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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.

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.R.M.

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

A Fé
Despeço-me senhor da luxú-

ria do mundo, dos seus folgue-
dos diabólicos, das frases mal 
empregadas, de toda desfaçatez 
do ser, para entrar contigo nes-
te paraíso celeste onde habitam 
os anjos.

Escrevendo ciente de que 
algo maior existe, então creio em 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo.

Hoje tudo é alegria, hosa-
nas, louvor! Amanhã, renascer 
a cada dia, mais crente de que 
estou na direção da eternidade. 
Se estamos num barco navegan-
do em alto mar, que a calmaria 
chegue trazendo um céu azula-
do cheio de estrelas nessa cons-
telação divina.

Dizei a alto e bom som: es-
tou grato Pai por que reencar-
nei para aprender a filosofia dos 
homens, a ciência do mundo e a 
religião da natureza em flor.

Hoje sou mais feliz do que 

ontem, quando de gatinhas an-
dava arrastando-me pelo chão, 
a fim de aprender os primeiros 
passos nesta Terra abençoada 
por Deus, onde se projeta a lu-
minosidade do farol da esperan-
ça, da fé e da caridade.

Chamo-me Cáritas, assim o 
espírito se faz apresentar nes-
se manancial do povo, na Terra 
de Santa Cruz. Não se foge à 
obrigação e nem ao dever, pois 
só através das obras, dos atos, o 
homem cresce perante o tribu-
nal divino.

Sem anarquismos ou fana-
tismos, louvados sejam todos 
os que tem a fé, qual escudo na 
defesa dos seus direitos de Ser 
Humano.

O livre arbítrio como cons-
ciência própria vos dá prova da 
libertação do espírito. Por essa 
razão procurai entender a Lei 
de Deus como preceitos diários. 

O valor dá-se a quem tem, sen-
do assim procurai subir ele-
vando vosso astral além da 
imaginação.

A fé chega um dia a ser a luz 
no caminho escuro da violência 
universal. Altas nuvens se for-
mam desaguando como manan-
cial, isso é vida, o planeta re-
quer que alguém o adube pondo 
em tudo a ordem e progresso, 
onde os humanos vêm chegando 
para se educar, seja lá qual for o 
seu destino.

Portanto, enfileirados, dai 
boas vindas ao que chegando 
como novo dia, novo ano, onde 
só vocês poderão colher os fru-
tos da árvore que plantastes no 
ontem que passa trazendo feli-
cidades nos mínimos detalhes. 
As festividades sejam de luz em 
nome de Jesus!

IRMÃ LÚCIA

AGRADECIMENTO
Agradeço à Santa Luzia por uma 
graça alcançada. J.R.C.

ORAÇÃO A BENTO DO PORTÃO
Meu glorioso Bento do Portão, alma caridosa, que 
tantas graças tens concedido pelo sofrimento que 
passastes, merecestes de Deus o direito de pres-
tar ajuda àqueles que a ti recorrem neste momento 
de angústia, desespero e sofrimento. Me dirijo a 
vós, como meu salvador, meu consolador e benfei-
tor, Bento do Portão, em nome do Criador, de seu 
Santo Filho Jesus e do Espírito Santo, rogo-lhe a 
graça: (faz o pedido). Sei que sou pecador, mas 
neste momento sagrado quero pedir perdão, para 
que, com minha alma limpa, eu possa merecer 
esta graça: (faz o pedido e a promessa se obtiver 
a graça). Prometendo também que, se eu obtiver 
esta graça, serei para sempre devoto desta alma 
tão milagrosa, que é Bento do Portão. Rezar 3 P. 
N. - 3 A. M. - 3 G.P. Por graça alcançada. M.D.

De Olho na Fila ultrapassa 
40 milhões de acessos 

A ferramenta De Olho na 
Fila (https://deolhonafila.prefei-
tura.sp.gov.br/) ultrapassou, na 
última segunda-feira (6), os 40 
milhões de acessos desde o seu 
lançamento, em 15 de junho. 
A funcionalidade tem por obje-
tivo facilitar o acesso à vacina 
antiCovid. 

O serviço on-line, criado pela 
Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), mostra o mo-
vimento nos postos de vacina-
ção em tempo real e oferece aos 
moradores da capital a listagem 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), dos drive-thru e dos 
megapostos. Dessa forma, é pos-
sível fazer a busca por região e 
localizar o posto mais próximo. 

Na página também é possí-
vel verificar, desde 30 de julho, 
quais vacinas estão disponíveis 
em cada unidade para a aplica-
ção da segunda dose.  

Até o momento, foram 
3.749.390 visitantes únicos, nú-
mero que se refere aos diferen-
tes IPs (sigla em inglês para Pro-
tocolo de Rede) que acessaram o 
site. No período, 40.043.277 pági-
nas foram vistas.

Para o secretário municipal 
da Saúde, Edson Aparecido, a 
criação desse sistema oferece ao 
paulistano mais um recurso tec-
nológico para facilitar e agilizar 
a imunização, além de evitar 
aglomerações nos postos de va-
cinação. “A ferramenta também 
facilita a dinâmica de trabalho 

dos profissionais dos serviços 
municipais de saúde”, afirmou 
o secretário. 

Segundo o diretor do Depar-
tamento de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (Dtic) da 
SMS, Felipe Soares Neves, des-
de o início do funcionamento da 
plataforma, não houve interrup-
ção no sistema. “Isso é resultado 
da dedicação dos servidores e das 
unidades de vacinação, que ali-
mentam o site com as informa-
ções precisas sobre a movimen-
tação durante todo o dia”, disse. 

 
Vacinação 

Até esta segunda-feira (6), 
foram aplicadas 22.252.375 
doses de vacina antiCovid, 

sendo 10.624.880 primeiras do-
ses, 9.649.659 segundas do-
ses, 329.434 doses únicas e 
1.648.402 doses adicionais. A 
cobertura vacinal para popula-
ção acima de 18 anos está em 
108,8% para primeira dose ou 
dose única, em 101,6% para 
segunda dose ou dose única e 
17,9% para dose adicional. 

Em adolescentes de 12 a 17 
anos, foram aplicadas 913.330 
primeiras doses, representan-
do 108,2% de cobertura vacinal 
para D1, e 598.286 segundas do-
ses, representando cobertura 
vacinal de 70,9% para D2.

A plataforma De Olho na 
Fila pode ser acessada através 
do link: https://deolhonafila.
prefeitura.sp.gov.br/ 

Foto: Divulgação

Morre Mila Moreira, aos 75 anos, no Rio de Janeiro
A atriz Mila Moreira mor-

reu na madrugada desta se-
gunda-feira (6), aos 75 anos, no 
Hospital Copa Star, na Zona Sul 
do Rio, onde ela estava interna-
da. A causa da morte não foi di-
vulgada e o velório foi realizado 
na última terça-feira (7), às 10 
horas, no Memorial do Carmo, 
na Região Portuária do Rio.

Natural de São Paulo, Mila 
iniciou sua carreira como modelo 
aos 14 anos e foi uma das primei-
ras estrelas do mundo da moda, 
a ingressar na carreira de atriz. 
Conhecida por interpretar mu-
lheres elegantes como ela, che-
gou a atuar em cerca de 30 no-
velas e minisséries, entre as 
famosas tramas como “Plumas e 
Paetês” e “Marron Glacé”.

Foto: Rede Globo

Mila Moreira foi uma das primeiras modelos a ingressar na dramaturgia

Praça Ramos de Azevedo recebe Feira 
de Natal com exposições de artesãos 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Tra-
balho e Turismo, promove entre 
os dias 10 e 22 de dezembro, das 
9 às 20 horas, a Feira de Natal 
na Praça Ramos de Azevedo. O 
evento, contará com a presença 
de empreendedores credencia-
dos no programa Mãos e Mentes 
Paulistanas, que irão comercia-
lizar seus produtos ao longo do 
período.

A programação, em parce-
ria com a Rede Asta, levará 48 
empreendedores, para exporem 
seus produtos, divulgarem seus 
negócios e promoverem a ge-
ração de renda local. A seleção 
ocorre por ordem de cadastro 
no site. Para participar da ação, 
é fundamental que o artesão 
ou manualista, seja credencia-
do no programa Mãos e Mentes 
Paulistanas.

Os empreendedores serão 
divididos em duas turmas. A 
turma 1 irá comercializar entre 

os dias 10 e 16 de dezembro. Já 
a turma 2 comercializa de 17 a 
22 de dezembro. O evento ocor-
re das 9 às 22 horas.

 
Sobre o Mãos e 

Mentes Paulistanas

O Programa Mãos e Mentes 
Paulistanas, lançado em 2019, 
tem como objetivo a melhoria da 
atividade econômica e social para 
empreendedores artesanais e ma-
nualistas da cidade. A iniciativa 
promove diversas atividades que 
fortalecem o ecossistema, além 
de estimular a inclusão produti-
va, o acesso ao mercado e o desen-
volvimento econômico local.

As ações trabalham por ei-
xos de atuação, como o cadas-
tramento municipal de empre-
endedores do setor para manter 
informações atualizadas; a pro-
moção de cursos e oficinas de ca-
pacitação e o acesso ao mercado 
e participação em eventos.

O curso de qualificação, que 

já formou mais de 400 alunos, 
oferece conteúdos relaciona-
dos a vendas on-line, organiza-
ção financeira, cooperativismo, 
sustentabilidade, plano de ne-
gócios, planejamento de cole-
ção, fotografia de produto, entre 
outros temas que serão funda-
mentais para o artesão aumen-
tar suas vendas e destacar o seu 
empreendimento. Para partici-
par da qualificação é necessário 
estar habilitado pelo programa 
Mãos e Mentes Paulistanas.

O Programa realiza creden-
ciamento e habilitação de arte-
sãos e manualistas, basta acessar 
o credenciamento on -line pelo 
Portal 156, ou comparecer as ter-
ças-feiras, presencialmente na 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo, 
localizada na Avenida São João, 
473, 5° andar, das 9h30 às 
15h30. Neste caso o empreende-
dor deve levar consigo as seguin-
tes documentações: RG, CPF e 
Comprovante-de-residência.

Desvios de linhas de ônibus acontece neste sábado
A SPTrans informa que qua-

tro linhas terão seus itinerários 
alterados no sábado, 11 de de-
zembro, das 16 às 22 horas, du-
rante evento no Largo da Matriz 
de Nossa Senhora do Ó, entre 
as ruas: Anastácio de Souza e 
Cel. Tristão, na Freguesia do Ó, 
Zona Norte da cidade. Confira 
os itinerários:

8199/10 Pirituba - Cem. Vl. 
Nova Cachoeirinha
Ida: normal até Avenida Paula 
Ferreira, Rua da Bica, Avenida 
Itaberaba, prosseguindo normal.
Volta: sem alteração.

139A/10 Vl. Iório - Lapa   
178T/10 Metrô Santana 
- CEASA

847P/42 Brasilândia - Vl. 
Olímpia
Ida: sem alteração

Volta: normal até Avenida Paula 
Ferreira, Rua da Bica, Avenida 
Itaberaba, prosseguindo normal.

Foto: AGZN

Fique de olho nos desvios de linhas de ônibus 
neste sábado (11) em Freguesia do Ó

Freguesia do Ó


