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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.

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida. 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 alcança-
rá a graça, por mais difícil que ela seja e mandar 
publicar 3 dias seguidos. N.B.F.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. 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 
enfermidade dos olhos e do perigo de 
perdê-los. Possamos por vossa poderosa 
intercessão 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.

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 Santíssi-
ma, humildemente 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 juventude; aí fostes saudada 
pelo Anjo “Bendita entre as mulheres” e vos tornas-
tes Mãe de Deus; por tudo isso, ó Maria, os olhos mi-
sericordiosos a nós volvei, humildes filhos vossos, 
peregrinos neste vale de lágrimas e concedei-nos 
todas as graças que vos pedimos; abençoe nossas 
famílias, consolai nossos doentes, dirigi os nossos 
passos para a bem-aventurança eterna onde possa-
mos vos saudar como o Anjo: “AVE MARIA”! (Virgem 
Lauretana, rogai por nós). 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 Se-
nhora 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 for-
mosura dos anjos, tesouro dos apóstolos, depósito da 
arca da aliança. Senhora 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 inimigos, não 
morrerá afogado no mar, nem nos rios, não passará 
trabalhos no mar, não será queimado por fogo nem 
será ferido na guerra, nem atentado pelo demônios 
do inferno, e não morrerá sem confissão que é pro-
veito para a alma e prazer para o coração, não será 
mordido de cães danados nem outros animais peço-
nhentos. 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 ne-
cessário ter muita fé em tudo, porque não havendo fé 
não pode haver milagre e nem salvação. 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 ur-
gentes, 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.
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Publicar imediatamente após o pedido. B.I

ORAÇÃO PARA NÃO TER ANGÚSTIA 
E NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu glorioso Santo Onofre, que pela Divina 
Providência fostes vós santificado e hoje estais 
junto de Deus. Assim como pedistes três gra-
ças 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 Ono-
fre, 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 re-
lacionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, 
depois mandar publicar. D.M.

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

A teoria, a prática
O momento é difícil, cabe 

ao homem saber quando e 
como errou, onde falhou no 
seu comportamento.

Abonando a moral de 
toda a história, o homem 
está cada vez mais fazen-
do lembrar as origens; cada 
qual continua dando vez ao 
erro, à lamentação, ou então 
à fanfarra fora do tempo.

Mesmo porque é preci-
so saber como as coisas se 
processam.

A busca da fé por parte de 
alguns, prova a necessidade 
crucial que a criatura tem de 
conhecer Deus e ao mundo.

Só então através da psi-
cometria das proporções dos 
objetos e sua causa, procura 
a criatura resolver como se-
guir a sua linhagem certa.

Não será o computador 
que irá resolver os proble-
mas íntimos, relacionados 
com o psíquico do ser.

A teoria é bela, a práti-
ca no entanto resolve mui-
to mais problemas de toda a 
espécie.

Quer obsecados e obses-
sores, cada qual tem de se-
guir seu rumo, isso será fei-
to só diante de um Deus 
poderoso, respeitado pela 

humanidade, convertendo 
numa ciência poderosa da 
força conjugada a fim de li-
vrar o espírito das imperfei-
ções na caminhada presente.

Na época das famosas re-
novações existe entre vós o 
desajuste, o mal-estar que 
vos leva à depressão, quem 
mais quem menos está care-
cendo de equilíbrio espiritu-
al, a fim de controlar os re-
flexos do ambiente em que 
viveis, como seres em conju-
gação de vida e morte.

Haja entre vós a Luz 
Divina para que o horizonte 
à sua frente seja de paz.

Que brilhem as estrelas 
do céu, para que o homem 
saiba admirar a grandeza do 
universo e saiba ainda re-
encarnar no planeta como 
gente.

Ele, homem, diante de 
Deus é considerado um grão 
de areia, terrestre tamanha 
a distância do céu e da Terra.

Protegei o amor a fim 
de poder elevar vossa alma 
para o infinito para uma cor-
reção geral de vossa espécie. 
Construindo com sabedoria 
vossa própria iluminação.

IRMÃ LÚCIA

Coluna de Meditação* Faça parte do Inverno Invisível e saiba 
como ajudar pessoas em situação de rua

Antes mesmo do iní-
cio oficial do inverno, que 
começou na última ter-
ça, 21, as baixas tempera-
turas já tomaram conta de 
todo o País. De acordo com 
as previsões meteorológicas, 
a estação será ainda mais 
rigorosa em 2022, especial-
mente no Sudeste e no Sul 
do Brasil. Por essa razão, a 
SP Invisível, organização 
com projetos voltados às 
pessoas em situação de rua, 
está realizando a sua tradi-
cional Campanha “Inverno 
Invisível”.

Como todo ano, a ação é 
focada em aquecer a popula-
ção de rua de São Paulo com 
a distribuição de 25.000 kits, 
contendo moletons persona-
lizados, meias, luvas, gor-
ros e itens de higiene, além 
de absorventes e calcinhas 
para o público feminino. 

A campanha, que con-
tinuará ao longo dos qua-
tro meses de inverno, tem 
a expectativa de arrecadar 
R$ 2,5 milhões para a mon-
tagem de cada pacote. Em 
2021, cerca de 15 mil kits 
foram doados, com a arre-
cadação de R$ 1,5 milhão. 
Todos os itens são novos, 
com material de qualida-
de e pensando nas pessoas 
que irão utilizá-los, inclu-
sive nos cortes e detalhes 
artísticos.

Como ajudar?

Existem três formas de 
contribuir com o Inverno 
Invisível. A primeira delas é 
curtir, comentar e divulgar 
nosso conteúdo nas redes. 

A segunda é sendo um 
embaixador ou embaixado-
ra. Essa opção serve, tanto 
para pessoas físicas, quanto 
jurídicas e é simples: basta 
fazer um cadastro na plata-
forma de embaixadores, es-
tabelecer uma meta finan-
ceira e começar a arrecadar 
com amigos, colaboradores, 
conhecidos e familiares para 
ajudar a SP Invisível a aque-
cer quem mais precisa. 

A última forma é doan-
do através do site spinvisi-
vel.org.

Campanha

Um filme especial de 
anúncio, com a música 
“Simples Assim” (2015), de 
Lenine e Dudu Falcão, lan-
çado no álbum Carbono, di-
rigido pela Joca, diretora de 
Cinema e sócia da produto-
ra Café Royal, foi ao ar na 
última segunda, 20. A ideia 
é destacar o objeto da cam-
panha e a urgência da ação, 
devido ao contexto climáti-
co e a condição das pessoas 
em situação de rua na capi-
tal de São Paulo e em todo 
o País. 

Além de parceria vi-
sual, o Café Royal ajuda-
rá a SP Invisível na distri-
buição dos kits no centro da 
cidade.

Foto: Reprodução Instagram spinvisivel

Para virar um embaixador da SP Invisível 
basta entrar no site da organização


