
Página 8 - São Paulo, 6 de maio de 2022

Oficinas Culturais têm programação 
diversificada em maio

As Oficinas Culturais, 
programa da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo, e gerenciado pela 
Poiesis, trazem uma progra-
mação com diferentes lin-
guagens artísticas ao longo 
do mês de maio. Todas as ati-
vidades (presenciais ou on -
line) são gratuitas. 

Na Zona Norte, a Oficina 
Cultura Juan Serramo pro-
move a Oficina Prática de 
Assemblage: Conceito e Es-
té tica onde os participantes 
aprenderão sobre a prática e 
o conceito estético da técnica 
de Assemblage, termo fran-
cês para montagem. A ofici-
na é presencial e será minis-
trada pela arte-educadora 

Maria Bob. Os materiais se-
rão oferecidos gratuita-
mente durante as aulas que 
ocorrerão as terças-feiras, 
a partir de 3 de maio, das 
14h30 às 16h30. Inscrições 
até 1º de maio.

Outra atividade em des-
taque é a Oficina de Arte 
do Stencil na Economia 
Criativa, que será realiza-
da de 16 a 30 de maio, as se-
gundas-feiras, das 14h30 às 
16h30. Utilizando materiais 
como: papelão ou chapas uti-
lizadas para raio X. Os par-
ticipantes criarão a própria 
figura e, após um minucioso 
trabalho de corte, decalca-
rão a imagem com tintas co-
loridas em superfícies, como: 
papel, tecidos, plásticos e 

paredes. Os materiais serão 
oferecidos gratuitamente. 
Inscrições até 12 de maio. 

A Oficina Cultural Maes-
tro Juan Serrano fica na 
Rua Joaquim Pimentel, 200 
- Cohab Taipas - São Paulo 
telefone: (11) 3994-3362 | 
Horário de funcionamento: 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas. 

Para visitar a oficina, 
agende antecipadamente pelo 
WhatsApp (11) 3971-3640. 
No site Oficinas Culturais 
(https://oficinasculturais.org.
br/programacao/), o público 
encontra informações sobre 
as medidas sanitárias para 
combater a proliferação de 
Covid-19; assim como a pro-
gramação completa. 
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Oficina Cultural Maestro Juan Serrano fica na Rua Joaquim Pimentel, 200 - Cohab Taipas

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

Final Feliz
Revendo o calendário, a 

frente o futuro, o amanhe-
cer de novo dia. Deixando 
para trás o ontem, firmando-
se no hoje, a realidade de vi-
ver o momento, assim é feita 
a meditação.

Com Deus servindo de Pai, 
Jesus sendo o Guia, qualquer 
um chega ao seu Shangri-lá.

Os espíritos que são da 
natureza formam o seu espe-
táculo, o esplendor da Terra 
do sem fim. E, a finalidade é 
a eterna bem-aventurança 
com a qual todos sonham.

Pondo as violetas na jane-
la para ver o dia, o homem 
aprende o alfabeto espiritu-
al, tal qual infante no seu co-
legiado do mundo material.

Equiparam-se as forças, a 
luta pelo pão de cada dia se 
estabelece, para que o mor-
tal saiba dar valor ao seu 
trabalho seja ele do tamanho 
que for, de singelo pano de 
prato chegando assim a ban-
deira branca da paz.

Esse é o governo de um 
povo civilizado jogando fora 
a ociosidade, a mentira e 
toda a sorte de malfazejos 
presságios. A sorte está lan-
çada; vamos fazer o jogo do 
homem bom, porque ele verá 
a Deus no juízo final após o 
desencarne, ou seja, a morte. 
Um intervalo fará desenvol-
ver-se o pensamento, o feitor 
da obra abençoada de Jesus.

Você aí que sufoca a sua 
dor, lembre-se que os márti-
res também subiram o calvá-
rio por uma questão justa.

Só Deus sabe de vós e da 
vossa questão oculta e exter-
na, é uma questão de inteli-
gência maior ou menor, mas 
sempre tem sua razão de 
ser. Podem mudar os cânti-
cos de acordo com a moder-
nidade, mas lá no fundo está 
o Coração de Jesus, neste 
mês de maio, dando-vos aca-
lanto e amor singelo no pal-
co da vida. Em todos os tem-
pos ouvireis o que a saudade 
do passado vos deixou:

Coração Santo
Tu Reinarás
Tu nosso Encanto
Sempre serás

Um pequeno trecho da 
grande passagem musical no 
fundo religioso do cristão, 
criado que é num colegiado 
de fé, sustância da vida de 
todos. Esta homenagem que 
certas datas, dias e mêses 
dedicados também a segui-
dores do Cristo na sua dou-
trina, vos leva a Antônio, o 
santo, a João, o apóstolo jun-
to a Pedro nesse relicário de 
amor. Que possais viver den-
tro da evangelização para ter 
um final feliz.
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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 transfor-
ma, 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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PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste pe-
ças e receberás embora estejas nas alturas 
em Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos 
à essa humilde criatura para satisfazer-lhe o 
desejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fa-
zei que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora 
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 junto 
com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.M.


