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Oficina Cultural Maestro Juan Serrano
tem programação diversificada em maio
As Oficinas Culturais,
pro
grama da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado de
São Paulo, e gerenciado pela
Poiesis, irão explorar diversas
linguagens artísticas ao longo
do mês de maio. Toda a programação é gratuita, com atividades presenciais e on-line.
Na Zona Norte, a linguagem que move as atividades é a geração de renda. Na Oficina Prática de
Assemblage: Conceito e Es
tética os participantes aprenderão sobre a prática e o conceito estético da técnica de
Assemblage, termo francês
para montagem. Aplicada em
um quadro de MDF e fazendo uso da colagem, os participantes serão orientados a incorporar todo e qualquer tipo
de material, principalmente os recicláveis, em sua produção. A oficina é presencial
e será ministrada pela arte-
educadora Maria Bob. Os materiais serão oferecidos gratuitamente durante as aulas
que ocorrerão as terças-feiras, a partir de 3 de maio, das

14h30 às 16h30. Inscrições
até 1º de maio. https://poiesis.education1.com.br/publico/inscricao/da0363008e38c474bbae40f8ea22d370
Outra atividade em destaque é a Oficina de Arte do
Stencil na Economia Cria
tiva, que será realizada de 16
a 30 de maio, as segundasfeiras, das 14h30 às 16h30.
Utilizando materiais como
papelão ou chapas utilizadas para Raio X, os participantes criarão a própria figura e, após um minucioso
trabalho de corte, decalcarão a imagem com tintas coloridas em superfícies como:
papel, tecidos, plásticos e paredes. Os materiais serão oferecidos gratuitamente. É possível se inscrever até 12 de
maio. A oficina presencial
será ministrada pelo artista Thiago Alves, ou Looca,
como é conhecido. Vagas: 12
| Inscrições: https://poiesis.
education1.com.br/publico/
inscricao/3548e4682a626fb125c56420344f8836
A Oficina Cultural Maestro
Juan Serrano está localizada
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A unidade Maestro Juan
Serrano oferecerá oficinas
artísticas e de geração de renda

na Rua Joaquim Pimentel,
200 - Cohab Taipas. Tel: (11)
3994-3362. Horário de funcionamento: de segunda a sextafeira, das 9 às 17 horas. Para
visitar a oficina, agende antecipadamente pelo WhatsApp
(11) 3971-3640.
Programação gratuita. Para
conferir a programação completa acesse o site do programa Oficinas Culturais: https://
oficinasculturais.org.br/

Sesc Santana recebe Carrapicho
dos 8 baixos e Angela Ro Ro
No sábado 30/4, das 19
às 19h35, o Baiano de Serra
Preta, mestre nato, autodidata, seu avô tocava e influenciou seu gosto pelo
instrumento, é um exímio tocador de 8 baixos. No vídeo
conta sua história e faz um
forró danado. Apresentação
em forma de videoconcerto gravado, disponibilizado
nos canais do Sesc Santana
no YouTube, Facebook e
Instagram. Gratuito - sem
retirada de ingressos.
No sábado (30), das 21 às
22h30, e no domingo (1º/5),
das 18 às 19h30, a Angela Ro
Ro, está Cheia de Amor pra
Dar, com otimismo e bom
humor, Angela Ro Ro traz ao
palco um passeio pela bossa,
jazz, rock e canções românticas que fazem sucesso e emocionam a plateia. Angela encontra seu público com um

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

ORAÇÃO PARA
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia,
da terra que tudo forma, do ar que
tudo clareia, do fogo que transforma, que eu alcance sem demora o
que mais desejo agora... Sei que vou
ganhar muito mais, muito dinheiro,
que nem eu mesmo saberei contar.
Amém. Publique imediatamente, que
sua graça será alcançada.
D.R.M.
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Coluna de Meditação*

Catedral do Amor
A proteção de Deus é infalível e a orientação Dele é
perfeita.
Deus sempre nos concede Sua força onipotente e
nos orienta com Sua sabedoria onisciente. Sendo infalível Sua proteção e perfeita
a Sua orientação. Podemos
agir com maior tranquilidade, sem hesitar, confiando
inteiramente na orientação
divina que vem do nosso intimo. Deus conhece sempre
o melhor caminho.
A escola da vida ensina de
tudo um pouco, o homem na
sua pequenês vê diante de si
o Grande Mestre, o Deus da
natureza, por todos os lados.
Aprender é uma arte, começa pelo ventre na maternidade, nasce no seu logradouro apropriado, é um
rebento que a Terra mostra
como fertilidade humana e
animal.
Você aí, pensa, repensa
como se dá essa evolução do
sistema ser; então faz conjecturas pondo na sua visão
um sonho dourado. Avante!
À frente vão seguindo-se os
dias, cresce a atenção, um
vassalo está aí para servir o
Senhor da Vida.
Findando-se o mês de
abril, lembrada é Maria San
tíssima, mãe de Jesus:
Ave Maria cheia de graça
O Senhor é convosco
Bendita sois entre as mulheres
Bendito é o fruto do vosso
ventre nasceu Jesus
Santa Maria Mãe de Deus
Rogai por nós pecadores
Agora e na hora de nossa
morte
Amém!

Assim se faz uma profissão de fé com todo zelo e
carinho, porque o céu azul
apresenta-vos essa imagem
como purificação religiosa.
Filhos os tempos exigem de vós a oração como
tábua que salva o corpo do
naufrágio.
Ajuda-te e o céu te ajudará, este é um recado do evangelho irmão da Bíblia, escola
do universo.
Vamos, como filhos de
um mesmo Pai, ser irmãos
de Jesus, Ele que veio redimir com seu sangue os
homens.
É verdade que muitos
acham essas palavras prosopopéias, vão na força bruta
como vencedores do troféu:
matar ou morrer.
E, assim como esse comportamento cobrindo de
luto a bandeira de uma nação, é que o homem vive
atualmente.
O desfiladeiro à vossa
frente é grande, vivereis assim, encurralados numa selva de pedra que é a própria
ciência de viver. Ela traz
curiosidades, infabilidades,
vaidades, brutalidades, tudo
gerando um reator no mundo moderno.
Irmãos em conjunto formam o progresso, mas para
tanto existe uma ordem nos
usos e costumes de uma
raça.
Princípios e finalidades
estão aí como uma catedral
do amor.
A paz, Deus vos dará, de
acordo com o merecimento
de cada um.
IRMÃ LÚCIA

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

Programação do Sesc Santana
com Carrapicho dos 8 baixos

Angela Ro Ro, está
Cheia de Amor pra Dar

carinho especial que é nítido
em sua presença cênica, tão
íntima e transparente. Um
convite ao prazer da boa música e ao contato pessoal com
essa artista maravilhosa.
Arte para uma vida melhor.

O Sesc Santana está localizado na Avenida Luiz
Dumont Villares, 579 - Jd.
São Paulo. Para informações
sobre outras programações
ligue 0800-118220 ou acesse
o portal www.sescsp.org.br

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

ORAÇÃO PARA NÃO TER ANGÚSTIA
E NEM FICAR SEM DINHEIRO

ORAÇÃO AO PODEROSO
SANTO EXPEDITO

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis
tudo, que iluminais todos os meus caminhos para
que eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as
ofensas e até o mal que me tenham feito; a Vós que
estais comigo em todos os instantes eu quero humildemente agradecer, por tudo que sou, por tudo que
tenho, e confirmar uma vez mais a minha intenção
de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam
a ilusão ou tentações materiais, com a esperança de
um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos
meus irmãos, na perpétua glória e paz. Amém. Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem fazer o pedido. Dentro de 3
dias será alcançada a graça, por mais difícil que seja).
Publicar assim que receber a graça.
C.C.V.S.

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis
tudo, que iluminais todos os meus caminhos para
que eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer as
ofensas e até o mal que me tenham feito; a Vós que
estais comigo em todos os instantes eu quero humildemente agradecer, por tudo que sou, por tudo que
tenho, e confirmar uma vez mais a minha intenção
de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam
a ilusão ou tentações materiais, com a esperança de
um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos
meus irmãos, na perpétua glória e paz. Amém. Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem fazer o pedido. Dentro de 3
dias será alcançada a graça, por mais difícil que seja).
Publicar assim que receber a graça.
M.V.S.

Meu glorioso Santo 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 Santo Onofre. Assim como Cristo vos
atendeu, atendei-me nas graças que vos quero
pedir (fazer o pedido). Vós que fostes o pai dos
solteiros, sede meu pai. Vós que fostes o pai dos
casados, sede meu pai. Meu glorioso Santo Onofre, pelas chagas de Cristo, pelas sete dores da
mãe Santíssima, pela Santa Cruz, eu vos peço:
atendei-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 relacionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias,
depois mandar publicar.
O.C.T.S.

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 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
obrigado. Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal
da Cruz. Publicar imediatamente após o pedido.
M.I.

