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

Vida Humana
O despertar do novo dia é 

como se um mundo radian-
te estivesse à frente vos ace-
nando com a bandeira bran-
ca da paz.

E você que ainda não 
achou seu Shangri-lá, pos-
sa usufruir da beleza que a 
alma tem ao estar jubilosa 
junto ao Pai Onipotente.

Que possais deixar para 
trás toda má influência espa-
lhada pelo planeta, pela co-
municação enganosa e mal-
dosa. São canais de acesso 
pouco recomendáveis des-
viando o homem do bem.

Os tempos são outros, 
a modernidade avança, a 
uns instruem, a outros cor-
roem, esses tipos de posse-
ção desajustadas da época 
em que os reatores atômi-
cos lançam no ar a pernicio-
sa formação do ser desequi-
librando a natureza na sua 
composição.

Belo é o despertar, o nas-
cer de novo, bela é a concep-
ção divina; assim como foi a 
de Maria trazendo ao mun-
do Jesus.

Só que nem todos enten-
diam o seu recado, por esta 
razão o sacrificaram.

E vós que aí estais que 
pensais dos homens?

A mesma figura do ontem 

permanece ainda hoje como 
restos de uma civilização.

Por isso vedes a desarmo-
nia no universo, tornando 
vultos alarmantes de males 
incuráveis, e que a ciência 
procura encontrar um bálsa-
mo consolador para as feri-
das da reencarnação.

Os planetas se projetam 
por pontos diversos envol-
vendo em seus tentáculos 
a Terra e vós sois o miran-
te dessa constelação. Vamos 
à frente rumo ao desconheci-
do, sempre querendo apren-
der para conquistar o troféu 
da fé, contendo a esperança, 
tendo em si a caridade.

Bom dia queridos, que 
vossa tarefa seja bem vis-
ta por Deus, pelos anjos que 
vos protegem.

O sem fim está alí adian-
te, aonde ireis chegar con-
fiantes em dias melhores, 
convictos de que a fé vos sal-
vou desse turbilhão onde 
gravitais como espíritos do 
Senhor, numa seara de or-
dem e progresso, de acor-
do com a vossa bandeira 
nacional.

Cada qual tem a sua res-
ponsabilidade neste desfile 
que é a vida humana.

IRMÃ LÚCIA

Coluna de Meditação*Feira no Expo Center Norte traz soluções 
para proprietários de bares e restaurantes

O movimento nos bares 
e restaurantes vem aumen-
tando em 2022, trazendo de 
volta o faturamento. É o que 
mostra pesquisa da Abrasel 
(Associação Brasileira de Ba-
res e Restaurantes) com 1.266 
respostas de empresários em 
todo o Brasil. Entre os esta-
belecimentos, 35% disseram 
ter trabalhado com lucro em 
abril, contra 28% que regis-
traram prejuízo. Os números 
revelam que a retomada está 
em curso: em janeiro, eram 
43% os que fizeram prejuízo e 
22% os que trabalharam com 
lucro. E 73% disseram ter tido 
desempenho melhor em abril 
de 2022, quando comparado a 
abril de 2021.

Esses números positivos 
e a reabertura total dos es-
tabelecimentos trazem âni-
mo para os donos de bares e 
restaurantes, que precisam 
buscar soluções para acom-
panhar essa retomada de 
mercado. É exatamente nes-
te cenário, que a Fispal Foos 
Service e a Fispal Sorvetes 
retornam ao pavilhão Expo 
Center Norte, de 7 a 10 de 

junho, de terça a quinta-feira, 
das 13 às 20 horas, e de sexta-
feira, das 13 às 18 horas.

Nesta edição, a expecta-
tiva é reunir mais de 50 mil 
visitantes de todo o Brasil e 
1.800 marcas expositoras, 
que trarão as novidades e 
tendências em equipamen-
tos, utensílios, acessórios e 
soluções para bares, restau-
rantes e demais estabeleci-
mentos do setor.

Entre as atrações: con-
curso de pizza de sabores 

regionais; consultoria gra-
tuita com especialistas sobre 
Gestão de Estabelecimentos; 
encontro com a Sociedade 
Vegetariana Brasileira, com 
soluções para a alimentação 
Vegana e Vegetariana; espa-
ço dedicado a soluções de hi-
giene e limpeza, entre ou-
tros ambientes. Para saber 
a programação e fazer cre-
denciamento gratuito, para 
profissionais atuante no se-
tor, entre no site: www.fispal 
foodexperience.com.br/.
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Retomada das atividades deve levar mais de 50 mil pessoas à Fispal

Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha 
São Paulo tem Felipe Andreoli como padrinho

A 14ª edição da Campa-
nha do Agasalho da Cruz 
Vermelha São Paulo (CVSP) 
já começou. Desta vez, a ação 
conta com o jornalista e apre-
sentador Felipe An dreoli 
como padrinho. 

Além de agasalhos e co-
bertores em bom estado, a 
campanha arrecada itens 
de higiene pessoal (sabone-
tes, escovas e pastas de den-
tes, xampus e condicionado-
res), alimentos e produtos de 
limpeza em geral. A empre-
sa Xylem Watermark, que 
atua como lavanderia indus-
trial, é uma das parceiras da 
iniciativa, que tem ainda o 
patrocínio da Klabin e apoio 
de outras grandes empre-
sas: Rede Iguatemi, Drogaria 
São Paulo, JCDecaux, Ótima, 
BBZ Administradora, entre 
outras. Ao todo, são 750 pon-
tos de coleta, nas redes da 
Drogaria São Paulo, espalha-
das pela cidade.

Pontos de coleta - Serão 
750 pontos de coleta, nas re-
des da Drogaria São Paulo, es-
palhadas pela cidade. A BBZ 
Administradora, disponibili-
zará centenas de caixas de co-
leta nos mais de 600 condomí-
nios que administra. Haverá, 
também, locais de arrecadação 
nos Shoppings Iguatemi, JK 
Iguatemi, Pá tio Higienópolis e 
Market Place, na capital pau-
lista, e Alphaville Iguatemi, na 
Grande São Paulo. Para saber 
mais basta acessar o site ou 
ainda, levar na própria insti-
tuição, localizada na Avenida 
Moreira Guimarães, 699, In-
dianópolis. Todos os itens ar-
recadados nestes locais serão 

distribuídos entre as 118 ongs 
cadastradas junto à entidade 
e em ações de atendimento à 
população de rua.

Kit inverno - O início da 
Campanha do Agasalho será 
marcado pela entrega de 1 mil 
“Kits inverno” com blusa de 
frio, calça, camiseta e cober-
tor e itens de higiene pessoal 
para moradores de rua. Serão 
700 kits masculinos e 300 fe-
mininos. A ação irá ocorrer na 
Rua Siqueira Cardoso, nº 277, 
no bairro Belenzinho.

Sobre a Cruz Vermelha 
São Paulo - Fundada em 
1912, a Instituição atua como 
parte de um movimento hu-
manitário mundial em bene-
fício das pessoas em situa ção 
de vulnerabilidade ou en-
volvidas em desastre e situa-
ções de risco, como a atual 
crise sanitária que atinge o 
País e o mundo. A CVSP au-
xilia 118 ONGs e lideranças 
comunitárias com doações 
de alimentos, roupas e calça-
dos, além de promover ações 

nas áreas de saúde, educa-
ção e comemorações, como as 
ações de Páscoa e de Natal. 
Os interessados podem cola-
borar acessando o site ou le-
vando as doações diretamente 
para a entidade, localizada na 
Avenida Moreira Guimarães, 
699, Indianópolis.

Sobre a Klabin - A Kla-
bin é a maior produtora e 
exportadora de papéis para 
embalagens do Brasil, úni-
ca Companhia do país a ofe-
recer ao mercado uma so-
lução em celuloses de fibra 
curta, fibra longa e fluff, e lí-
der nos mercados de emba-
lagens de papelão ondulado 
e sacos industriais. Fundada 
em 1899, possui 22 unidades 
industriais no Brasil e uma 
na Argentina. Toda a ges-
tão da empresa está orienta-
da para o Desenvolvimento 
Sustentável, buscando cres-
cimento integrado e respon-
sável, que une rentabilida-
de, desenvolvimento social e 
compromisso ambiental. A 
Klabin integra, desde 2014, 
o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), da B3, 
e em 2020 passou a inte-
grar o Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade, com par-
ticipação em duas cartei-
ras: Índice Mundial e Índice 
Mercados Emergentes. Tam-
bém é signatária do Pacto 
Global da ONU e do Pacto 
Nacional para Erradicação do 
Trabalho Escravo, buscan-
do fornecedores e parceiros 
de negócio que sigam os mes-
mos valores de ética, trans-
parência e respeito aos prin-
cípios de sustentabilidade.

Foto: Divulgação

O jornalista e apresentador, 
Felipe Andreoli, 

veste o colete da campanha

ORAÇÃO DE SANTO EXPEDITO 
Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgen-
tes, socorrei-me nesta Hora de Aflição e Deses-
pero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 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, Protegei-me, Ajudai-me, 
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao 
meu pedido (pedir a graça desejada). Ajudai-me 
a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de to-
dos que possam me prejudicar. Protegei a Minha 
Família, atendei ao meu pedido com urgência. 
Devolvei-me a Paz e a Tranquilidade. Serei grato 
pelo resto de minha vida e levarei seu nome a 
todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. 
Amém. Agradeço a graça alcançada! R.B.

SEGUNDA ORAÇÃO DE SANTO EXPEDITO 
Santo Expedito, que pela disposição da Divina Miseri-
córdia fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz 
auxílio na extrema necessidade, dignai-vos volver um 
olhar sobre os que vêm implorar o Vosso socorro com 
plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande 
Santo, por nós, protegei-nos junto ao Trono do Altíssimo 
e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio 
para conseguir minha eterna salvação e a graça especial 
(pedir a graça desejada) se Deus quiser conceder-me. Eu 
reconheço que sou indigno de Seus favores pelas ofen-
sas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro 
e detesto-as com todo meu coração, e espero o perdão 
de Sua infinita misericórdia, pela intercessão de Maria e 
com o Vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão, 
pela graça que imploro, vos prometo. (fazer a promessa). 
Agradeço a graça alcançada! R.B.


