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

Correndo no Tempo
Alta esfera, padrão de harmo-

nia ao som da natureza o pão nos-
so de cada dia. Na época em que 
todos querem se informar, não 
poderia o Alto deixar para trás a 
ideia espiritual da fé raciocinada.

Entre estas estrelas que 
cintilam na abóbada azula-
da, quantas delas são mundos, 
como o vosso, designado pelo 
Senhor para expiação e provas!

Mas há, também, entre elas 
mundos mais infelizes e melho-
res, como há mundo transitó-
rios, que podemos chamar de 
regeneradores.

Cada turbilhão planetário,  
girando em torno de um centro 
comum, arrasta consigo mun-
dos primitivos, de provas, de re-
generação e de felicidade.

Já ouvistes falar destes mun-
dos em que a alma nascente é co-
locada, ainda ignorante do bem e 
do mal, para que possa marchar 
em direção a Deus, senhora de 
si mesma, na posse de seu livre 

arbítrio. Já ouviste falar das am-
plas faculdades de que a alma foi 
dotada, para praticar o bem. Mas, 
aí, existem as que sucumbem.

Então Deus, que não quer 
aniquilá-las, permite ir a esses 
mundos em que de encarnações 
em encarnações, podem fazer-se 
novamente dignas da glória a que 
foram destinadas. A arte de ensi-
nar, encontra nos alunos artistas 
da humanidade que é constituí-
da de gente na sua profissão de fé.

Correndo no tempo
Fugi da dor
Procurei um evento
E um labor

Assim ciente de bem empre-
gar tempo e espaço ide a vossa 
romaria diária sempre da alma.

E os anos passam
E eu passei
Envelheci
E, não notei

Esse guerreiro das eras que 
agora são modernas trazendo 
um mundo à parte na particula-
ridade de cada um.

Em alto brados proclamai
Corri nos prados
Que muito amei

Vi formosuras
Estrelas tais
Nos agruros
Esta dor normais

Este é o homem na sua 
pujança tendo como limiar 
a glória de viver em outra 
dimensão.

Encerrando esta prosai-
ca história vosso sonho é vós 
felizes acompanhantes des-
ta leva felizes acompanhan-
tes da leva terrestre, segui 
em frente porque atrás sem-
pre vem gente.

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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Postos de combustíveis foram fiscalizados na 
capital sendo encontradas irregularidades

Na sexta-feira (27), o Ipem-
SP (Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo), autar-
quia do Governo, vinculada à 
Secretaria da Justiça, e órgão de-
legado do Inmetro, realizou mais 
uma etapa da Operação Olhos 
de Lince em postos de combus-
tíveis na capital. A fiscalização 
teve o acompanhamento do se-
cretário da Justiça e Cidadania, 
Fernando José da Costa.

Dos 11 postos de combustí-
veis fiscalizados, foram encon-
tradas irregularidades em dois 
(18%). No total, os fiscais veri-
ficaram 141 bombas de combus-
tíveis, e reprovaram 4 (3%) com 
emissão de 14 autos de infração. 
Entre as irregularidades detec-
tadas pelos fiscais do Ipem-SP, 
o maior erro foi de menos 402 
ml a cada 20 litros abastecidos 
em prejuízo ao consumidor, vio-
lação no plano de selagem da 
bomba de combustível, man-
gueira em mau estado de con-
servação, entre outros.

Acesse a tabela com as irre-
gularidades http://www.ipem.sp. 
gov.br/images/07imprensa/ 
ipem_na_midia/ipem_na_midia_ 

2021/IpemSP_OpOlhosLince 
_27082021_resultado.pdf

O posto com irregularida-
des tem dez dias para apresen-
tar defesa junto ao instituto. 
De acordo com a Lei Federal 
9.933/99, a multa pode chegar a 
R$ 1,5 milhão.

O objetivo da fiscaliza-
ção do Ipem-SP é realizar a 
identificação de fraudes em 
bombas de combustíveis, re-
ferente a quantidade (volu-
metria), contra o consumi-
dor, praticadas por postos de 
combustíveis.

Foto: Divulgação

Secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, 
acompanhou a blitz na cidade de São Paulo 

Marmita da Solidariedade leva alimentação e 
esperança a moradores do Centro de São Paulo

Em meados de abril de 2020, 
um grupo de amigos da Zona 
Norte se reuniu com a mesma 
indignação: o aumento de mo-
radores de rua em São Paulo. 
Cada um individualmente já 
prestava ou tinha interesse em 
prestar serviços sociais e atra-
vés desta reunião, o grupo co-
meçou a entregar marmitas pe-
las ruas do bairro.

A princípio eram 100 mar-
mitas semanais, feitas somen-
te com recursos próprios, mas 
com o passar do tempo e o agra-
vamento da pandemia, este nú-
mero triplicou e hoje o grupo 
entrega com muito esforço 300 
marmitas em média.

“Com o gradativo aumento de 
desempregados em São Paulo, o 
número de moradores de rua cres-
ceu rapidamente, aos poucos e com 
a ajuda das redes sociais fomos nos 
adaptando aos constantes aumen-
tos de demanda” afirma Ronaldo, 
um dos líderes do projeto.

Hoje, o projeto contribui não 
apenas com a alimentação, mas 
também com brinquedo para as 
crianças, cobertores e itens de 

higiene, com a ajuda em média 
de 25 colaboradores que se inter-
calam nas atividades e ajudam 
na distribuição. Neste momen-
to, para que o projeto possa con-
tinuar a prestar a solidarieda-
de, ele necessita da colaboração 

de todos com alimentos não pe-
recíveis, brinquedos, cobertores, 
roupas e itens de higiene pessoal.

Para conhecer mais e doar 
basta acessar as redes so-
ciais do projeto: Instagram: @
marmitadasolidariedade

Foto: Acervo Digital

Grupo de amigos se reúne para prestar solidariedade 
aos moradores da região central

Nhoque ao Creme de 
Espinafre e de sobremesa 
Paçoca Cremosa da Maria

Ao longo da semana, com a 
correria do dia a dia, a rotina 
de trabalho, com a casa e os es-
tudos, é importante priorizar 
receitas práticas, que fiquem 
prontas rapidinho. Por isso, a 
Adria, uma das principais mar-
cas de massas, biscoitos e torra-
das do País, ensina como fazer 
Nhoque ao Creme de Espinafre. 
A receita é nutritiva e promete 
agradar a todos, tornando a se-
mana mais leve e gostosa.

Além do Nhoque a marca 
trouxe uma dica de sobremesa 
prática e fácil para você surpre-
ender a todos em casa. A receita 
fica pronta em apenas 20 minu-
tos e rende 15 porções, quan-
tidade ideal para dividir com 
quem mais amamos! Confira o 
modo de preparo abaixo:

Nhoque ao Creme 
de Espinafre 

Creme de espinafre: 2 colhe-
res (sopa) de manteiga, 1 cebo-
la pequena picada, 2 colheres 
(sopa) de farinha de trigo, 500 
ml de leite quente, sal e noz-
moscada, moída na hora, a gos-
to, 400 g de espinafre congelado 
e picado, 2 embalagens de cre-
am cheese (300 g).

Massa: 1 embalagem de Nhoque 
com Ovos (500 g), 1 colher (sopa) 
de sal.

Para finalizar: 100g de amên-
doas torradas e picadas, 3 colhe-
res (sopa) de queijo parmesão 
ralado.

Modo de preparo do Creme 
de espinafre: Em uma pane-
la média, aqueça a manteiga, 
refogue a cebola e acrescente 
a farinha de trigo. Misture ra-
pidamente e, aos poucos, acres-
cente o leite quente, mexendo 
vigorosamente para não empe-
lotar. Tempere com o sal, a noz- 
moscada, junte o espinafre e co-
zinhe por três minutos, sem 
parar de mexer. Misture bem o 
cream cheese e reserve. 

Massa: Em uma panela gran-
de, ferva 5 litros de água com o 
sal. Cozinhe a massa durante o 
tempo indicado na embalagem 
ou até que esteja “al dente”, ou 
seja, macia, porém resistente à 

mordida. Escorra imediatamen-
te, acrescente ao molho e mistu-
re bem para que toda a massa fi-
que bem envolvida pelo molho. 
Passe para uma travessa, polvi-
lhe as amêndoas, o parmesão e 
sirva em seguida. 
Rendimento: 6 porções.
Tempo de preparo: 40 minutos.

Paçoca Cremosa 
da Maria

Ingredientes: 1 lata de lei-
te condensado, ½ xícara (chá) 
de amendoim sem pele, torra-
do e picado grosseiramente (50 
g), 1 embalagem de creme de lei-
te (200 g), 1/3 de embalagem de 
Biscoito Maria triturado (133 g).

Modo de preparo: Em uma 
panela, coloque o leite conden-
sado, junte o amendoim e leve 
ao fogo baixo, sem parar de me-
xer, até engrossar. Desligue o 
fogo, misture o creme de lei-
te, junte o biscoito e mexa bem. 
Deixe amornar e coloque por-
ções em copinhos para servir. 
Rendimento: 15 copinhos.
Tempo de preparo: 20 minutos. 

Acesse também o site www.
adria.com.br e siga a marca nas 
redes sociais:
Facebook: www.facebook.com/
adriaalimentos
Instagram: www.instagram.com/ 
adriaalimentos
Youtube: www.youtube.com/
channel/UCDZrwAxD6sbd-
maqGR9P00Q

Fotos: Divulgação Adria

Diálogos improváveis debatem desafios 
do Brasil em evento cultural da USP
Entre 13 e 17 de setem-

bro, mesas-redondas e ativida-
des artístico-culturais aborda-
rão aspectos diversos do “contar 
o tempo”, visando refletir so-
bre as datas do bicentenário da 
Independência e o centenário da 
Semana de Arte Moderna, cele-
bradas em 2022.

Pessoas de diferentes atu-
ações profissionais examina-
rão as temáticas do seminário 
Diálogos Improváveis, que pre-
tende estimular o pensamento 
sobre como e o que comemorar 
nos 200 anos de Independência 
do Brasil.

Para debater “3 X 22” em 

múltiplas dimensões, os ór-
gãos de cultura da USP rea-
lizarão um conjunto de ativi-
dades ao longo de setembro 
de 2021. Confira aqui a pro-
gramação: https://docs.google.
com/document/d/1iIjS_18E0n-
dTcFcrGegTqo3QwJN4abUr/
edit

Unidade móvel LGBTI estará nos 
terminais da Zona Norte até este sábado

A SPTrans informa que até 
sábado (4/9), a unidade móvel 
LGBTI (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis, Transe xuais 
e Intersexuais), pertencente ao 
Centro de Cidadania LGBTI da 
Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, realiza-
rá atendimento nos terminais 

Pirituba e Jd. Britânia, sempre 
das 11 às 16 horas. A iniciativa 
não interfere na operação das li-
nhas no terminal. O atendimen-
to aos passageiros é gratuito. A 
ação conta com dois articulado-
res sociais para prestação de ser-
viços como: assistência social, 
assessoria psicológica e jurídica.

Confira os dias e locais

Dia 3/9 - das 11 às 16 horas
Term. Pirituba - Avenida Doutor 
Felipe Pinel, 60 - Pirituba
Dia 4/9 - das 11 às 16 horas
Term. Jardim Britânia - Avenida 
Pierre Renoir, 95 - Jardim Britânia
Gratuito


