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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 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.

Arcada Celeste
O anjo da obediência vos 

diz: a única e verdadeira 
obediência é aquela dirigi-
da à alma. Dessa dimensão 
da vossa própria consciência 
procedem os sinais, as orien-
tações e intuições a serem 
obedecidas.

Quando obedeceis, to-
dos os vossos sentidos estão 
a serviço da alma, então diz 
a palavra: sigo diariamente 
a orientação interior que me 
vem da alma. A próxima sa-
fra Senhor, me vem hoje do 
plantio de ontem; assim é a 
vida com relação às futuras 
colheitas, preparação à vis-
ta, tanto no caminho espi-
ritual, bem como no campo 
material: matérias e espíri-
to formando o elo de relação 
divina.

Serra da Boa Esperança
Esperança que encerra
No coração do Brasil
Um punhado de terra

Diz o cancioneiro maior 
que é Deus, e o homem ins-
pirado mostra sua versatili-
dade como Deus vos criou, e 
criou a natureza em torno de 
vós outros.

O que está feito não está 
por fazer, essa é uma verda-
de, não só teoria avulsa ou a 
longo prazo, é já e hoje.

Graças Pai generoso 
pelo vosso cadinho de amor, 
na paz, neste mundo mun-
do tumultuado. Assim, va-
mos cientes de que a semen-
te brotou, será a garantia da 
lavoura na safra presente.

Embalando vosso ser, no 
suave planger dos sinos na 
catedral do espaço, que to-
dos possam usufruir irradia-
ções luminosas.

Cubri-vos de esperan-
ça qual manto sagrado, te-
reis o calor das labaredas 

aquecendo vosso coração 
que pulsa por vida em toda 
dimensão.

Embora ainda haja no 
planeta a ignorância em par-
tes alternadas entre os povos 
existe o elo que faz do ser, 
humano um filho de Deus, 
logo todos são como irmãos 
em Cristo que veio com fina-
lidade de unir-vos.

O rebanho juntando ove-
lhas é a fé maior que acom-
panha todos irmanados 
numa só finalidade, o uni-
verso em si.

O ser humano é a flor que 
desabrochou da vida imanen-
te no universo. O eu verda-
de é a imortal vida do filho de 
Deus que jamais se extingue.

Assim como uma plan-
ta germina, cresce e faz de-
sabrochar belas flores, a 
vida do filho de Deus se ex-
pressa no plano fenomênico 
que se desenvolve e evolui 
gradativamente.

Incentivado, o homem se 
vê a si próprio: Todo o meu 
ser é sadio e pleno de energia 
amorosa. A fonte de verdadei-
ra saúde é a divindade interior 
que a todo instante procura 
vos aproximar do padrão per-
feito do tecido cósmico, de cuja 
intrincada beleza sois parte. A 
energia amorosa que nutre 
o ser está sempre disponível 
para curar qualquer desvio ou 
esquecimento que resultam 
em mal-estar ou doença.

Tendo ao vosso lado o 
anjo da cura sede agradeci-
dos ao Pai por vos dar o fiel 
companheiro de todas as ho-
ras, o vosso guardião.

Na arcada celeste habi-
tam almas, e vós na Terra 
ficai cientes de que vosso 
paraíso, está com suas ano-
malias costumeiras.

IRMÃ LÚCIA

Coluna de Meditação* Arrecadação de agasalhos nos terminais 
da EMTU acontece até setembro

A iniciativa de doações 
de roupas e cobertores faz 
parte da Campanha In ver-
no Solidário 2022, promo-
vida pelo Fundo Social do 
Governo do Estado de São 
Paulo, destinada a pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade social. Com o início do 
inverno, a coleta das arreca-
dações pode ser feita nos ter-
minais de ônibus da EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo).

Desde maio, a EMTU 
conta com 44 caixas de ar-
recadação distribuídas entre 
os terminais metropolitanos, 
estações do VLT da Baixada 
Santista e pontos de doação 
de apoio de parceiros nas re-
giões metropolitanas de São 
Paulo, Baixada Santista, 
Campinas e Vale do Paraíba/
Litoral Norte. E desde o iní-
cio da ação, já foram mais de 
5 mil peças doadas.

“A Campanha do Inverno 
Solidário é o momento para 
todos celebrarem espírito 
de solidariedade, compai-
xão e amor ao nosso seme-
lhante, e está no espírito de 
todo o brasileiro, são cida-
dãos que ajudam a transfor-
mar a vida de milhares e mi-
lhões de pessoas”, afirmou o 
governador Rodrigo Garcia 
no evento de lançamento da 
campanha. As doações po-
dem ser feitas até 22 de se-
tembro e serão destinadas a 
moradores de rua e entida-
des sociais, entre elas, hos-
pitais e centros de acolhida 
em todos os 645 municípios 
de São Paulo.

Confira os pontos de arre-
cadação da EMTU na região 
metropolitana de São Paulo:

•Sede EMTU (Rua Quinze de 
Novembro, 244 - Centro, São 
Paulo - SP / CEP 01013-000);
•EMTU - unidade São 

Ber nardo do Campo (Rua 
Joa quim Casemiro, 290 - Pla-
nal to, São Bernardo do Cam-
po - SP / CEP 09890-050);
•Terminal Metropolitano 
Ja baquara (Rua Nelson Fer-
nandes s/nº - São Paulo -SP / 
CEP 04308-000);
•Terminal Metropolitano 
Fer razópolis (Rua Pedro Hen-
ry, nº 250 - Vila Olga, São 
Bernardo do Campo - SP / 
CEP 09720-240);
•Terminal Metropolitano 
Dia dema (Avenida Conceição, 
7.000 - Parque Mamede, Dia-
dema - SP / CEP 09920-000);
•Terminal Metropolitano 
São Mateus (Avenida Adélia 
Chohfi, 100 - Jardim Vera 
Cruz, São Paulo - SP / CEP 
08320-390);
•Terminal Metropolitano São 
Bernardo do Campo (Rua Do-
mingo Ballotin, s/nº - Centro, 
São Bernardo do Campo- SP / 
CEP 09720-035);
•Terminal Metropolitano Pi-
raporinha (Avenida Pirapo ri-
nha, 1.956 - Piraporinha - Dia-
dema - SP / CEP 09950-000);
•Terminal Metropolitano 
Sô nia Maria (Endereço: Rua 
Ataulfo Alves, s/nº - Jardim 
Sônia Maria, Mauá - SP / 
CEP 09380-340);
•Terminal Metropolitano 
Santo André Leste (Rua 

Itam bé s/nº - Centro, Santo 
André - SP / CEP 09015-300);
•Terminal Metropolitano 
Santo André Oeste (Rua 
Vis conde de Taunay, s/nº - 
Centro, Santo André - SP / 
CEP 09210-570);
•NEXT (Rua Joaquim Ca-
semiro, 290 - Planalto / São 
Bernardo do Campo - SP / 
CEP 09890-050);
•Capes São Paulo - Jaba qua-
ra (Avenida Eng. Arman do 
de Arruda Pereira, 2.645 - 
Ja baquara, São Paulo - SP / 
CEP 04308-001);
•Terminal Metropolitano 
Cotia (Rua Lavapés - Vila São 
Francisco de Assis, Cotia - SP 
/ CEP 06717-150);
•Terminal Metropolitano 
Bortolosso (Rua Quitaúna, 
Osasco - São Paulo / CEP: 
06090-010);
•Terminal Metropolitano 
CECAP (Confluência das 
ave nidas Monteiro Lobato e 
Tancredo Neves (Guarulhos);
•Terminal Metropolitano Ta-
boão (Avenida Natalia Zarif, 
s/nº, Taboão - Guarulhos/SP);
•Terminal Metropolitano 
Vila Galvão (Avenida 7 de 
setembro, esquina com Rua 
Cristina);
•Terminal Vila Yara (Avenida 
dos Autonomistas, 500 - Vila 
Yara, Osasco - SP, 06020-010).
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Para doar basta depositar sua doação em uma 
das 44 caixas de arrecadação


