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Esperança
Há sempre um novo dia, há 

sempre esperança. O universo é 
sinônimo de ordem perfeita.

As galáxias, as estrelas, a 
Lua e o Sol se mantêm dentro 
da divina perfeita ordem. Existe 
uma trajetória determinada, 
um ritmo e um propósito espe-
cífico em suas órbitas.

Como fazeis parte do univer-
so, tende certeza que em vossa 
vida também existe ordem, rit-
mo e propósito. Às vezes ten-
des a impressão que nela reina 
o caos, mas sabeis que por trás 
dela continua existindo a ordem 
divina.

Conforme ides ordenando 
vossa mente e aprendendo as li-
ções, a confusão desaparece e a 
ordem volta a reinar. Tende cer-
teza de que vossa vida está den-
tro da divina e perfeita ordem.

Tudo está bem em vosso 
mundo. Em um nível mais pro-
fundo, vossa vida está em per-
feita ordem.

Assim, os passos que seguis 
estão estruturados pelo alto, 
vós seguis a expectativa de um 
adiante melhor.

Plantais sementes de bon- 

 da de e de amor, mas não preocu-
peis com resultados futuros.

Se não foi obtido o bem que 
esperáveis, ou se o benefício não 
provocou a gratidão desejada, 
não vos aborreçais.

Ajudando passe adiante.
Lançando as sementes ao 

solo, deixando que cresçam e 
frutifiquem segundo as possibi-
lidades do terreno. Aguardando 
o tempo...

Mas por enquanto, plantai 
as sementes da bondade e do 
amor, por onde quer que pas-
sais. Prossegui dizendo: Hoje... 
minha vida está melhorando.

De degrau em degrau, che-
gais ao topo e daí divisando o 
imenso solo, sabeis que foi a 
montanha que transporta que 
vos levou à elevação.

Conseguindo que o fruto de 
vossa sementeira seja no hoje... 
sou digno de amor.

Coroando vossos esforços 
dando vazão aos sonhos, tende 
fé, esperança e caridade como 
emblema do Cristo representa-
do em vós.

Portanto o Anjo da Inspira-
ção está em vós dizendo em alto 

e bom som: Meu ser está radian-
te de informação.

A inspiração é como uma 
chuva de beleza e graça que ele-
va vossas vibrações na vida diá-
ria, e vos permite descobrir ale-
gria em tudo o que realizais.

Isso acontece quando tendes 
abertos coração e mentes para a 
maravilhosa energia espiritual 
que vos orienta e abre um cami-
nho em vossas consciências.

Por tudo, em tudo, a espe-
rança vos conduz ao vale verde 
das esperanças cotidianas.

Completando o ciclo que vos 
leva a mensagem, o mensageiro 
da Luz indica-vos o farol da evo-
lução como a novidade dos tem-
pos que aí estão.

O serviço ao próximo é o 
meio e a redenção é a finalidade.

Estendendo o raio de simpa-
tia, semeando o entendimento 
fraternal a todos.

Vai daí a criatura cresce, evo-
lui e vai a outra dimensão tecen-
do hosanas e louvores a Deus em 
todos os instantes da vida, seja 
ela na Terra como no céu.

IRMÃ LÚCIA

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. N.B.F.

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Apare-
cida. Vós que nos amais e nos guiais 
todos os dias. Vós que sois a mais bela 
das Mães, a quem eu amo com todo 
o coração. Eu vos peço mais uma vez 
que me ajude a alcançar esta graça por 
mais dura que ela seja, sei que vós me 
ajudareis e me acompanhareis sempre 
até a hora da minha morte. Amém. 
Rezar 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria 
e fazer três dias seguidos esta oração 
e alcançará a graça, por mais difícil 
que ela seja e mandar publicar 3 dias 
seguidos. N.B.F.

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. N.B.F.

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO 
MONTE SERRAT (ORAÇÃO DIVINA)
Esta oração é de Jerusalém e chama-se Oração 
de N. Senhora do Monte Serrat, conta como a 
mesma Senhora obrou um grande milagre ao pé 
da Barcelona, Bendita e louvada seja a Sagrada 
Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Rogai por nós santa formosura dos anjos, tesouro 
dos apóstolos, depósito da arca da aliança. Se-
nhora Santa Maria mostrai-nos em tão belo dia a 
vossa face gloriosa. Esta oração achada no Santo 
Sepulcro de Jerusalém, aos pés da imagem do 
divino Jesus, e aprovada por todos os senhores 
inquisidores. O Divino Jesus disse toda criatura 
que tiver esta oração, não morrerá de má morte, 
nem repentina, nem sendo ofendido pelos inimi-
gos, não morrerá afogado no mar, nem nos rios, 
não passará trabalhos no mar, não será queimado 
por fogo nem será ferido na guerra, nem atenta-
do pelo demônios do inferno, e não morrerá sem 
confissão que é proveito para a alma e prazer para 
o coração, não será mordido de cães danados 
nem outros animais peçonhentos. Toda mulher 
que estiver em perigo de vida por causa do parto 
será logo aliviada com a Virtude desta oração; livra 
também da gota coral, mas é necessário ter muita 
fé em tudo, porque não havendo fé não pode ha-
ver milagre e nem salvação. N.B.F.

ORAÇÃO À NOSSA
SENHORA DE LORETO

Ó Maria, Virgem Imaculada e Mãe nossa Santíssima, 
prostrados em espírito junto de vossa Santa Casa, que 
os Anjos transportaram sobre a ditosa colina de Loreto, 
Cheios de confiança em vós, Mãe Santíssima, humilde-
mente elevamos a nossa prece: Entre aquelas santas 
paredes vós fostes concebida sem pecado e mais bela 
que a Aurora viestes à luz; na oração e no amor o mais 
sublime, passastes os dias de vossa infância e juventu-
de; aí fostes saudada pelo Anjo “Bendita entre as mu-
lheres” e vos tornastes Mãe de Deus; por tudo isso, ó 
Maria, os olhos misericordiosos a nós volvei, humildes 
filhos vossos, peregrinos neste vale de lágrimas e con-
cedei-nos todas as graças que vos pedimos; abençoe 
nossas famílias, consolai nossos doentes, dirigi os nos-
sos passos para a bem-aventurança eterna onde pos-
samos vos saudar como o Anjo: “AVE MARIA”! (Virgem 
Lauretana, rogai por nós). N.B.F.

ORAÇÃO A SANTA LUZIA
Ó Santa Luzia, Virgem e Mártir que tanto 
glorificastes ao Senhor, preferindo sacrifi-
car a vida do que lhe ser infiel, vinde em 
nosso auxílio e, pelo amor deste mesmo 
Senhor amantíssimo livrai-nos de toda en-
fermidade dos olhos e do perigo de per-
dê-los. Possamos por vossa poderosa in-
tercessão passar a vida na paz do Senhor 
e chegar a vê-lo com nossos olhos transfi-
gurados, no eterno esplendor da pátria do 
Céu. Amém. (com aprovação eclesiástica). 
Por uma graça alcançada. N.B.F.

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência 
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim 
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço 
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo 
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pe-
dir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros, 
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede 
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de 
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa 
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de 
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de 
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  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.M.
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AGRADECIMENTO
Agradeço a Nossa Senhora Apareci-
da pelas graças alcançadas. M.D.

“Um Brasil que se alimenta e outro 
que não” é lema de campanha da LBV

A fome no Brasil aumentou 
mais ainda com o agravamento 
da pandemia do novo coronaví-
rus, são 116,8 milhões de pes-
soas vivendo em situação de in-
segurança alimentar no País, 
número equivalente a duas ve-
zes a população da Argentina. 

O percentual de lares em 
insegurança alimentar grave 
(fome) nas regiões brasileiras 
corresponde a 18,01% no Nor-
te; 13,8%, no Nordeste; 6,9% 
no Centro-Oeste; e 6% no Sul e 
no Sudeste; além disso, 11,1% 
dos lares chefiados por mulhe-
res enfrentam a fome. Os da-
dos são do Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimentar 
no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 no Brasil, desenvolvido 
pela Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Ali-
men tar (Rede PENSSAN).

A pandemia também contri-
buiu para o aumento dos índices 
de desemprego, atingindo a mar-
ca de 14,1 milhões de pessoas 
desempregadas, de acordo com a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad), 
feita pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 
e divulgada em dezembro de 
2020. Outra preocupação que 
tem tirado o sono das famílias 
brasileiras, principalmente as 
mais vulneráveis, é a alta nos 
preços dos alimentos. 

Milhares de pessoas não têm 
o que comer: falta-lhes o alimen-
to básico. Por isso, além de todo 
o trabalho que realiza ao longo 
do ano, a Legião da Boa Vontade 
também promove a sua tradicio-
nal campanha Natal Permanente 
da LBV - Jesus, o Pão Nosso de 
cada dia!, com o objetivo de for-
talecer esse espírito de Soli darie-
dade e angariar doações em prol 
de quem mais precisa.  

 Sob o lema “Um Brasil que 
se alimenta e outro que não”, 
a campanha da LBV está mo-
bilizando doações para entre-
gar, no mês de dezembro, 50 mil 
cestas de alimentos não pere-
cíveis em 226 cidades brasilei-
ras, as quais vão beneficiar fa-
mílias em vulnerabilidade social 
e em risco alimentar atendidas 
nos serviços e programas socio-
educacionais da Instituição e 
também famílias assistidas por 

organizações que são assesso-
radas e atuam em parceria com 
a Legião da Boa Vontade. O ob-
jetivo é proporcionar a elas um 
Natal digno e sem fome.

Celebrar o Natal é também 
ajudar quem mais precisa

Doe itens que compõem a 
cesta: arroz, feijão, óleo, açúcar, 
café, leite em pó, macarrão, fari-
nha de mandioca, fubá, farinha 
de milho, mistura para mingau, 
extrato de tomate, biscoito de 
maisena, canjiquinha, sardinha 
enlatada e sal.

Doe o valor da cesta e a 
quantidade que puder: acesse o 
site www.lbv.org.br.

Faça doações via transferên-
cia bancária pelo PIX: e-mail: 
pix@lbv.org.br.

Leve sua doação na LBV: con-
sulte www.lbv.org/enderecos. 

Informe-se pelo telefone: 
0800 055 50 99. 

Acompanhe as ações realiza-
das pela Legião da Boa Vontade 
nas redes sociais, pelo endereço 
@LBVBrasil no Facebook e no 
Instagram.

Foto: Divulgação

Famílias que nada têm, sofrem para sobreviver em meio à pandemia com o desemprego e a alta nos preços dos alimentos

Sanduíche de carne ao 
molho de vinho tinto e mel

Neste tempo de distancia-
mento social, que tal preparar 
algo diferente para o lanche de 
fim de semana? Unindo o lado 
suave e divertido de diferentes 
gerações, o Vinho Dom Bosco 
sugere um sanduíche de car-
ne desfiada, do tipo que a mãe 
e avó preparam, mas com molho 
de vinho tinto e mel, que dá um 
toque gourmet típico dos lan-
ches de food trucks. O sanduí-
che diferenciado e moderno vai 
bem com uma taça de vinho.

Ingredientes: 1 kg de lagarto 
ou patinho, 4 cebolas roxas em 
rodelas, 1 lata de tomates pe-
lados cortados ao meio, 150 ml 
de vinagre de vinho tinto suave, 
100 ml de mel, 1 pimenta dedo-
de-moça, 4 dentes de alho corta-
dos em quatro partes, 1 colher 
(chá) de semente de coentro, 
300 ml de Vinho Tinto Dom 
Bosco, água (o suficiente para 
cobrir a carne), azeite, sal e pi-
menta-do-reino a gosto, 4 mini-
baguetes ou o pão de sua prefe-
rência, 1 maço de rúcula.

Modo de preparo: Aqueça 
uma panela de pressão e colo-
que um fio de azeite. Em segui-
da, sele os dois lados da carne. 
Junte a cebola, o tomate, o vina-
gre, o mel, a pimenta, o alho, o 
coentro, o vinho e adicione um 
pouco de sal. Cubra a carne com 
água. Tampe a panela de pressão 
e cozinhe por, no mínimo, 1 hora. 
A carne estará no ponto quando 
você conseguir desfiar facilmen-
te com a ajuda de dois garfos. 
Enquanto desfia a carne, vol-
te o molho ao fogo, sem tampa e 

deixe engrossar bem. Coloque a 
carne desfiada de volta na pane-
la, ajuste o sal e a pimenta. Corte 
as baguetes ao meio, recheie com 
a carne e sirva com as folhas de 
rúcula frescas.
Dica: Vale lembrar que esta e 
outras receitas Dom Bosco es-
tão no e-book ‘O Vinho e seus 
segredos - Prazer que une ge-
rações’ e pode ser conferida em 
vídeos apresentados por Chris 
Flores na página da marca no 
Pinterest, Instagram e YouTube. 
Acesse: @vinhodombosco.

Foto: Divulgação

Morre o comentarista esportivo 
Roberto Petri

O comentarista esportivo 
Roberto Petri morreu aos 85 
anos, em São Paulo, no último 
domingo (19). De acordo com 
seus familiares, Petri foi vitima-
do por complicações de um AVC.

Como um dos integrantes da 
formação original do programa 
Mesa Redonda, exibido desde 
1970 pela TV Gazeta.

Paulistano, Roberto Petri 
iniciou sua carreira no jornalis-
mo esportivo em 4 de maio de 
1954. Em 1956, foi trabalhar na 
TV Tupi de São Paulo. Uma das 
passagens mais marcantes de 
sua carreira aconteceu na dé-
cada de 60, quando participou 
da criação da categoria Dente 
de Leite do Futebol brasileiro, 
(juntamente com o jornalista es-
portivo Eli Coimbra, adotando o 
lema “craque de bola, craque na 
escola”), o que o levou a ganhar 
prêmios como Roquete Pinto 
e o Gandula. Em 2003, foi ho-
menageado pela Associação dos 
Cronistas Esportivos do Estado 
de São Paulo.

Reconhecido por seu entu-
siasmo e espírito independen te, 
Roberto Petri teve uma grande 
carreira de dedicação ao rádio, à 

televisão e aos jornais e revistas. 
Em sua extensa carreira, atuou 
nas rádios: Bandeirantes, Tupi, 
Difusora, e Excelsior, que é a 
atual CBN. Nas emissoras de te-
levisão: Tupi, Cultura, Gazeta, 
Jovem-Pan, CBI, onde teve uma 
mesa- redonda, e ESPN Brasil. 
Nos jornais: Última Hora, Diário 

da Noite, Diário de São Paulo, 
Mundo Esportivo, Popular da 
Tarde e Jornal Equipe e na 
Revista Player.

Roberto Petri era casado 
com Carmelina e teve quatro fi-
lhos: Cláudia Regina, Roberto 
Carlos, Mônica Maria e Bruno 
José.

Foto: Divulgação

Comentarista esportivo Roberto Petri morre aos 85 anos

Reuniões temáticas serão realizadas para 
debater a revisão do Plano Diretor SP

Na próxima segunda-feira 
(27), a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Mu nicipal 
de Urbanismo e Licen ciamento 
(SMUL), inicia reuniões temá-
ticas abertas a toda a população 
sobre a revisão intermediária do 
Plano Diretor Estratégico (PDE).

Os encontros serão vir tuais 
e dão continuidade às discussões 
realizadas entre agosto e setem-
bro com as entidades da socie-
dade civil que se cadastraram 
em chamamento público aberto 

pelo Munícipio. As reuniões se-
rão realizadas às 15 horas e se-
rão divididas por eixos, come-
çando por “Desenvolvimento 
Econômico e Social”. Confira o 
calendário abaixo:

27/9 - Desenvolvimento Econômico 
e Social
28/9 - Meio Ambiente
29/9 - Instrumentos de Política 
Urbana
30/9 - Mobilidade
1º/10 - Habitação

Elas serão abertas a todos 
os cidadãos interessados e ins-
tituições que não se cadastra-
ram no chamamento público, ou 
que não enviaram a documenta-
ção necessária. Para participar 
de forma ativa dos debates, será 
necessário acessar o Microsoft 
Teams. Os links para cada reu-
nião estão disponíveis na plata-
forma digital Plano Diretor SP. 
Não haverá limite de acesso à 
reunião: https://planodiretorsp. 
prefeitura.sp.gov.br/




