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

Profissão de Fé Raciocinada
A maioria das carreiras e 

profissões, em última análi-
se, têm em mira a melhora da 
condição humana. Quando o in-
divíduo associa seus talentos 
profissionais ao seu desejo de 
expressar a Deus como princí-
pio divino, aquilo que parece 
mera atividade humana assume 
uma dimensão espiritual.

A erudição, para ter signifi-
cado válido, precisa vir acompa-
nhada de motivos e sentimentos 
cristãos. O apóstolo Paulo diz:

“Procura apresentar-te a Deus,
aprovado, como obreiro que não
tem de que se envergonhar, que
maneja bem a palavra da 
verdade.”

Quando aprendermos que a 
saúde e a harmonia dependem 
tanto de nosso conhecimento de 
Deus, quem vai querer tirar fé-
rias deste tipo de aprendizado?

A crença falsa, material,
Devemos destruir,
Se a visão espiritual
Queremos refletir.

Amor em Ti vivemos nós,
Em Ti respira o ser
Mas os sentidos materiais
Procuram nos deter.

Avante, pois soldados de 
Cristo, o chão vos está esperan-
do para caminhar da direção do 
Sol, a cada dia, portanto, dizei: 
Graças a Deus!

A lição da semana é “A 
Eucaristia”.

O texto áureo declara: Disse 
Jesus a seus discípulos: “Se al-
guém quiser vir após mim a si 
mesmo se negue, tome a sua 
cruz e siga-me” (Mateus 16:24).

Compreendido está, pois, 
todo aquele que sabe o evange-
lho entende a Bíblia, e tem por 
onde encontrar a resposta para 
as perguntas que a vivência faz 
à criatura do Pai.

O Alto vos saúda e vos guia, 
estejais atento ao sinal dos tem-
pos, à própria evolução do ser 
nessa nova era do espaço. A 
verdade é que não há deficiên-
cia, quando nós seguimos a Lei 
de Deus: Agora podeis com-
preender melhor que Deus vos 

deu toda a sabedoria de que 
precisais.

A libélula em noite de verão 
é como a estrela no espaço ce-
lestial, enfeitando a natureza 
em flor.

Resplandecente está o hori-
zonte e, vós seguis com vossa ca-
ravana a vida que Deus vos deu.

O encontro no roseiral
Produz algo sobrenatural
Desenvolve a flor
Nuances de fé e amor.

O homem cresce
A natureza avança
Não fenece
A esperança!

Conclui-se em tudo
O vosso amor
Conservando mudo
O Clamor.

Bravos Heróis
Heroínas, então
Acendei faróis
Nessa consolação.

IRMÃ LÚCIA

AFPESP comprará cestas básicas 
com dinheiro doado por associados

A Associação dos Funcio ná-
rios Públicos do Estado de São 
Paulo (AFPESP), destinará os re-
cursos para famílias em situação 
de vulnerabilidade. O presidente 
da entidade, Álvaro Gradim, en-
fatiza o “espírito solidário dos as-
sociados, conselheiros e colabo-
radores da entidade, cuja atitude 
fraterna e humanitária viabilizou 
ajuda a numerosas pessoas que 
estão passando por dificuldades”.

O período de arrecadação 
da campanha estendeu-se de 7 
de julho a 15 de setembro. Cem 
por cento dos valores doados se-
rão aplicados na compra das ces-
tas básicas, cuja distribuição terá 
a parceria da Ação da Cidadania. 
A iniciativa acontece às véspe-
ras do aniversário de 90 anos da 
AFPESP, que será celebrado no 
dia 5 de novembro. “A responsa-
bilidade social faz parte do DNA 

da entidade. Também estamos 
arrecadando brinquedos para 

ação solidária relativa ao Dia das 
Crianças”, conclui Gradim.
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A arrecadação do dinheiro será para comprar cestas básicas para a 
Campanha “90 anos de Solidariedade”

Virada dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) foi lançada em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo 
lançou no último dia 25/9 a 
Virada ODS, evento que aconte-
cerá entre os dias 8 e 10 de ju-
lho de 2022, com o objetivo de 
popularizar e engajar a popula-
ção paulistana nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU para 2030. A cerimô-
nia de lançamento aconteceu 
no Conservatório da Praça das 
Artes, no Centro Histórico de 
São Paulo, e contou com a par-
ticipação do prefeito Ricardo 
Nunes, secretários municipais, 
parlamentares, representantes 
da ONU e da sociedade civil.

A Virada ODS é promovi-
da pela Secretaria Municipal de 
Relações Internacionais (SMRI) 
e contará com uma programa-
ção espalhada pela cidade com 
atividades culturais, educati-
vas, feira de negócios, hacka-
thon, congresso internacional, 
entre outras. O objetivo é atrair 
novos negócios e parcerias in-
ternacionais para construção de 
uma São Paulo mais verde, inte-
ligente e inclusiva.

Durante o evento, Marta Su-
plicy, Secretária Municipal de 
Relações Internacionais, lem-
brou que o Conservatório da 
Praça das Artes foi cenário das 
aulas de Mário de Andrade, 

poeta e romancista brasilei-
ro, um dos fundadores do mo-
dernismo no País. Segundo ela, 
a Semana de Arte Moderna de 
1922, que completará seu cen-
tenário ano que vem, será uma 
inspiração para a Virada ODS.

A escolha da data de lan-
çamento da Virada ODS levou 
em conta que 25 de setembro 
é o Dia de Ação Global Pelos 
Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Entre as 
metas do evento, que prevê um 
público de 60 mil pessoas, estão: 
a promoção de ações da cidade 
para o mundo, de forma a atrair 
parcerias; a implementação 
de projetos inovadores ligados 
aos ODS nas diversas regiões 
de São Paulo; além da promo-
ção de uma cultura participati-
va e inovadora para solução de 
problemas.
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Da esquerda para a direita: Eunice Aparecida de Jesus, Secretária de 
Justiça; Vivian Satiro, Secretária Executiva de Planejamento e Entregas 

Prioritárias; Aline Torres, Secretária de Cultura; Fernando Padula, Secretário 
de Educação; Ricardo Nunes, Prefeito; Marta Suplicy, Secretária de 

Relações Internacionais; Antônio Fernando Pinheiro Pedro, 
Secretário-Executivo de Mudanças Climáticas; e Malu Molina - 

Assessora Especial para Desenvolvimento Sustentável

Cortejo ecumênico homenageará 
vítimas da pandemia neste domingo

Neste domingo (3), a partir 
das 16 horas, a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, anun-
ciou que haverá um cortejo ecu-
mênico que percorrerá o entor-
no da Praça Franklin Roosevelt, 
na região central, para homena-
gear as quase 38 mil pessoas 
que perderam suas vidas para 
a Covid-19 na cidade de São 
Paulo, desde o início da pande-
mia. O evento acompanha a ins-
talação de um memorial artísti-
co, que permanecerá disponível 
para visitação até 2 de novem-
bro, Dia de Finados.

O cortejo, que acolherá ami-
gos e familiares das vítimas, co-
meçará e terminará na própria 
praça, tendo início na face vol-
tada para a Rua da Consolação. 
Ao escurecer, velas serão ace-
sas em tributo. Na praça, um 
memorial temporário compos-
to por 38 mil cata-ventos esta-
rá instalado, a partir do dia 2 de 

outubro, representando todas 
as vidas paulistanas perdidas 
para a doença. As peças foram 
confeccionadas por membros da 
Escola de Samba Vai-Vai, tradi-
cional da região do Bixiga, com 
material reciclado adquirido 
junto à cooperativa Recifavela, 
da região de Vila Prudente. 
Emoldurando o “jardim de cata-
ventos”, uma arte pintada em 
mais de 1.000 metros de muros 
no local, assinada pelas artistas 
Negana e Carol Carreiro, com-
pleta a instalação com desenhos 
de corações.

As ações fazem parte do pro-
jeto Memorial da Despedida, 
que tem como objetivo não ape-
nas fazer um tributo às pessoas 
que partiram, mas também ofe-
recer uma oportunidade as suas 
famílias e amigos para que fi-
nalmente se despeçam com um 
ritual apropriado. Nos últimos 
18 meses, medidas rigorosas 
de proteção e isolamento têm 

limitado a realização de rituais 
fúnebres, essenciais ao proces-
samento da dor e do luto. Por 
isso, a Secretaria Municipal de 
Cultura, juntamente com as ini-
ciativas Luto Pela Vida, Flores 
Para Heróis, e um extenso gru-
po de apoiadores e parceiros, 
traz à população essa experiên-
cia memorial - uma ação provi-
sória, porém necessária.

Aos finais de semana, as fa-
mílias que visitarem o espaço se-
rão recebidas por monitores e re-
ceberão fitas coloridas para que 
escrevam os nomes das vítimas, 
que então poderão ser amarra-
das aos cata-ventos. O memorial 
está previsto para se encerrar no 
dia 2 de novembro. Nessa data, 
a população poderá levar para 
casa o cata-vento correspon-
dente a uma pessoa que partiu, 
para completar seu próprio ri-
tual de despedida como desejar. 
Mais informações: https://www. 
memorialdadespedida.com.brOperação de combate às fraudes em postos 

de combustíveis encontra irregularidades
O Ipem-SP (Instituto de 

Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo), autarquia do go-
verno, vinculada à Secretaria 
da Justiça, e órgão delegado do 
Inmetro, realizou na última ter-
ça-feira, 28 de setembro, 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 8 postos de combustí-
veis fiscalizados, foram encon-
tradas irregularidades em 6 
(75%). No total, os fiscais veri-
ficaram 116 bombas de combus-
tíveis verificadas, e reprovaram 
49 (42%) com emissão de 59 au-
tos de infração. Entre as irregu-
laridades detectadas pelos fis-
cais do Ipem-SP, o maior erro foi 
de menos 1761 ml a cada 20 li-
tros abastecidos em prejuízo ao 
consumidor, violação no plano 
de selagem da bomba de com-
bustível, corpo estranho insta-
lado na bomba medidora, vio-
lação de interdição da bomba, 
entre outros.  

Segundo o superinten-
dente do Ipem-SP, Ricardo 
Gambaroni, “intensificar as fis-
calizações em postos de com-
bustíveis é um dos objetivos do 
Ipem-SP, pois, trabalhamos na 
defesa do consumidor e a pro-
teção da livre e justa concorrên-
cia por meio da verificação me-
trológica de instrumentos, como 

bombas de combustíveis. Os 
postos de combustíveis escolhi-
dos para essa blitz foram elen-
cados conforme denúncias re-
cebidas por meio da Ouvidoria 
da autarquia. Alguns deles, já 
haviam apresentado irregula-
ridades durante fiscalizações 
anteriores”. 

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

OlhosdeLince28092021.jpg 
O posto com irregularidades 

tem dez dias para apresentar de-
fesa junto ao instituto. De acordo 
com a Lei Federal 9.933/99, a mul-
ta pode chegar a R$ 1,5 milhão.  

O objetivo das fiscalizações 
do Ipem-SP é realizar a identifi-
cação de fraudes em bombas de 
combustíveis, referente a quan-
tidade (volumetria), contra o 
consumidor praticadas por pos-
tos de combustíveis.
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Secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, 
acompanhou a blitz na cidade de São Paulo

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste 
peças e receberás embora estejas nas al-
turas em Vossa Divina Glória inclinai seus 
ouvidos à essa humilde criatura para sa-
tisfazer-lhe o desejo. Ouve minha prece Ó 
Pai amado e fazei que por Vossa Vontade 
eu obtenha a graça que tanto almejo. (Pe-
dido). Deus supre agora todas as minhas 
necessidades. Segundo suas riquezas e 
em glória serei sempre grato p/ suas rique-
zas sempre ativas presentes imutáveis e 
abundantes em minha vida. Que isso seja 
feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes 
junto com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.M.

Caixas metálicas estão localizadas em terminais para 
arrecadação de doações para o Dia das Crianças

A Praça Unitah e Exército 
de Salvação estão com uma nova 
ação para o Dia das Crianças. 
Como é tempo de doar um brin-
quedo em bom estado para ale-
grar muitos, a dica é deixar a 
contribuição nas caixas metáli-
cas do Exército de Salvação, lo-
calizadas nos terminais Carrão 
Norte e Sul, Santana, Armênia, 
Penha, Arthur Alvim e Tatuapé 
Norte.

As doações recolhidas 
vão para o galpão central do 
Exér cito, em São Bernardo 
do Cam po. Depois de sepa-
radas, são encaminhadas aos 
bazares beneficentes e todo 
o lucro obtido é usado para 
manter os projetos sociais da 
entidade.

Os terminais escolhidos 
para a parceria fazem parte 
do projeto Praça Unitah, que 
está presente em 13 terminais 
de ônibus de São Paulo e é res-
ponsável pela revitalização e 
gerenciamento comercial des-
tes locais. Além de oferecer um 
mix de lojas e serviços bem di-
versificado, como: alimentação, 
vestuários e barbearia express, 
além de grandes marcas, como 
C&A e Boticário. Diversos ter-
minais já contam com wi-fi 
gratuito.

“Por estarem localizados 
nos principais terminais de 

ônibus de São Paulo, os pon-
tos de doação são acessíveis e 
podem ser uma ótima opção 
para quem quer colaborar, mas 
não sabe como e nem onde”, 
diz Luiz Fernando Ferraz 

Bueno, presidente da Unitah 
Empreendimentos.

Para outras informações so-
bre a entidade, acesse o site  
https://www.exercitodesalvação.
org.br.
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Aproveite a data para deixar um brinquedo em bom estado 
nas caixas instaladas nos terminais de ônibus


