

que abril do ano passado foi um 
período marcado pelas severas 
restrições de circulação impos-
tas pelo Plano São Paulo, do go-
verno estadual, a fim de tentar 
diminuir a curva da Covid-19 na 
metrópole.

A recuperação virá, na ver-
dade, conforme a população for 
imunizada. Nas expectativas do 
setor, esta retomada ganhará fô-
lego apenas no segundo semestre.

Nota metodológica

O indicador é composto por 
cinco variáveis que têm os mes-
mos pesos para a criação do ín-
dice. São analisadas as movi-
mentações de passageiros dos 
aeroportos de Congonhas e 
Guarulhos e dos passageiros das 
rodoviárias, a taxa média de ocu-
pação hoteleira na cidade, o fa-
turamento do setor do Turismo 
na capital e o estoque de empre-
go nas atividades exclusivas do 
Turismo. O índice tem sua base 
100, usada como referência de 
comparação em janeiro de 2020.
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Setor está 60% abaixo do nível pré-pandemia, segundo 
dados do indicador inédito elaborado pela Entidade e pelo 

Observatório de Turismo e Eventos da cidade


