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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.M.

PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra 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 jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.R.M.
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Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

Plano Divino
Pondo em prática a necessi-

dade de uma organização traba-
lhista, o homem cresce segun-
do os preceitos da Ordem, do 
Progresso que virá com o tempo 
exigido pelo Aperfeiçoamento 
individual. 

O Reino de Deus existe aqui 
e agora, inclusive dentro de 
você.

“Lembra-te dos talentos 
com que Deus te enobrece o 
Sentimento e o Raciocínio, o 
Cérebro e o Coração e, fazendo 
verter a Glória do Bem através 
de teu verbo e de tuas mãos, 
desperta e vive, para que, das 
experiências do aprendiza-
do humano possas um dia al-
çar voo firme em direção à Vida 
Eterna.”

Emmanuel

Interveio o Senhor
No caminho florindo
Trazendo Paz e Amor,
Assim, vamos seguindo.

Bom-dia ó Monumento,
Tipo de Mausoléu,
O Reconhecimento
Mostrando a porta do Céu.

Se hoje estou bem,
Se amanhã será melhor,
Ontem, ouvi alguém
Na Tocata, Dó Maior.

É verdade minha gente,
O mundo voltas dá,
Preciso é ser Crente,
Saber que Deus está lá.

Aprendei com os sonhos
A recompor vossa lida,
Afetos risonhos
Dão Luz a vossa Vida.

Viver este momento
Com Sofreguidão,
É o Pensamento
Na Evangelização.

Na prática que exerce,
Em busca do próprio pão,
Assim se reconhece
O próprio cidadão.

Lembra sempre em tua estrada
Que a Paz de tua Missão
É feita dessa ternura
Que nasce do Coração.

O companheiro que traz con-
sigo o coração é o Semeador que 
sai com Jesus a semear, ajudan-
do incessantemente a execução do 
Plano Divino, e preparando a seara 
do Amor e da Sabedoria, em favor 
da Humanidade no futuro Infinito.

IRMÃ LÚCIA

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

Feira de Artesanato na Galeria 
de Santana neste sábado

Neste sábado (23), das 9 
às 18 horas acontece a Feira 
de Artesanato com produtos 
Artesanais feitos à mão, aquecen-
do para o Natal com muitas novi-
dades. Haverá: Leitura de Tarô, 
Quick Massage, Re fle xologia, 
Degustação: Culi ná ria Caseira. 
A Galeria de San tana está lo-
calizada na Rua Vo luntários da 
Pátria, 2.041 - Santana.

Foto: Divulgação

Feira de Artesanato com muitas novidades

Na manhã do último domingo 
(17), o ex-piloto de Stock Car 
CHRISTIANO CHIARADIA 
ALCOBA ROCHA, 36 anos, 
anos morreu, no Hospital Geral 
do Estado (HGE), em Salvador, 
ele foi vítima da queda de um 
jato executivo em Maraú, no 
baixo sul da Bahia, na últi-
ma quinta-feira (14). Trata-
se da terceira morte confirma-
da após o acidente, outras sete 
pessoas continuam internadas. 
Christiano Chiaradia Alcoba 
Rocha era conhecido como 
Tuka Rocha. Ele estava na uni-
dade desde a última sexta-feira 
(15), quando havia sido trans-
ferido do Hospital Municipal de 
Salvador. Tuka teve 80% do cor-
po queimado. Não há informa-
ções sobre o sepultamento dele.

Na última segunda-feira (18), 
o cantor e compositor REI-
NAL DO, aos 65 anos, conheci-
do como “príncipe do pagode”, 
morreu, em São Paulo. O artista 
lutava contra um câncer no pul-
mão há quatro anos. Nascido no 
Rio de Janeiro em 9 de novem-
bro de 1954, Reinaldo Gonçalves 
Zacarias, iniciou a carreira na 
década de 1980, quando ganhou 
o apelido de “príncipe do pago-
de” de uma rádio fluminense. 
Seu primeiro álbum foi grava-
do em 1986, Retrato Cantado 
de um Amor, que leva o nome 
de um de seus maiores sucessos. 
Outras canções que marcaram 
a carreira de Reinaldo foram 
Sonhos e Trapaças do Amor. O 
cantor se candidatou a vereador 

na cidade de São Paulo em 2012, 
mas não foi eleito.

O cantor ZÉ FELIPE, filho do 
cantor sertanejo Leonardo, pe-
gou muita gente de surpresa, 
há dez dias, ao revelar no palco 
do “Domingão do Faustão” ser 
portador de uma doença crôni-
ca e incurável, espondilite an-
quisolante, uma inflamção que 
afeta os ossos da cabeça, tó-
rax e coluna, além as articula-
ções dos joelhos e dos quadris. 
O tratamento não é tão com-
plexo, mas é muito caro. O can-
tor terá que desembolsar a cada 
dois meses R$ 9 mil pelas inje-
ções que deve tomar para con-
trolar a progressão da doença. 
Por no mínimo dois anos. Cada 
caixa do medicamento vem com 
duas seringas.

Segundo a revista italiana 
Novella 2000, o craque CRIS-
TIANO RONALDO se casou 
com Georgina Rodríguez em 
uma cerimônia realizada no 
Marrocos. O casal está junto 
desde 2016, e são pais de Alana, 
de 2 aninhos. Além dela, CR7 
também é pai de três outras 
crianças.

Fotos: Divulgação

CHÁ BENEFICENTE NA PARÓ-
QUIA DE SANTA TERESINHA 
- O serviço social, convida a comu-
nidade a participar de seu almoço/
bingo beneficente que se realizará 
em 5/12 das 13 às 17 horas no sa-
lão da Paróquia de Santa Teresinha 
- Praça Domingos Correia da Cruz, 
140. A renda será em benefício dos 
carentes que recebem cestas básicas 
e outros atendimentos que o servi-
ço social realiza. Os convites estarão 
a venda na secretaria da Paróquia. 

BAZAR DE NATAL - Nos dias 29, 
30 de novembro e 1º de dezembro, 
das 10 às 20 horas, acontece o Bazar 
de Natal, na Avenida Tenente Julio 
Prado Neves, 1.155.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MI-
RANTE JARDIM SÃO PAU LO 
- Convida para a reunião do bairro 
Jardim São Paulo. O encontro conta 
com a presença de autoridades pú-
blicas que representam a segurança, 
lado social e urbano. Contamos com 
a presença de todos para celebrar o 
encerramento de 2019 - Mulheres: 
trazer um prato de doce ou salga-
do - Homens: Refrigerantes - Dia 
28 de novembro, às 20 horas, no sa-
lão da Igreja Salette na Rua Doutor 
Zuquim, 1.746 - Estacionamento 
gratuito.

A CONGREGAÇÃO ANTIO-
QUIA - Realiza no próximo dia 30 
de novembro, 14 horas, palestra so-
bre finanças pessoais. Não há sensa-
ção melhor do que encostar a cabeça 
no travesseiro e dormir tranquilo, 
não é mesmo? Pesquisas revelam 
que o dinheiro, ou melhor a falta 
dele, é a maior causa de stress pes-
soais e de divórcios.E você sabia que 
controlar suas finanças é mais fácil 
do que você imagina? Basta ter as 
ferramentas certas e um pouco de 
disciplina. Na palestra, serão abor-
dadas diversas dessas ferramentas 
e exemplos práticos para você sair 
de lá começando a virar o jogo, com 
cases práticos, brincadeiras e mui-
ta informação. Informações e inscri-
ções pelo email congregacaoantio-
quia@gmail.com. Vagas limitadas.

AGENTES DO GOVERNO 
ABER TO - O Jogo do Dinheiro 
Na Política - acontece no dia 26 
de novembro, das 19 às 21h30 no 
UNICEU Jaçanã/UAB Jd. Guapira 
- Rua Francisca Espósito Tonetti, 
105 - Jardim Guapira - inscreva-se: 
bir.lygovernoaberto26

PS9 CASA VERDE ESTÁ A 
PROCURA DE NOVOS TALEN-
TOS PARA O FUTEBOL FEMI-
NINO - O projeto está aberto para 
meninas/mulheres de 9 a 33 anos, os 
treinamentos são as terças e quin-
tas das 15 às 17h30, no campo do 
Jardim São Bento, que fica localiza-
do na Avenida Braz Leme, 1.171, e 
de segunda, quarta e sexta, das 19 
às 21 horas, Futebol de Salão no 
Centro Esportivo Casa Verde que 
está localizado na Rua Armando 
Coelho Silva, 775. Para saber mais 

sobre o projeto entre em contato 
com Luiz Claudio (11) 95485-3601 
ou Fábio (11) 99511-3556.

PS9 CASA VERDE - Está fazendo 
avaliações para formar a equipe que 
disputará o campeonato paulista 
com o nome nacional/PS9. As atle-
tas e responsabilidade da formação 
de equipe é toda do PS9 e o Nacional 
irá ceder o Estádio Nicolau Alayon. 
As interessadas devem comparecer 
as quartas e sextas a partir das 15h 
na Rua Viri, 425 - Jd. São Paulo - 
com atestado médico e xerox do RG 
para avaliação com professor Luiz.

SEMEAR CONVIDA PARA CHÁ 
- Dia 27 de novembro, das 14 às 17 
horas o Semear convida para chá 
beneficente - Rua Pedro Cacunda, 
547 - Vila Pauliceia R$ 15,00.

FESTA DE SÃO MARTINHO - 
Domingo - dia 24/11 - a partir das 
13 horas - haverá apresentação es-
pecial do cantor Roberto Gomes 
e Grupo Rancho Folclórico Típico 
Madeirense do Morro de São Bento 
- comidas típicas, drinks diversos, 
brinquedos para crianças até 10 
anos e mto mais... Última festa do 
ano! Rua Casa Ilha da Madeira, 214 
Vila Amália (Altura do nº 2.900 da 
Avenida Parada Pinto) Fone/ Fax: 
(11) 2231-8818 / (11) 2231-0922 
Whatsapp: (11) 93279-1902.

CASAMENTO COLETIVO GRA-
TUITO - Quem quer casar e não 
tem condições, o C.A.M (Centro 
de Apoio a Mulher) tem a solução. 
Inscrições abertas - Para saber mais 
enttre em contato: (11) 98592-7874 
(Whatsapp)- Casamento previsto 
para 13/12/2019.

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS - De segun-
da a sexta, das 9 às 11horas e das 
14 às 16 horas. Local: Rua Maria 
Amália Lopes Azevedo, 3.676 - Se-
nha fornecida no início dos horá-
rios. Estacionamento não disponí-
vel no local.

AMIGOS DO FIDALGO - Aguar-
dam para os saraus de 2019 em novo 
endereço: Rua Professor Marcondes 
Domingues, 164 - Próxi mo à Esta-
ção Metrô Parada Inglesa - das 14 às 
16 horas. Próximas datas: 28 de no-
vembro - dezembro férias. 

CONSEG ÁGUA FRIA/MANDA-
QUI/TREMEMBÉ - Presidido por 
Silvonei Amaro realiza sua próxi-
ma reunião no dia 16 de dezem-
bro, a partir das 20 horas no colégio 
CEDOM, que fica localizado na Rua 
Voluntários da Pátria, 3.422 - Alto 
de Santana.

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Presidido por Vicente D’Er-
rico Neto, realiza sua próxima reu-
nião no dia 3 de dezembro, a partir 
das 20 horas no E.E. Padre Manoel 
da Nóbrega, (colégio do Matão), lo-
calizado na Rua Santa Prisca, 122, 
Casa Verde. 

CONSEG FREGUESIA DO Ó - 
Presidido por Carlos Guaita Gar-
nica, realiza sua reunião toda últi-
ma quinta-feira do mês, às 19h30. 
Rua Calixto de Almeida 38, Jardim 
Monjolo - Fone: 3999-2576.

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - Reuniões: Na primeira 3ª-
feira do mês, às 20 horas. Local: EE 
Pe. Manoel da Nóbrega - Rua Santa 
Prisca 122 - Casa Verde.

CONSEG VILA AMÁLIA - Reu-
niões: Na última 2ª-feira do mês, 
às 20 horas. Local: Auditório do 
Santana Parque Shopping - Rua 
Cons. Moreira de Barros, 2.780 - 
Lauzane Paulista.

CONSEG VILA SANTA MARIA 
- Reuniões: Na segunda 3ª-feira do 
mês, às 19 horas - Local: Colégio 
Silvio Gonzales - Avenida Deputado 
Emílio Carlos, 620 - Limão.

ASSOCIAÇÃO ANTIALCÓOLI-
CA DE SÃO PAULO NÚCLEOS 
ZONA NORTE

JARDIM PRIMAVERA: Rua João 
de Loaje, 141 - Jardim Primavera 
- Referência: Sociedade Amigos de 
Bairro. Dia e horário: Segundas-
feiras das 20 às 22 horas. 
 
VILA GUILHERME: Rua Maqui-
nista Trigo, 117 - Vila Isolina Mazzei 
- Referência: Centro de Promoção 
Social Cônego Luiz Biase. Dia e horá-
rio: Segundas-feiras das 20 às 22 horas.

CIC NORTE: Rua Ari da Rocha 
Miranda, 36 - Conj. Habitacional 
Jova Rural - Referência: Poupa-
tempo - Jova Rural - Dia e horário: 
Se gundas-feiras das 20 às 22 horas.

EXPERIMENTAL - VILA BA-
RUEL - EXTENSÃO N. VILA 
NOVA CACHOEIRINHA - Rua 
Bra zelisa Alves de Carvalho, 356 
- Vila Baruel - Referência: altura 
295 da Avenida Braz Leme, EMEF 
Paulo Nogueira Filho. Dia e horário: 
Segundas-feiras das 20 às 22 horas.
 
CASA VERDE ALTA: Praça San-
tíssima Trindade, S/Nº - Casa Ver-
de Alta - Referência: Paróquia 
Santíssima Trindade. Dia e horário: 
Terças-feiras das 20 às 22 horas. 

JARDIM SANTA CRUZ: Rua 
Dr. Paulo Furtado de Oliveira, 370 
- Jardim Santa Cruz Referência: 
Paróquia Santa Cruz. Tel. (11) 
3981-3502. Dia e horário: Terças-
feiras das 20 às 22 horas.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

Especialista recomenda 7 hábitos 
diários para combater o estresse

Tremores, aumento da pres-
são arterial, insônia, dor de ca-
beça, irritabilidade e acelera-
ção do ritmo cardíaco. Esses são 
alguns dos sintomas mais fre-
quentes de um episódio de es-
tresse, problema que afeta mais 
de 90% da população no mundo, 
segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

A psicóloga da Rede de Hos-
pitais São Camilo de São Paulo 
Rita Calegari reforça a impor-
tância de inserir hábitos mais 
saudáveis na rotina diária para 
evitar problemas graves, como 
doenças cardiovasculares e de-
pressão, entre outros transtor-
nos. De acordo com o Ministério 
da Saúde, o estresse é um dos 
responsáveis por mais de 130 
milhões de infartos no Brasil.

“Apesar de ser uma resposta 
natural do corpo diante de uma 
situação de perigo ou de tensão, 
a manutenção desse estado por 
longos períodos pode causar da-
nos sérios à saúde, à produti-
vidade e, consequentemente, à 
qualidade de vida das pessoas”, 
alerta a especialista.

Como evitar o estresse?

Segundo Rita, é aí que está o 
problema. “Atualmente, com os 
estímulos da vida moderna e a ro-
tina acelerada, é muito difícil con-
seguir escapar de situações que 
nos deixam estressados”, frisa.

O que as pessoas podem fa-
zer de acordo com a especialista 
do Hospital São Camilo, é ava-
liar o que pode ser modificado 
em suas rotinas para reduzir o 
estresse e fortalecer seu organis-
mo para enfrentar as situações 
estressoras que não podem ser 
alteradas. A seguir, a psicóloga 
destaca sete hábitos simples que 
ajudam a combater o estresse:

Se afaste quando sentir raiva

Segundo Rita, sentir raiva 
é normal, mas a frequência des-
sa emoção pode ser um sintoma 
negativo. Podemos evitar que ela 
atinja picos e que nos coloquem 
em níveis elevados de estresse, 
mudando o cenário quando isso 
acontecer. “Saia de perto da situ-
ação ou da pessoa que despertou 
esse sentimento em você, tente 
respirar profundamente algumas 
vezes e refletir com empatia so-
bre o que causou esse sentimen-
to. Se possível, retorne só quan-
do se sentir mais calmo”, sugere.

Faça momentos de silêncio

A especialista comenta que, 
sobretudo para quem vive nas 
áreas urbanas, o barulho pode 
ser um gatilho para o estres-
se. A dica neste caso é reservar 

alguns minutos para ficar em 
silêncio. “Feche os olhos, sen-
te-se em uma posição confortá-
vel, longe de qualquer barulho e 
concentre-se apenas na sua res-
piração, antes de retomar as ta-
refas diárias. E tente conter os 
ruídos que surgirão de dentro 
de sua mente: os pensamentos”, 
destaca Rita.

Presenteie-se com 
pequenos prazeres

A psicóloga reforça que, dian-
te de uma rotina exaustiva, uma 
dica para aliviar o estresse é fazer 
algo que desperte sensações de 
prazer e relaxamento. “Receber 
uma massagem de 15 minutos, 
almoçar com uma boa compa-
nhia, se permitir um mimo, uma 
sobremesa especial ou um cine-
minha no meio da semana são 
atividades simples, porém, com 
a consciência de que são inten-
cionalmente gestos de autocuida-
do, podem contribuir com a nos-
sa saúde mental”, ressalta.

Repense a regra do “agora”

Avalie suas atividades e res-
ponsabilidades diárias e pense: 
tudo precisa ser resolvido ago-
ra? A especialista do Hospital 
São Camilo lembra que é sau-
dável estabelecer prioridades na 
realização das tarefas, sejam elas 
pessoais ou profissionais. A reco-
mendação é avaliar o que é ne-
cessário e o que é desejável. 

Valorize ambientes 
saudáveis para o trabalho

Se o seu trabalho é enten-
dido como a sua fonte de sofri-
mento, a profissional recomen-
da fazer uma sincera avaliação 
dos motivos pelos quais você 
continua nele. “A crise econômi-
ca e a falta de emprego não de-
vem tirar a expectativa das pes-
soas de procurar um ambiente 

profissional melhor para elas”, 
diz Rita, fazendo referência à 
Síndrome de Burnout, que atin-
ge mais de 30% dos brasileiros 
segundo dados da International 
Stress Management Association 
(Isma). “Especialmente, por-
que as empresas já estão aten-
tas a necessidade de desenvol-
ver boas políticas internas de 
RH para reter os seus talentos”, 
lembra a psicóloga.

Peça ajuda

“Nós somos seres coletivos, 
não precisamos fazer tudo sozi-
nhos”, afirma. Ela explica que 
o hábito de pedir ajuda reduz a 
pressão e traz sensações de con-
forto, o que aumenta o bem-es-
tar. Para quase todas as situa-
ções de crise intensas (doenças, 
mortes, separações, acidentes 
entre outras) a rede de apoio de 
uma pessoa é fator decisivo na 
sua superação. O mesmo ocor-
re para as situações de estresse 
diá ria. Ao nos isolarmos, além de 

perder a perspectiva do nosso so-
frimento (possivelmente intensi-
ficando-o) impedimos que o fluxo 
de amor, de atenção, de solidarie-
dade das pes soas nos atinja, con-
tagiando-nos positivamente.

Pratique atividades físicas 
e ou artísticas

O nosso cérebro é estimulado 
em áreas diferentes quando esta-
mos praticando esportes ou reali-
zando atividades artísticas. Essa 
mudança na estimulação de he-
misfério cerebral, pode produ-
zir efeitos positivos para reduzir 
o estresse. Portanto, a psicóloga 
do Hospital São Camilo recomen-
da caminhar ou praticar esportes 
(que também libera endorfinas) 
e cantar, dançar, fotografar, cozi-
nhar ou pintar. “Descubra o seu 
talento e explore coisas que goste 
de fazer”, finaliza.

Foto: by JESHOOTS.COM on Unsplash

É preciso avaliar o que deve e pode ser modificado em suas rotinas 
para reduzir o estresse e fortalecer seu organismo


