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VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo
dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA

DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJU-
DA URGENTE, peça esta ajuda a Santo
Expedito que é o Santo dos Negócios que
precisam de Pronta Solução e cuja Invo-
cação Nunca é Tardia.
ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das

Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me
nesta Hora de Aflição e Desespero, in-
tercedei por mim junto ao Nosso Se-
nhor 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 Sereni-
dade. Atendei ao meu pedido: �Fazer o
pedido�. Ajudai-me a superar estas
Horas Difíceis, protegei-me de todos
que possam me prejudicar, Protegei a
Minha Família, atendei ao meu pedi-
do com urgência. Devolvei-me a Paz e
a Tranqüilidade. Serei grato pelo res-
to da minha vida e levarei seu nome a
todos que têm fé. Muito Obrigado,
meu Santo Expedito!
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria

e fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar

e distribuí um milheiro desta oração,
para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito. Mande você também
publicar imediatamente após o pedido.

By Isabel Mueller

O dia tem so-
brecarga e
muito traba-
lho. Tome

cuidado com os excessos.
Saber deixar fluir ou descen-
tralizar as responsabilidades é
indicado. A teimosia ainda
pode acontecer, gerando dis-
cussões e brigas. É importan-
te manter seu ritmo de ex-
pansão sem se deixar oprimir.
O dia pode trazer bem-estar
se você souber resolver os
problemas com disciplina e
dedicação.

Você pode
conseguir re-
solver algum
conflito sozi-

nho, chegando a importantes
conclusões, por isso mesmo é
que, hoje, sua mente pode
intuir ou tomar decisões. O dia
favorece o planejamento, mas
tome cuidado com excessos
e atitudes impulsivas. Apro-
veite o dia para descansar o
máximo que puder.

Seu dia tem
uma energia
de coragem e
mov imento .

Pode ter atitudes bem dire-
tas e objetivas. Pode ter um
dia bem produtivo e focado
no seu trabalho, com bastan-
te empenho e dedicação, con-
seguindo bons resultados e
ganhos. Boas trocas com as
pessoas do convívio pessoal
e também com colegas no tra-
balho.

Seu dia te di-
reciona para
as parcerias
amorosas e po-

derá haver alguns conflitos ou
desapontamentos. É impor-
tante dialogar. Você pode re-
solver um problema sabendo
ceder e voltar atrás. Notícias
podem chegar. Você pode
descobrir coisas ou perceber
coisas com as quais não con-
corda. Tome cuidado com o
desânimo.

Hoje será um
dia para guar-
dar energia e
fazer apenas o

que for realmente necessário.
Tome cuidado com a tendên-
cia a não respeitar seus limi-
tes e aprenda a impor limites
aos outros. É um dia propício
também para avaliar suas ati-
tudes e refletir, mas tome
cuidado com excesso de crí-
tica e autocrítica.

O dia tem uma
energia de
saudosismo ou
me lanco l i a .

Tome cuidado com as emo-
ções mais densas, que podem
pesar seu dia. Mágoas tam-
bém podem surgir. Você pode
tomar a decisão de romper
com algo que estava ruim. Te-
nha coragem, portanto você
pode viver um rompimento afe-
tivo ou receber uma notícia
preocupante em relação a al-
guém próximo.

O dia pode tra-
zer atrasos e
alguns desafi-
os, mas é im-

portante que você tenha sa-
bedoria para lidar com as coi-
sas de maneira prática e inte-
ligente. Saiba ser flexível e
se alie às pessoas certas, aque-
las que vão te auxiliar em suas
questões pessoais ou profissi-
onais. Além disso, tome cui-
dado com armadilhas mentais,
como paranoias e julgamentos
incorretos.

Você está au-
tocentrado e
precisa conti-
nuar focando

em si mesmo e nos seus proje-
tos e planos. Apenas tome cui-
dado para não se tornar ego-
ísta ou arrogante. Os amigos
podem ser fonte de ajuda e
motivação. Você pode enfren-
tar as situações com vigor e
energia, conquistando e ven-
cendo os obstáculos do cami-
nho.

Sua criativida-
de está gran-
de, bem como
a sua coragem

e o seu ímpeto, que te levam
a avançar em suas ideias ou
em seus planos. Portanto o
dia trará grande avanço se
você conseguir confiar nos
seus instintos de liberdade e
prazer. Sua ambição pessoal
está grande, e isso pode esti-
mular magnetismo e populari-
dade.

Pode ser um
dia de boas
trocas e idei-
as renovado-

ras. As parcerias podem tra-
zer nova visão das situa-
ções. Tome cuidado com de-
sordens materiais. Além dis-
so, fique atento aos seus
gastos, porque prejuízos
podem acontecer. Suas re-
lações podem estar mais
práticas e diretas.

Seu dia tem
movimento e
avanços, mas
é importante

manter uma postura de ação
prática e direta em seus ob-
jetivos, evitando procrasti-
nar. É um dia no qual vale a
pena manter sua disposição
e sua paciência, já que seu
ritmo é mais acelerado e nem
todo mundo estará no mes-
mo movimento que você,
porém pode ser um dia muito
produtivo.

O dia traz avan-
ços e ajuda de
todos os tipos.

Algo que você estava queren-
do resolver havia algum tem-
po pode chegar a uma solu-
ção ou você pode receber a
resposta que estava esperan-
do. O dia tem movimento de
desfecho de alguma situação.
Você pode ficar aliviado em
relação a algum problema.
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Publicação Legal

VENDO IMÓVEL NA GETÚLIO VARGAS
Vende-se um imóvel localizado naAv.GetúlioVargas, entre

as Ruas Bahia e Minas Gerais, no Entrocamento, em Impe-
ratriz-MA.�Área: 6x35.
Falar comLima: 94-99222-7140

PREFEITURAMUNICIPALDEBURITIRANA�MA
COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÃO

AVISODELICITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALNº 015/2022�CPLSISTEMADE
REGISTRODEPREÇOSOBJETO:Aquisição eventual e fu-
tura de tubos de concreto armado. ABERTURA: 09 de no-
vembro de 2022 às 08:00 horas.ENDEREÇO:RuaNeyBraga
s/n Centro � Buritirana � MA. TIPO LICITAÇÃO:Menor Pre-
ço por Item. OBTENÇÃO DO EDITAL:O Edital e seus ane-
xos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente pormeio
do site www.buritirana.ma.gov.br ou mediante solicitação ao
Pregoeiro e o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a
ser recolhido através de Documento deArrecadaçãoMunici-
pal �DAM, estandodisponível para atendimento emdias úteis,
das 08:00 às 12:00 horas, na sede daComissão Permanente
de Licitações sito na Rua Ney Braga s/n, Centro, Buritirana �
MA.MURILOSANTOSNOGUEIRA - PREGOEIRO

PREFEITURAMUNICIPALDE
SENADORLAROCQUE/MA
AVISODELICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022- CPL. A Prefeitura
Municipal de Senador La Rocque/MA, através da CPL, torna
público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação emepigrafe na seguinte forma,OBJETO:CONTRA-
TAÇÃODEEMPRESADEENGENHARIAPARAEXECUÇÃO
DACRECHETIPOB - CONCLUSÃODEOBRA - RUACAS-
TELOBRANCO - VILAALICENUNES - SENADORLAROC-
QUE/MA, MODALIDADE: Empreitada Por Menor Preço Glo-
bal; Data de abertura: 07 de Novembro de 2022, as 09:00
horas, LOCAL: Sala de reunião da CPL, na sede da Prefeitu-
ra Municipal, localizada a Av. Mota e Silva, s/n, Centro, na
cidade de Senador La Rocque/MA. Na forma da Lei nº 8.666/
93 e suas alterações, e da Lei Complementar nº 123/2006 e
147/2014. Considerando o atual momento de pandemia do
COVID-19, todas asmedidas preventivas de segurança sani-
tária deverão ser adotadas, tais como uso demáscara, luvas
e distanciamento mínimo de 1M (ummetro) entre os presen-
tes na sessão. O edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no mesmo endereço de 2ª a 6ª feira, no
horário das 08:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consulta-
dos gratuitamente ou retirados naCPL, nomesmo endereço,
ou ainda pelo portal da transparência
(www.senadorlarocque.ma.gov.br). Esclarecimento adicional
no mesmo endereço. Senador La Rocque � MA, 17 de No-
vembro de 2022. RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO -
Pres. da CPL � Decreto nº 052/2022.

AVISODECANCELAMENTODELICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022-CPL. A Prefeitura
Municipal de Senador La Rocque/MA, toma publico que em
virtude de inconsistência no edital, relacionado namodalida-
de, fica CANCELADA, a licitação que iria ocorrer no dia 08 de
Março de 2022, as 09:00 horas, cujo: OBJETO: Contratação
de empresa para efetuar Recuperação de Estradas Vicinais,
no trecho do PovoadoAçaizal Grande na Zona Rural, noMu-
nicípio deSenador LaRocque/MA; publicado noDIÁRIOOFI-
CIAL DA UNIÃO � seção � 3 do dia 24 de fevereiro de 2022,
doAVISODEADIAMENTO, e publicado noDIÁRIOOFICIAL
DO ESTADO, do dia 25 de Fevereiro de 2022 e no Jornal O
PROGRESSO do dia 25 de Fevereiro de 2022. Senador La
Rocque/MA, 30 deMarço de 2022. BartolomeuGomesAlves
�Prefeito Municipal.

Nas águas, com Santa Teresa D�Ávila, 170 anos de evangelização!
As águas do Rio Tocantins marcaram a história da Igreja Ca-

tólica na Região Tocantina e a cidade de Imperatriz
São 170 anos de evangelização. Diz o Livro do Gênesis que o

paraíso era banhado por 4 rios. (Gn 2,14) Rio, água. Penso que
quase todas as pessoas têm uma história para contar sobre a
água, um rio.
As águas marcaram também minha vida. Eu nasci à beira do

Lajeado Capivara, no Rio Grande do Sul, ali aprendia nadar des-
te menininho. Como se diz: �nadava como um peixinho.� As
águas marcaram a história do catolicismo no Brasil, os rios por
onde passaram os missionários, adentrando o país, semeando a
boa nova.
Águas onde foi encontrada a Mãe Aparecida, encontrada na

rede dos pescadores, e devolveu-lhes a alegria com a grande
pesca e a esperança de não se sentirem sós, abandonados. Águas
que banham Grajaú, Barra do Corda, Colinas, Caxias, Coroatá,
Pedreiras, Bacabal, Viana,AltoAlegre do Pindaré, Pinheiro, Pin-
daré Mirim�Águas que às vezes machucam, alagam, destro-
em sonhos.
Águas do inverno nordestino, esperadas para plantar e colher

abóbora, melancia, milho, feijão, quiabo, maxixe� Águas que
trouxeram Frei Manoel Procópio, a Bíblia e a Imagem de Santa
Teresa D�Ávila. Águas que trouxeram os carmelitas, os capuchi-
nhos e que regaram a semente da vocação de tantos sacerdotes
nativos, autóctones, religiosas e religiosos. Águas do batismo
que despertaram e fizeram dar o fruto da vocação de leigos e
leigas, que consagraram e consagram suas vidas à evangeliza-
ção, a organizar pastorais e comunidades, a estruturar pastorais
sociais para estender a mão a quem precisa.
O Rio de Água Viva que é Jesus e que despertou a vocação

profética de Padre Josimo Tavares, que lhe deu força e coragem
de derramar seu sangue, como Jesus, pela causa das quebradei-
ras de coco e pequenos lavradores: �Morro por uma causa.� Água
benta que refrigera e consola os devotos e devotas que cami-
nham em nossas igrejas, fecundando as sementes da Palavra pro-
ferida em nossas celebrações.
Água que abençoa as casas em nossas visitas missionárias,

relembrando as antigas missões e as Santas Missões Populares.
Água que estará presente nas 33 semanas missionárias, na última
semana de outubro deste ano, levando bênção e esperança para
milhares de famílias que serão visitadas em toda diocese de Im-
peratriz. Copo de água que não será esquecido, quando dado a

Divulgação

- Motorista para carga e munck; CNH AB
- Pintor de Serigrafia
- Costureira
- Pizzaoilo
- Cozinheira
- Boleira
- Salgadeira
- Técnico em Telecomunicação
- Técnico em Nutrição
-Auxiliar de Expedição
- Porteiro - PCD
- Auxiliar de Operação
- Mecânico de Suspensão
- Empregada Doméstica
- Mecânico de Caminhões a Diesel
- Técnico em Refrigeração de Ar Condicionado
- Atendente de Loja - PCD
-Auxiliar deAçougue
- Atendente Balconista
- Eletricista de Veículos
- Mecânico Para Caminhões
- Cozinheiro Industrial.

Os interessados devem procurar o SINE munidos de
documentos pessoais e Carteira de trabalho assinada com a
referida área pleiteada a partir das 7h até às 13h na rua

Maranhão n° 538, Centro, esquina
com a Rua Luís Domingues.

VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE
Currículo para: agsineitz.curricullum@bol.com.br

Fone: (99) 99164-2090.

um missionário, por que é seguidor de Jesus.
Água que bebemos nos dias de calor, água com a qual nós

maranhenses nos banhamos 2,3, 4 vezes por dia. Água do per-
dão que lava nossas almas, renova nossa esperança e nos anima
a caminhar. Água que batizou Jesus, Santa Teresa D�Ávila, Frei
Manoel Procópio e cada um de nós. Água que continuaremos
bebendo, distribuindo e levando, como Rio de Água Viva, Jesus,
ao coração, à vida e às famílias de nossa gente.
Água que quando sai do Templo, como diz o Profeta Ezequiel

capítulo 47, vai aumentando de volume, passa pelos tornozelos,
canela, joelho, cintura, até mergulharmos neste Rio de águas vi-
vas. Água que por onde passa gera vida, ervas medicinais, �vaci-
nas�, saúde, paz. (Ez 47).
Água que queremos continuar a levar, evangelizando, e escre-

vendo a história de 171, 180, 200 anos de evangelização. Água
que gera fraternidade, como no suco que tomamos juntos, no
café ou no chimarrão. Água que é partilhada nas romarias, que
sustenta a coragem dos romeiros de Padre Cícero, do Canindé,
de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresa D�Ávila. Como
nas duas romarias que participei no dia 12, caminhando 27 km
com o povo.
Sim, a vida é uma romaria, uma travessia. É saber que a água

que nos sacia, jamais se distancia, jamais nos abandonaria, pois é
o próprio Messias.( Mt 28, 20) Água que gera solidariedade com
os acolhidos da Fazenda da Esperança, da Vila João XXIII, da
Pastoral Carcerária, das Pastorais Sociais, das Hortas Comunitá-
rias, da Casa Familiar Rural, da Ascamaris, da Pastoral do Povo
da Rua: �Dai-lhes vós mesmos de comer.�(Mc 6,37)Lema da
Campanha da Fraternidade 2023.
Água da unidade com Papa Francisco, com a Igreja Católica,

com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A grande ca-
racterística dos grandes santos é a fidelidade e obediência a Deus,
à Igreja, ao papa e aos bispos locais. O papa Francisco nos con-
voca a sermos e construirmos uma Igreja Sinodal, em comu-
nhão, participação e missão. A diocese de Imperatriz iniciará seu
Sínodo Diocesano no dia 5 de novembro, na assembleia diocesa-
na que reunirá mais de 1.200 lideranças.
Queremos caminhar juntos, e, parafraseando o que disse Dom

Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida, precisamos vencer o
dragão do ódio, da mentira, da violência, das armas, da fome.
Nós queremos construir pontes de diálogo, de perdão, de respei-
to, de paz: �Porque Cristo é a nossa paz.( Efésios 2,14)
Por isso, como São Francisco queremos orar: Ore

comigo:Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.Onde
houver ódio, que eu leve o amor.Onde houver ofensa, que eu leve
o perdão.Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Senhor, como a Samaritana, te pedimos neste dia: �Senhor,

dá-nos sempre desta água.(João 4,15)O primeiro jardim era ba-
nhado por 4 rios. (Gn 2,14)
A água que saciou a sede de Madalena, no novo jardim, no dia

da ressurreição, é Jesus, o rio de água viva. Que diz a Madalena:
�Vai dizer aos meus irmãos para me encontrar na Galileia.�(João
28,10) Madalena, a primeira missionária do ressuscitado. E nós
também queremos beber a água do testemunho, de que nos fala o
evangelho: �Quem der testemunho demim, darei testemunho dele

diante do Pai.� (Lucas 12,8) Por isso, Senhor, te pedimos:Dá-
nos a água da espiritualidade profunda, que nossa padroeira San-
ta Teresa D�Ávila nos ensinou a procurar e beber, de que só
Deus basta, para que tenhamos a coragem de singrar os rios, de
�avançar para água mais profundas�(Lc 5,11) e continuar a es-
crever esta história pelos próximos 190, 200 anos de evangeliza-
ção nestas terras tocantinas.
Para concluir, te convido a orar comigo:
�Nada te perturbe.Nada te espante.Tudo passa.Deus não

muda.A paciência tudo alcança.QuemaDeus tem, nada lhe falta.Só
Deus basta.�
Que assim seja.Amém.

Por Dom Vilsom Basso, SCJHomília por ocasião do encer-
ramento da festa da Padroeira da Diocese, dia 15/10/2022
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