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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.

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

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

Elevação
Abertura de canais: o talento 

se desenvolve infinitamente ao ser 
reconhecido e louvado. “Louvado 
seja Nosso Senhor Jesus Cristo, 
para sempre seja louvado.”

É isso aí gente, a fé levanta 
poeira e como diz o poeta, “Dá 
a volta por cima.” Subindo ao 
céu, colhendo vibrações posi-
tivas, ide filhos do céu na vos-
sa labuta diária, como cidadãos 
cônscios de seus deveres e obri-
gações a cumprir.

Deveis decidir se os pen-
samentos vêm de Deus, nesse 
caso, aceitá-los.

Se não vierem de Deus, de-
veis rejeitá-los, como Jesus fez 
respondendo à tentação: “Retira-
te Satanás”.

(Mateus 4:10)

Através da religião podeis 
dizer: “Bondade e misericór-
dia certamente me seguirão 
todos os dias da minha vida.” 
Estamos em observação nos ân-
gulos que nos aparecem. São 
perspectivas de amor ao próxi-
mo, então é partir em direção ao 
Sol da vida, vendo sobre outro 

aspecto a dimensão do processo 
ou projeto mediúnico do ser, as-
sim como foi o Cristo, o é por sé-
culos e séculos.

A lição ao mundo desse mes-
tre e redentor. Numa cópia do 
natural somos todos da mesma 
direção nos mínimos detalhes 
agora e sempre.

Esse catálogo mostra em pa-
lavras; Vida, Morte e Paixão de 
Jesus Cristo, que o homem ex-
perimenta na carne em todos 
os lances, desde a manjedou-
ra, ou seja, nascimento, sequên-
cia de viver na Terra como via-
jante desse planeta cuja galáxia 
tem espaço, tempo certo, para o 
acerto de contas a quitar.

Tudo tem começo, tem sua 
finalidade, então partindo des-
se princípio que é Deus, o ho-
mem se unifica; por isso o que 
é ruim deve ser banido para dar 
lugar à bonança, vinda depois 
da tempestade.

Agora vamos qual infante, 
ser crianças de novo, aprendendo 
o verbo divino, pondo como dou-
trinação o aprendizado terreno.

As escolas aí estão, mestres 

não vos faltam na prática, ten-
des o retrato falado, quando 
cada qual dá o seu recado.

Como se houvesse um mo-
numento à sabedoria, a justiça 
divina vos coloca diante de situ-
ações difíceis para vos facilitar 
o quebra cabeças da vida na co-
munidade terrestre onde habi-
tais. Hoje vos portais com cer-
ta liberdade, porque vos abriu 
o caminho aquele ancestral que 
vos antecedeu na direção do 
barco nesse mar revolto.

Ao analisarmos a vivência 
muitos são os professores que 
vos ensinam, quer de um jeito, 
quer de outro, o importante é a 
fraternidade penetrar no âma-
go da questão dando por aberto 
o processo espiritual requisita-
do a todos quantos vivem neste 
mundo de Nosso Senhor.

Curtindo estais vosso corpo, 
a fim de iluminar vosso espíri-
to e subir no conceito de Deus, 
qual criança diplomada após 
cumprir seus deveres a conten-
to, acertadamente.

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.

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e ur-
gentes, 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 pos-
sam me prejudicar, 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 obriga-
do. Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da 
Cruz. Publicar imediatamente após o pedido. M.I.

Operação “Cesta Básica” realizada pelo 
Ipem-SP encontra erros no peso dos produtos

No último (30) de setembro, 
o Ipem-SP (Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de São Paulo), 
realizou a operação “Cesta Básica” 
em produtos embalados sem a pre-
sença do consumidor (pré-medi-
dos), nos laboratórios da autar-
quia na capital, Bauru, Campinas, 
São Carlos e Ribeirão Preto.

No total, foram fiscalizados 
no laboratório 30 produtos, sen-
do 14 (47%) autuados por irregu-
laridades. Confira a tabela com 
as irregularidades. Acesse http:// 
www.ipem.sp.gov.br/images/ 
07imprensa/ipem_na_midia/
ipem_na_midia_2021/IpemSPOp 
CestaBasica30092021.pdf 

As empresas autuadas terão 
dez dias para apresentar defesa 
ao órgão. De acordo com a Lei 
Federal 9.933/99, as multas po-
dem chegar a R$ 1,5 milhão. 

Foto: Divulgação

Operação avaliou nos laboratórios do instituto na capital e nas cidades 
de Bauru, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto, o peso 

dos produtos que compõem a cesta básica

Pets podem ser transportados nos ônibus da EMTU
Tutores de animais domés-

ticos de pequeno porte podem 
transportar com tranquilidade 
seus pets em ônibus intermuni-
cipais, trólebus e VLT da EMTU 
- Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo. O embarque é permiti-
do desde 2019, por meio da Lei 
Estadual 16.930/2019, que tam-
bém regulamenta o transpor-
te dos pets em trens do Metrô 
e CPTM.

Os animais devem pesar no 
máximo 10 quilos e precisam 
ser acomodados em container 
próprio, isto é, a caixinha de 
transporte adequada para o pet. 
Para segurança de todos, o em-
barque nos dias úteis é permi-
tido fora dos horários de pico, 
ou seja, das 4h40 até as 6 horas; 
das 10 às 16 horas e das 19 ho-
ras até meia-noite.

As viagens em dias úteis nos 
horários de pico são aceitas, ex-
cepcionalmente, em caso de 
agendamento de procedimento 

cirúrgico, mediante apresenta-
ção de solicitação formal assina-
da pelo médico veterinário. Já 
aos finais de semana e feriados, 
o transporte pode ser realizado 
durante toda a operação.

O traslado do animal deverá 

ocorrer sem prejudicar a co-
modidade e segurança dos pas-
sageiros, bem como não com-
prometer a operação da linha. 
Animais peçonhentos, ferozes 
ou que ofereçam riscos estão 
proibidos.

Foto: Divulgação/EMTU

Animais domésticos devem pesar até 10kg e estar 
acomodados em container próprio; nos dias úteis, 
o embarque é permitido fora dos horários de pico

Com a chegada do Dia das Crianças, nada 
melhor do que explorar a criatividade e 

realizar atividades divertidas com os pequenos
O Dia das Crianças está se 

aproximando e o que é possível 
fazer para tornar essa data espe-
cial para os pequenos? Realizar 
atividades divertidas ao ar livre, 
brincadeiras lúdicas e contação 
de histórias podem ser alterna-
tivas simples e divertidas para 
celebrar a data.

Atualmente, é notório o 
quanto as crianças estão cada vez 
mais conectadas à tecnologia, por 
meio do consumo diário de jogos 
on-line, vídeos e redes sociais. 
Isso tem feito com que elas se de-
senvolvam em alguns aspectos e 
deixem de se desenvolver em ou-
tros. Lutfi El Jamel Neto, docen-
te de turismo, hotelaria e even-
tos do Senac São Paulo, destaca 
a importância de brincar com as 
crianças. “A brincadeira cria es-
tímulos durante a infância que 
são muito importantes, pois au-
xiliam no desenvolvimento da so-
cialização, linguagem, raciocínio, 
autoestima e das habilidades mo-
toras”, comenta Lutfi.

A interação com os pais e res-
ponsáveis, por meio de ativida-
des lúdicas, incentivam e estimu-
lam a criança, pois é nessa fase 
que ela passa a conhecer melhor 
o mundo e a criar laços afetivos 
que contribuirão para sua forma-
ção como pessoa. Essa participa-
ção é um combustível que impul-
siona esse desenvolvimento.

Lutfi El Jamel separou algu-
mas dicas para tornar mais fre-
quente a rotina de atividades 
diárias e algumas brincadeiras 
que podem ser realizadas nesse 
Dia das Crianças. Confira:

Aplique as técnicas de 
recreação no dia a dia

Muitas vezes relacionamos a 
recreação com o ato de estar brin-
cando com atividades pré-progra-
madas e sempre com outras pes-
soas, mas a recreação vai muito 
além disso. A recreação está em 
todas as atividades ou até mesmo 
situações que proporcionam di-
versão, podendo ser acompanha-
das de entretenimento e relaxa-
mento. Alguns exemplos:
 
•Brinquedos de montar, musi-
cais, de modelar ou de encaixar 
são excelentes estimuladores;
 
•Contação de histórias. É inte-
ressante mudar a voz de acordo 
com os personagens, isso prende 
a atenção das crianças e estimu-
la a imaginação;

•Passeios no parque para a des-
coberta de diferentes ambien-
tes. Quando a criança já tem 
mais coordenação, as brincadei-
ras podem ser, além dessas ci-
tadas acima, esconde-esconde, 
pular corda, amarelinha, brinca-
deiras de roda e escorregadores.

 
Para brincar com as crianças

 
Alguns “jogos de mesa” e de 

tabuleiro são interessantes para 
interação entre pais e filhos. O 
Jogo da Memória, por exemplo, 
pode ser adaptado para todas as 
idades, quanto mais nova for a 
criança, mais positivo e impor-
tante esse jogo será para o seu 
desenvolvimento.

 
Brincadeiras simples 
para todas as horas!

 
Existem algumas atividades 

simples, praticamente sem cus-
to, que estimulam a coordena-
ção motora e a socialização, além 
de serem opções que agradam to-
das as crianças. Aprenda o pas-
so a passo de cada uma delas e 
divirtam-se!

Amarelinha: risca-se a ama-
relinha no chão, de 1 a 10, fa-
zendo no último número um 
arco para representar o céu, 
pula-se em um pé só dentro de 
cada quadrado.

Pular Corda: duas pesso-
as batem a corda e a outra pula 
durante a execução. Os batedo-
res podem cantar “um dia um 
homem bateu na minha porta e 
disse assim: senhora, senhora, 
põe a mão no chão; senhora, se-
nhora, pule de um pé só, senho-
ra, senhora, dê uma rodadinha; 
e vá pro meio da rua”.

Empinar Pipa: É muito im-
portante escolher um lugar am-
plo e sem fios elétricos e a diver-
são acontece com um bom vento.

Esconde-esconde: algumas 
pessoas se escondem enquanto 
uma fecha os olhos por alguns 
instantes. Esse que estava com 
os olhos fechados sai procurando. 
O último encontrado passa a ser 
o próximo a procurar os colegas.

Cantigas de Roda: em roda, 
cantam canções antigas ou 
atuais fazendo gestos e repre-
sentações delas.

Para essas atividades é im-
portante que a criança já tenha 
uma boa coordenação motora 
e sempre esteja sob supervisão 
dos pais ou responsáveis.

Quem tiver interesse em di-
versificar as brincadeiras e in-
vestir no relacionamento afe-
tivo com as crianças, o Senac 
São Paulo está com inscrições 
abertas para o curso Técnicas e 
Práticas de Lazer e Recreação, 
onde o aluno aprenderá diver-
sos tipos de brincadeiras, canti-
gas de roda e atividades criativas 
voltadas para o entretenimen-
to do público infantil com o ob-
jetivo de interagir e integrar gru-
pos. Além disso, uma alternativa 
para presentear nesse Dia das 
Crianças é o livro Brincando com 
a Turma da Mônica, da Editora 
Senac São Paulo, com um con-
teúdo que convida a conhecer - 
ou relembrar - mais de 70 brin-
cadeiras, jogos, passatempos e 
parlendas que deviam fazer par-
te do “manual básico da infância 
feliz”: Alerta, Pega-pega, Cama 
de gato, Mãe da rua, Pique-
bandeira, Cabo de guerra, Pular 
elástico, Pular corda, são alguns 
dos exemplos para brincar sozi-
nho, em dupla ou em grupo, em 
qualquer espaço. Totalmente co-
lorido, com fotos de brincadeiras 
e a participação dos personagens 
de Mauricio de Sousa, esse é um 
rico material de apoio para quem 
trabalha com atividades lúdicas e 
um livro para todas as gerações.

 
Serviço:
Senac Online - ao Vivo
Informações e inscrições: https:// 
www.sp.senac.br/cursos-livres/
curso-de-tecnicas-e-praticas-de
-lazer-e-recreacao

Foto: Divulgação

A brincadeira consiste em jogar 
uma pedrinha, ou outro objeto, 

em uma das casas numeradas e 
percorrer, pulando com uma perna 
só, o caminho traçado sem pisar 

na casa marcada, e recolher a 
pedrinha na volta

Errata

Na edição de 1º de outubro úl-
timo, na coluna Ontem e Hoje, 

publicamos a foto de 1976 regis-
trando a situação da então deno-
minada Rua Almirante Custódio 
de Mello, e a mesma rua na 

atualidade. Porém, não citamos 
que houve mudança na denomina-
ção dessa via, atualmente chama-
da Rua Benedito Xavier Pinheiro.

Foto: Arquivo AGZN

Foto de 1976, registrando a então chamada 
Rua Almirante Custódio de Mello

Foto: AGZN

Atualmente denominada 
Rua Benedito Xavier Pinheiro

Instalação de dispositivos para alertar 
motoristas sobre excesso de altura foi concluída

Em continuidade ao proje-
to piloto executado na Avenida 
23 de Maio, sentido Santana, 
recebeu em 20/9 uma nova si-
nalização e um novo dispositi-
vo de alerta para condutores 
de ônibus e caminhões que es-
tiverem com excesso de altu-
ra. A Prefeitura, por meio da 
Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), instalou o equi-
pamento em outros quatro lo-
cais: na Avenida Alcântara 
Machado com Viaduto Bresser, 
sentido bairro; na Avenida 
Jus celino Kubitschek, senti-
do Morumbi, junto ao embo-
que do Túnel Jânio Quadros; na 
Avenida Pacaembu com Viaduto 
General Olímpio da Silveira e, 
por fim, no Viaduto Fepasa lo-
calizado na Avenida do Estado 
(sentido Santana).

O dispositivo é formado por 

uma série de chapas de alumí-
nio penduradas em colunas cô-
nicas instaladas antes da obra 
de engenharia civil. As chapas 
estão suspensas à exata altu-
ra do viaduto. Caso caminhões 
ou ônibus com excesso de altu-
ra passem, o impacto das cha-
pas metálicas com a carroceria 
chama a atenção do motorista, 
além de lhe dar a certeza de que 
é o seu veículo que está inade-
quado para o tráfego na via (e 
não qualquer outro que pos-
sa estar passando pelo local ao 
mesmo tempo). O dispositivo 
desenvolvido pela CET foi inspi-
rado em experiências de sucesso 
realizadas nos Estados Unidos e 
na Inglaterra.

Há dois enquadramentos 
possíveis para autuação de veí-
culos com excesso de altura. Um 
para quando o veículo transita 

com mais de 4,40 m de altura 
(limite máximo geral de acordo 
com Resolução do CONTRAN 
nº 210/06) e sem Autorização 
Especial de Trânsito (AET) vá-
lida. O outro é quando o veículo 
transita com altura superior à 
limitação imposta pela sinaliza-
ção de regulamentação e adver-
tência em decorrência de limita-
ção física do gabarito vertical de 
túneis, pontes e viadutos. Em 
ambos os casos a multa é grave, 
somando 5 pontos na CNH e o 
valor é de R$ 195,23.

As obras de engenharia civil 
da cidade (túneis, pontes e via-
dutos) possuem sinalização de 
regulamentação e advertência 
aos motoristas com os limites 
máximos de altura permitidos. 
A fiscalização ocorre permanen-
temente por meio das rondas 
das equipes de campo.


