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

Angelitude
O acampamento sagrado é o 

local de meditação, onde o ho-
mem reflete circunspecto, se 
eleva, indo às alturas em bus-
ca do reforço corporal e espiri-
tual. Daí então, se renova como 
se um tônico o envolvesse, infil-
trando sangue novo nas veias 
cansadas da luta terrestre.

Ide sim, bendito do Pai, de 
encontro à nascente do novo 
dia, qual raiar da aurora em 
tempo de primavera.

A juventude tem um preço 
alto, a mocidade um perfume 
inebriante.

Portanto, subi, deixai vosso 
astral atingir o estado angelical, 
aí sereis anjos de vós mesmos no 
cast do Senhor, nesse céu ilumi-
nado que vos cerca.

Semeai no campo da vida o 
bem aos outros, a fim de que a 
alheia alegria vos confira ao co-
ração o bem que vos é próprio. 
Se o passado vos reclama teste-
munhos à coragem é sacrifício, a 
vossa boa vontade, no presente, 
deverá crescer e aperfeiçoar-se 

a fim de que o porvir seja para 
vós benção esperada.

Vosso amor é como fonte, 
que não cessa de correr. Sobre 
o leito das pedras ou sobre a es-
teira de flores, segui vosso des-
tino. O gesto louvável conduz à 
fraternidade, em cujo clima con-
quistais a compreensão, o pro-
gresso e o mérito. Seja o louvor 
da vossa boa ação uma hosana 
do homem em louvor a Deus.

A existência reduz-se à gota 
minúscula do tempo e só a re-
alidade espiritual, eterna e su-
blime, pode atingir a verdadeira 
sabedoria, conferindo ao homem 
a sua herança de divindade.

O retrato de Deus, o homem, 
portanto não deixai macular essa 
imagem para não desfigurar a se-
melhança. Atingi o ápice e as al-
turas possam ser o Céu estrelado 
a vos cobrir na noite por repousar 
nessa epopeia de luta na remissão 
de falhas no motor da existência.

De resto, daí-vos atenção, 
partindo em sonora vibração, 
evocando as graça sublimes do 

Senhor na vossa prestação de 
contas do passado no presente.

A harmonia cria raios de 
paz. Num mundo como a Terra, 
a harmonia não é uma luz que 
possa estar acesa todos os dias, 
e os espinhos da esfera carnal, 
vos ajudam a descobrir as flores 
que o céu vos destina.

A vida responde ao vosso es-
forço, na mesma intensidade 
do vosso impulso na criação do 
bem. A instrumentalidade hu-
mana, caminha para o ministé-
rio da angelitude.

O caminho para a eternida-
de é muito longo e a jornada não 
seria diferente de vez que cada 
coração tem compromissos di-
versos com a Divina Lei.

Dizei contudo, hoje o amor é 
por direito Divino. Vereis que no 
sentido vulgar tudo se exprime 
no sentido de viver o agora e o já 
está destinado a vós outros. A sa-
bedoria do universo está à vossa 
disposição.

IRMÃ LÚCIA

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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por graça alcançada. D.M.

Congresso Internacional de Assistência Social 
da LBV terá palestra de representante do PNUD

A 26ª edição do Congresso 
Internacional de Assistência 
Social, da LBV, vai reunir pro-
fissionais atuantes nas áre as 
da Assistência Social e dos Di-
reitos Humanos, representan-
tes da sociedade civil e de mo-
vimentos sociais e comunidade 
acadêmica para discutir o tema 
“Desigualdade Social e Pobreza: 
Impactos Psicossociais da 
Pan demia”.

Katyna Argueta fará a pa-
lestra inaugural da edição on-li-
ne que ocorrerá nos dias 30 e 31 
de agosto, às 19h30. Ela é repre-
sentante residente do Programa 
das Nações Unidas para o De-
sen volvimento (PNUD) no Bra -
sil e diretora do Centro In ter-
na cional de Políticas para o 
Cres  cimento Inclusivo (IPC-
IG), vinculado ao PNUD.

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas pelo link: 

https://www.lbv.org/congressoso-
cial. Para quem desejar receber 

o certificado de participação, ha-
verá apenas uma taxa simbólica.
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Tema: Desigualdade Social e Pobreza: Impactos Psicossociais da Pandemia

Projeto Casa da Mulher em São Paulo 
foi lançado na última segunda-feira
Na última segunda-feira 

(23), o governador João Doria 
realizou o lançamento do proje-
to Casa da Mulher em SP, mais 
uma ação desenvolvida pela atu-
al gestão para apoio às políticas 
públicas de atendimento, prote-
ção e acolhimento das mulheres 
em todo Estado. A iniciativa do 
Governo de São Paulo prevê in-
vestimento total de R$ 14,5 mi-
lhões em 20 unidades regionais 
apenas na primeira fase. Os fu-
turos equipamentos oferecerão 
serviços de acolhimento, inclu-
são e atendimento, com enfoque 
multisetorial.

O projeto da Casa da Mulher 
em SP vai envolver um total de 
seis secretarias estaduais e o ob-
jetivo é oferecer um espaço ade-
quado para o desenvolvimento 
de políticas públicas com enfo-
que regionalizado, que possa 
garantir acolhimento a mulhe-
res vítimas de discriminação e 
violência, além de promover en-
corajamento e capacitação para 
geração de emprego e renda. As 
ações serão desenvolvidas pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional em parceria com as 
pastas da Justiça e Cidadania, 
Desenvolvimento Social, De sen-
volvimento Econômico, Se gu-
rança Pública, Direitos da Pes-
soa com Deficiência e Saúde.

Os prédios da Casa da Mu-
lher em SP serão erguidos por 
meio de convênios a serem fir-
mados entre a SDR e municípios 
das diversas regiões administra-
tivas do Estado. A princípio se-
rão 20 unidades e ainda estão 
previstas outras 20 para a se-
gunda fase do programa. Para 
receber o equipamento, as cida-
des devem, obrigatoriamente, 
possuir o Conselho Municipal 
da Mulher constituído e fazer a 
adesão ao programa. A SDR dis-
ponibilizou um QR Code para 
que os municípios interessa-
dos possam aderir (acesso pelo 
link: https://www.sdr.sp.gov.br/
media/2021/08/QRCode-Casa-
da-Mulher.pdf.).

Cada uma das casas receberá 

investimento de R$ 725 mil e 
os projetos, desenvolvidos pela 
CDHU (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Ur-
bano), contarão com salão 
principal e palco destinados a 
conferências e cursos em geral, 
salas de atendimento, brinque-
doteca, área de gastronomia, 
sanitários e depósito para ma-
nutenção e limpeza. Entre os 
serviços previstos estão: atendi-
mento psicológico, social e jurí-
dico, realizado por equipe mul-
tidisciplinar, além de ações de 
apoio ao empreendedorismo, 
trabalho e renda.

Capacitação e geração 
de renda

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico vai disponi-
bilizar 11 mil vagas (presenciais 
e virtuais) do SP Tech Mulher 
para as cidadãs atendidas pelo 
projeto Casa da Mulher em SP. 
Por meio do programa, elas te-
rão a oportunidade de partici-
par de cursos gratuitos de for-
mação continuada na área de 
Tecnologia da Informação. 
Além disso, a SDE também vai 
promover, dentro das unidades, 
ações do programa Empreenda 
Mulher, que incentiva a 

autonomia financeira possibi-
litando oferta de 26 mil vagas 
de qualificação empreendedo-
ra, em parceria com o Sebrae e 
a Aliança Empreendedora, dis-
ponibilização de R$ 50 milhões 
em microcrédito em 2021 e ou-
tras ações para geração de ren-
da. Com as iniciativas, a meta 
é atender 37 mil mulheres na 
Casa da Mulher nos próximos 
12 meses.

As Justiceiras

O governador João Doria 
também autorizou o termo de 
cooperação a ser firmado com 
o projeto “As Justiceiras”, para 
capacitação de servidoras muni-
cipais em cidades que receberão 
as unidades da Casa da Mulher. 
A iniciativa do Instituto Justiça 
de Saia é uma rede on-line de 
atendimento voluntário e mul-
tidisciplinar às mulheres víti-
mas de violência e disponibili-
za orientação em cinco áreas de 
atuação: Jurídica, Psicológica, 
Socioassistencial, médica e rede 
de apoio e acolhimento. Criado 
em março de 2020, o projeto já 
atendeu aproximadamente 5,5 
mil mulheres e conta com mais 
de 6 mil voluntárias justiceiras 
em todo o Brasil e em 19 países.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Cidadãs de todo Estado poderão contar com serviços de orientação 
Jurídica e Psicológica, além de capacitação profissional

Freguesia do Ó completa 441 anos neste 
domingo com muita tradição e história

A origem do bairro Freguesia 
do Ó aconteceu em 1580, quan-
do o bandeirante Manoel Bento 
e sua esposa Águeda Rodrigues 
se instalaram na região onde 
formaram uma grande fazen-
da. No ano de 1615, o casal 
construiu em sua propriedade 
uma capela dedicada à Nossa 
Senhora da Esperança ou da 
Expectação que, futuramen-
te passou a se chamar Nossa 
Senhora do Ó, dando origem à 
denominação do bairro e sua 
grande tradição religiosa.

Seu principal ponto históri-
co, o Largo da Matriz, abriga a 
Paróquia Nossa Senhora do Ó. 
Essa, porém, não é a edificação 
original. Bem próximo dali está 
o Largo da Matriz Velha, onde 
a primeira igreja foi construída, 
porém sofreu um grande incên-
dio em 22 de novembro de 1896. 
A atual Igreja Matriz foi inau-
gurada em 1901.  

Entre outros pontos curio-
sos da história do bairro, está no 
próprio nome, sendo o único que 
manteve o terno “freguesia”, 
como também foram denomi-
nadas outras regiões da cidade 
no século passado (Freguesia 
da Penha; Freguesia da Sé, Fre-
guesia de Santo Amaro). 

Os registros dessa época po-
dem ser observados em alguns 
dos imóveis localizados no entor-
no do Largo da Matriz, que pre-
servam as características da épo-
ca. Nesse ponto, também, está 
localizada a Casa de Cultura 
Salvador Ligabue, onde aconte-
cem muitas atividades culturais 
e, também ações de prestação de 
serviços à população.

Programação dos 441 anos 
de Freguesia do Ó

A Subprefeitura Freguesia 
do Ó promove uma série de ati-
vidades em comemoração ao 
aniversário do bairro em locais 
como: Polo Cultural, Turístico 
e Gastronômico, Largo da Ma-
triz Nossa Senhora do Ó, Lar-
go Clipper, Casa de Cultura 
Salvador Ligabue, CDC Portela 
e praças do Cruzeiro, Antônia 
Espinosa Picerne e do Orgulho 
Autista. As ações acontecem em 
parceria com as secretarias mu-
nicipais do Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Tu ris-
mo, da Saúde, da Cultura e do 
Esporte. 

Além da feira de artesana-
to, haverá a oferta de servi-
ços como: as orientações CATE 
Móvel e  AdeSampa que presta-
rão  atendimentos. 

Bolo temático

O bolo de aniversário de Fre-
guesia do Ó é assinado pela confei-
teira Giuliana Gonelli, da Gonelli 
Dolce. Inspirado no primeiro 
Polo Cultural, Gastro nômico e 
Turístico de São Paulo, a cober-
tura de pasta ame ricana será o 
próprio Largo da Matriz Nossa 
Senhora do Ó com a icônica igreja 

e as fachadas de todos os restau-
rantes que compõem o largo, pin-
tados em aquarela. 

Shows na Casa de Cultura 
Salvador Ligabue

A Casa de Cultura trará 
dois shows de músicos que vi-
vem no bairro: o sambista e ca-
vaquinista Fê Braga, com re-
pertório de samba e pagode. E 
Jane & Herondy uma das du-
plas mais amadas do nosso País 
que fizeram história na MPB e 
embalaram muitos apaixonados 
com seus hits românticos “Não 
Se Vá”, “Índia”, “Amigos para 
Sempre”, “Fascinação” e “Dois 
Num Só Coração”. 

Programação 
aniversário de 441 anos 

da Freguesia do Ó

Local: Polo Cultural, Gastro-
nô mico e Turístico Largo da 
Matriz Nossa Senhora do Ó

27/8
10 às 15 horas - Drive-thru de 
vacinação (H1N1)
10 às 16 horas - CATE Móvel
10 às 19 horas - Feira de 
Art esanato 

28/8
8 horas - Aulão de ginástica com 
professor Ivan 
9 às 17 horas - Arrecadação de 
ração para a ONG Amigos Pet
10 às 19 horas - Feira de 
Artesanato 

29/8
10 às 19 horas - Feira de 
Artesanato 
14 às 18 horas - Balão 
17h30 - Bênção do alto do ba-
lão pelo padre Carlos e presen-
ça das autoridades locais
17h45 - Parabéns, corte e distri-
buição do bolo 
18 horas - Missa em homena-
gem aos 441 anos na Igreja da 
Matriz Nossa Senhora do Ó

Local: Casa de Cultura Fre gue-
sia do Ó Salvador Ligabue 

24/8
AdeSampa 

25/8
AdeSampa 

26/8
AdeSampa

27/8
AdeSampa

28/8
10 às 16 horas - Ação social do 
Rotary Club Noroeste - Fre gue-
sia do Ó
20 horas - Show do sambista Fê 
Braga

29/8
19h30 - Show Jane e Herondi
Local: Largo do Clipper

23/8 
10 às 16 horas - Ação Trans cidadania

24/8
10 às 16 horas - Ação Trans cidadania

25/8
10 às 16 horas - Ação Trans cidadania

26/8
10 às 16 horas - Ação Trans cidadania

27/8
10 às 16 horas - Ação Trans cidadania
16 horas - Apresentação de balé

28/8
10 às 16 horas - Ação Trans cidadania

Local: CDC Portela (Clube da 
Comunidade 31 de Março)

28/8
8 às 12 horas - Futvôlei

Local: Praça do Cruzeiro (Praça 
Itálico Ancona Lopez)

28/8
14 às 15h30 - Street Ball
16 horas - Teatro Mamulengo

Local: Praça Antônia Espinosa 
Picerne

29/8
10 às 12 horas - Aulão da acade-
mia Smart Fit
12h15 às 12h45 - Intervenção 
artística circense e dança hip 
hop

Local: Praça Orgulho Autista  

29/8
14h30 às 15 horas - Intervenção 
artística circense e dança hip hop

Local: Rua Conde Barca, altu-
ra do número 424 ou Avenida 
Itaberaba x Avenida João Paulo I

29/8
Entrega do “Escadão da Fre gue-
sia do Ó” customizado e revita-
lizado com grafite, mosaico e 
plantação de flores ornamentais, 
aromáticas e horta urbana

Local: Câmara Municipal dos 
Vereadores de São Paulo 

30/8 - Sessão solene virtual pre-
sidida pela vereadora Sandra 
Santana

Fotos: AGZN

Construções antigas abrigam bares e restaurantes 
no entorno do Largo da Matriz

Casa de Cultura Salvador Ligabue é um importante
equipamento público na região


