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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 tudo transforma, que eu 
alcance sem demora o que mais desejo 
agora... Sei que vou ganhar muito mais, 
muito dinheiro, que nem eu mesmo sabe-
rei contar. Amém. Publique imediatamen-
te, que sua graça será alcançada.

D.M.

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

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

Arcada Celeste
O anjo da obediência vos diz: 

a única e verdadeira obediência 
é aquela dirigida à alma. Dessa 
dimensão da vossa própria cons-
ciência procedemos sinais, as 
orientações e intuições a serem 
obedecidas.

Quando obedeceis, todos 
os vossos sentidos estão a ser-
viço da alma, então diz a pala-
vra: sigo diariamente a orien-
tação interior que me vem da 
alma. A próxima safra Senhor, 
me vem hoje do plantio de on-
tem; assim é a vida com relação 
às futuras colheitas, preparação 
à vista, tanto no caminho espiri-
tual, bem como no campo mate-
rial: matérias e espírito forman-
do o elo de relação divina.

Serra da Boa Esperança
Esperança que encerra
No coração do Brasil
Um punhado de terra

Diz o cancioneiro maior que 
é Deus, e o homem inspirado 
mostra suaversatilidade como 
Deus vos criou, e criou a natu-
reza em torno de vós outros.

O que está feito não está por 

fazer, essa é uma verdade, não 
só teoria avulsa ou a longo pra-
zo, é já e hoje.

Graças Pai generoso pelo 
vosso cadinho de amor, na 
paz, neste mundo tumultuado. 
Assim, vamos cientes de que a 
semente brotou, será a garantia 
da lavoura na safra presente.

Embalando vosso ser, no su-
ave planger dos sinos na cate-
dral do espaço, que todos possam 
usufruir irradiações luminosas.

Cubri-vos de esperança qual 
manto sagrado, tereis o calor 
das labaredas aquecendo vosso 
coração que pulsa por vida em 
toda dimensão.

Embora ainda haja no pla-
neta a ignorância em partes al-
ternadas entre os povos exis-
te o elo que faz do ser humano 
um filho de Deus, logo todos são 
como irmãos em Cristo que veio 
com finalidade de unir-vos.

O rebanho juntando ovelhas 
é a fé maior que acompanha to-
dos irmanados numa só finali-
dade, o universo em si.

O ser humano é a flor que 
desabrochou da vida imanente 
no universo.

O eu verdade é a imortal 
vida do filho de Deus que jamais 
se extingue. Assim como uma 
planta germina, cresce e faz de-
sabrochar belas flores, a vida do 
filho de Deus se expressa no pla-
no fenomênico que se desenvol-
ve e evolui gradativamente.

Incentivado, o homem se vê 
a si próprio: Todo o meu ser é 
sadio e pleno de energia amoro-
sa. A fonte de verdadeira saúde 
é a divindade interior que a todo 
instante procura vos aproximar 
do padrão perfeito do tecido cós-
mico, de cuja intrincada bele-
za sois parte. A energia amoro-
sa que nutre o ser está sempre 
disponível para curar qualquer 
desvio ou esquecimento que re-
sultam em mal-estar ou doença.

Tendo ao vosso lado o anjo 
da cura sede agradecidos ao Pai 
por vos dar o fiel companhei-
ro de todas as horas, o vosso 
guardião.

Na arcada celeste habitam al-
mas, e vós na Terra ficai cientes 
de que vosso paraíso, está com 
suas anomalias costumeiras.

IRMÃ LÚCIA

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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Inscrições para o Exame Nacional 
do Ensino Médio estão abertas

As inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021, estão abertas e o 
prazo termina no dia 14 de ju-
lho, e as provas serão realizadas 
nos domingos 21 e 28 de novem-
bro. As versões impressa e digi-
tal acontecem também nos dias 
21 e 28. A taxa de inscrição é de 
R$85 e deve ser paga, até 19 de 
julho, por aqueles que não estão 
isentos.  

Os editais da prova impressa 
e da digital podem ser consulta-
dos no Diário Oficial da União 
ou nos links: https://www.in.gov.
br/en/web/dou/-/edital-n-28-de-
1-de-junho-de-2021-323746045 
- https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/edital-n-29-de-1-de-junho-
de-2021-323791552

Veja as datas mais 
importantes da prova

Inscrições: de 30 de junho a 14 
de julho;
Pagamento da taxa para pes-
soas não isentas: de 30 de junho 
a 19 de julho;
Pedido de atendimento especial: 
de 30 de junho a 14 de julho;
Resultado do pedido de atendi-
mento especial: 23 de julho;
Recurso do pedido de aten- 

dimento especial: de 26 a 30 de 
julho;
Resultado do recurso do atendi-
mento especial: 4 de agosto;
Pedido de uso de nome social: de 
19 a 23 de julho;
Resultado sobre nome social: 30 
de julho;
Recurso sobre nome social: de 2 
a 6 de agosto;
Resultado do recurso sobre 
nome social: 11 de agosto;
Prova: em 21 e 28 de novembro.

O Enem será realizado em 
dois dias. Cada prova objeti-
va terá 45 questões, no dia 21 
de novembro, serão feitas 45 

questões de Linguagens, 45 
questões de Ciências Humanas e 
a Redação. No dia 28 de novem-
bro, 45 questões de Matemática 
e 45 de Ciências da Natureza. 

Os horários para os dias 
de prova (horário de Brasília) 
serão:

12h - abrem-se portões 
13h - fecham-se portões 13h30 - 
começa a prova 
19h - fim das provas do dia 21 
(dia da Redação) 
18h30 - fim das provas do dia 28

Inscrições no site: https://
enem.inep.gov.br/participante/#!/

Foto: Agência Brasil

Inscrições abertas para o ENEM

Enem

Vazamento de água na Avenida Antonelo 
da Messina causa transtorno e desvia 
12 itinerários na última terça-feira

Na última terça-feira (29), a 
SPTrans informou que 12 linhas 
de ônibus foram desviadas em 
razão de uma interferência na 
Avenida Antonelo da Messina, 
50, Jaçanã, em ambos os senti-
dos, por conta de uma obra de in-
terligação executada na madru-
gada da última terça-feira (29), 
que ocasionou um vazamento, 
e deixou um pedaço da avenida 
alagada.  Segundo a Sabesp, uma 
equipe foi até a Avenida Antonelo 
da Messina, esquina com Rua 
Bela Balaz, Jaçanã, executou re-
paros na rede de água. Os servi-
ços não afetaram o abastecimen-
to, o vazamento foi contido. E, 
ainda de acordo com a Sabesp, 
a interligação trará melhorias 

do abastecimento para a região. 
A Sabesp pede desculpas pelos 
transtornos e segue à disposi-
ção pelos canais de atendimento 

aos clientes: telefones 195 e 0800 
055 0195 9911 (ligações gratui-
tas), pela Agência Virtual no site 
www.sabesp.com.br.

Foto: Reprodução/TV Globo

Avenida Antonelo da Messina

Imunização contra a Gripe tem previsão 
de término para o dia 9 de julho

A 24ª Campanha Municipal 
de Vacinação Contra Influenza, 
tem previsão de encerramento no 
dia 9 de julho. A estimativa é que, 
ao todo, 4,7 milhões de pessoas 
recebam o imunizante que prote-
ge contra a Gripe em dose única.

Vacinar-se contra a Gripe é 
essencial para reduzir compli-
cações e mortalidade decorren-
tes das infecções causadas pelo 
vírus Influenza. A imunização 
também facilita o diagnóstico 
diferencial entre Covid-19 e ou-
tras doenças respiratórias, além 
de prevenir uma sobrecarga ain-
da maior do sistema de Saúde, 
que já tem internações recor-
rentes por casos de Covid-19.

Quem pode se vacinar?

Para dar prioridade aos pú-
blicos que possuem maior ris-
co de complicações pelo vírus, a 
campanha estabeleceu os seguin-
tes grupos como prioritários:

•Crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos de idade;
•Gestantes e puérperas (mulhe-
res que deram à luz até 45 dias);
•Povos indígenas;
•Trabalhadores da Saúde;
•Profissionais da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET);
•Idosos com 60 anos e mais;
•Professores das escolas públi-
cas e privadas;
•Pessoas portadoras de doen-
ças crônicas não transmissíveis 

e outras condições clínicas 
especiais;
•Pessoas com deficiência 
permanente;
•Trabalhadores das forças de 
segurança e salvamento e forças 
armadas;
•Caminhoneiros;
•Trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário de passagei-
ros urbano e de longo curso;
•Trabalhadores portuários;
•Funcionários do sistema 
prisional;
•Adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas;
•População privada de li berdade.

Quem não faz parte dos gru-
pos prioritários também pode 

se imunizar contra o vírus 
Influenza, por meio dos serviços 
privados de vacinação. A reco-
mendação da imunização é para 
todas as pessoas, a partir dos 
seis meses de idade.

A imunização é realizada ex-
clusivamente em escolas e esta-
belecimentos da Educação, com 
funcionamento de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas. 
Nos locais, equipes de Saúde 
também estão fazendo a atua-
lização da caderneta de vacina-
ção. Para conferir a lista de en-
dereços dos postos de vacinação 
contra influenza, acesse a pági-
na da campanha. Acesse: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/saude/vigilancia_
em_saude/index.php?p=310726

Foto: Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife

Vacinar-se é essencial para reduzir complicações decorrentes 
das infecções causadas pelo vírus Influenza e facilita 

o diagnóstico diferencial entre a Covid-19

Testemunhas de Jeová promovem 
Congresso mundial sobre a fé

“Poderosos pela fé!”. Esse 
será o tema do Congresso de 
2021 das Testemunhas de Jeová, 
que pelo segundo ano consecuti-
vo, acontece totalmente on-line. 
A programação incluirá discur-
sos, palestras, vídeos, entrevis-
tas e leituras dramatizadas de 
trechos da Bíblia. O programa 
será transmitido em mais de 
500 idiomas durante seis finais 

de semana em julho e agosto de 
2021, reunindo entre 15 a 20 
milhões de pessoas em 240 paí-
ses. A programação estará dis-
ponível em seis partes - a pri-
meira, desde 28 de junho de 
2021, no site JW.ORG.

No Brasil, uma das novi-
dades será o recurso de audio-
descrição (narrações que des-
crevem em detalhes o que está 

acontecendo nos vídeos exibi-
dos) para pessoas cegas ou com 
deficiência visual. A programa-
ção também será disponibili-
zada para os surdos, em língua 
brasileira de sinais. 

Veja o programa comple-
to do Congresso de 2021 das 
Testemunhas de Jeová, “Pode-
rosos pela fé!” no site www.
jw.org. 

Serviço - Programação do 
Congresso:

Foto: Divulgação

Partes Disponível no JW.ORG em:

1 28 de junho

2 5 de julho

3 19 de julho

4 26 de julho

5 9 de agosto

6 16 de agosto

Programa SP Acolhe anuncia auxílio de 
R$ 300 a parentes de vítimas da Covid-19

Na terça-feira (29), o go-
vernador João Doria lançou o 
Programa SP Acolhe, que vai 
oferecer auxílio mensal de R$ 
300 a famílias vulneráveis que 
perderam ao menos um inte-
grante do núcleo familiar por 
Covid-19 desde o começo da pan-
demia. Este é um dos benefícios 
do Bolsa do Povo, maior progra-
ma de proteção social já anuncia-
do pelo Governo de São Paulo. 

A iniciativa vai beneficiar 
famílias inscritas no CadÚnico 
com renda mensal de até três 
salários-mínimos que tenham 
perdido ao menos um familiar 
vítima de Covid-19, podendo 
ser pai, mãe, avô, avó, filho, fi-
lha ou outro parente, desde que 
a morte tenha ocorrido dentro 
do núcleo familiar. O programa 
considera todas as estruturas 
familiares, exceto a unifamiliar 

(uma única pessoa), com filhos 
de todas as idades. 

O programa vai benefi-
ciar 11.026 famílias em todo o 
Estado, com 11.143 auxílios, to-
talizando repasse estadual de 
R$ 20 milhões. O benefício de 
R$ 1,8 mil será pago em seis 
parcelas mensais de R$ 300, en-
tre os meses de julho e dezem-
bro de 2021. 

Vale Gás e Bolsa do Povo 

O anúncio deste novo auxí-
lio foi feito em menos de quinze 
dias, após o lançamento do Vale 
Gás, programa de transferên-
cia de renda para mais de 100 
mil famílias em situação de vul-
nerabilidade social do Estado 
de São Paulo que vai pagar três 
parcelas de R$ 100, entre os me-
ses de julho e dezembro de 2021, 

para a compra de botijões de gás 
de cozinha. Tanto o Vale Gás, 
como o SP Acolhe são benefícios 
incorporados ao Bolsa do Povo. 

Nele também estão os pro-
gramas: Renda Cidadã, Via Rá-
pida, Bolsa-Trabalho, Ação Jo-
vem, Bolsa Talento Espor tivo e 
o Auxílio-Moradia Emer gencial 
(Aluguel Social). Tam bém estão 
previstas contratações de mães 
e pais nas escolas, além de agen-
tes de apoio para os serviços de 
Saúde. 

O Bolsa do Povo vai pagar 
benefícios de até R$ 500 e po-
derá beneficiar até 500 mil pes-
soas direta e indiretamente nos 
645 municípios de São Paulo. O 
portal do Bolsa do Povo, desen-
volvido pela Prodesp - a empre-
sa de tecnologia do governo do 
Estado -, pode ser conferido no 
site www.bolsadopovo.sp.gov.br.


