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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, 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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Renovação Carismática
A verdade é uma palavra boa 

que se irradia seja lá qual for a 
Religião; a mensagem é válida 
quando tem luz, é Iluminada. 
No final vencem os que Oram 
em vez de temer, e agem em vez 
de lamentar.

Se queres subir ao Alto
Toma zelo em não cair,
Constrói nas lutas de agora
As belezas do porvir.

O serviço é o nosso orien-
tador primário e supremo, por-
que somente convertendo nos-
sa existência em braços, olhos, 
ouvidos, pés, pensamentos e co-
rações, através dos quais se ma-
nifeste a vontade atuante e re-
dentora do Mestre Divino, em 
favor de todas as criaturas e 
de nós mesmos, é que atingire-
mos o mundo regenerado com 

uma só fé e um só Senhor. As 
obras que construímos na Terra 
são raízes profundas de nossa 
alma, retendo nosso coração no 
serviço.

O ideal é a luta que faço
Na disputa e no espaço.
Tudo lembra a luz
Tendo no refletor
a imagem de Jesus.

Quanto mais céu dentro de 
nossa alma, mais habilitação para 
servirmos ao bem no inferno.

Esse mesmo inferno zodiacal
Faz parte de nossa vida,
É um caminho radical
Na nossa luta, na nossa lida.

Às vezes é imprescindível si-
lenciar, para compreendermos 
mais intensamente. Edificamos 

com sacrifícios de hoje, a paz do 
futuro.

As qualidades edificantes 
que o Reino do Todo Poderoso 
espera de nós revelam-se, em 
construção, no terreno de nos-
sa alma. É imprescindível que o 
tempo nos aprimore os talentos 
imortais.

Bem-aventurado é o Tra-
balhador que, na hora do cre-
púsculo, se sente ainda com o 
tesouro do serviço.

As estrelas brilham para ele, 
com renovado fulgor e o Pai de 
Infinita Bondade lhe renova as 
energias, para o trabalho a fazer.

Renovação Carismática
É todo o seu viver
No mundo nesta temática
Vamos então, Aprender.

IRMÃ LÚCIA

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

Idosos precisam de atenção e atividades 
específicas para manter Saúde Mental

Impacientes com a quaren-
tena, os idosos se tornaram o 
centro de memes nas redes so-
ciais e vídeos no WhatsApp. O 
fato é que, para eles está sen-
do um grande desafio enfrentar 
esse período, associado a todas 
as limitações naturais - físicas 
e cognitivas da idade - e, cla-
ro, as mudanças bruscas diárias 
impostas.

Uma atenção a mais a eles é 
fundamental para que a Saúde 
Mental continue ajustada nes-
te momento de tanta tensão e 
ansiedade. “Muitos idosos pos-
suem rotinas bem estabeleci-
das de vida (ida a bancos, cen-
tros de convivência, mercados, 
etc) e, alterar seus hábitos co-
tidianos pode ser extremamen-
te estressante. Além disso, o 
distanciamento dos familiares 
e de pessoas significativas po-
dem potencializar estes sen-
timentos de ansiedade e soli-
dão. Por esta razão, é preciso 
olhar para eles com mais em-
patia”, explica a psicóloga e co-
ordenadora do curso de psico-
logia da Anhanguera Santana, 
Lizandra de Campos Brandani.

Veja algumas posturas e 
ações importantes que toda a 
família pode ter com os mais 
velhos, neste momento para 
manter a Saúde Mental deles 
e de todos na casa, além de di-
cas práticas direcionadas para 
quem já está na terceira idade. 
Confira:

Calendário e organiza-
ção bem ajustadas: Manter 
uma rotina fará que o dia pos-
sa ser estruturado por ativida-
des importantes como: horário 
de acordar, comer, assistir TV, 
exercitar, falar/ligar para um 
parente ou amigo, lazer e des-
canso. Oriente o tempo e o dia 
por meio de calendário (vale cir-
cular o dia atual e checar o que 
passou), murais específicos e bi-
lhetes pontuais;

Atividades - nada de so-
brecarga ou cobrança por 
produtividade: Respeite as 
atividades rotineiras e possí-
veis, tomando o cuidado com 
a inclusão de novas atividades. 

Não há a necessidade de sobre-
carregar o idoso. Se possível, 
realize atividades de estimula-
ção cognitiva com jogos e brin-
cadeiras, como ‘stop’, ‘imagem 
e ação’, palavras-cruzadas e 
charadas. Aproveite para unir 
a família;

Observar uma paisagem 
e regular a postura cor-
poral podem mudar o dia! 
Massagem, escalda pés, obser-
vação de paisagem pela janela 
ou de uma fotografia, manuseio 
de texturas diferentes e exer-
cícios de respiração podem au-
xiliar no alívio da ansiedade. 
Atividades físicas como: alonga-
mento, regular postura corpo-
ral, exercícios de mentalização 
e atenção nas partes e funções 
do corpo, auxiliam na liberação 
de hormônios que promovem o 
bem-estar;

Relembre o que passou, con-
te histórias e planeje o que 
está por vir! Ao final do dia, 
recorde as tarefas realizadas, 
planeje o dia seguinte, valide os 

sentimentos, conte histórias de 
família, tudo isso ajuda a man-
ter a Saúde Mental e a sensação 
de utilidade. Caso o idoso já te-
nha passado por uma situação 
parecida com a pandemia no 
passado, questione as histórias, 
aprendizados, conhecimentos e 
sentimentos naquela situação e 
que podem auxiliar na situação 
atual, bem como os benefícios 
e resiliências retirados daque-
le momento. Idosos com rebai-
xamento cognitivo, tendem a 
repetir histórias, não censure, 
faça novas perguntas para ge-
rar novas respostas, e demons-
tre interesse;

Preparando uma boa noi-
te de sono: Deixe a casa mais 
silenciosa e escura, diminua a 
emissão de ruídos. Os apare-
lhos eletrônicos, principalmen-
te telas, devem deixar de ser 
utilizados pelo menos uma hora 
antes de deitar. Não faça uso de 
bebidas estimulantes próximo 
ao horário de dormir e, se for do 
gosto do idoso, prepare um chá 
calmante.
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Veja as dicas e ações importantes para fortalecer relações 
com familiares da terceira idade neste período

Cupcake de Chocolate 
com Amêndoas e 

Trufas com Biomassa

Para o preparo do Cupcake de 
Chocolate com Amêndoas, suge-
rimos que utilize a Mistura para 
o Preparo de Bolo Integral Magro 
com Cacau e, para reduzir as ca-
lorias do recheio, o Açúcar Magro 
Fit. Já para a produção das delicio-
sas Trufas Light com Bio massa de 
Banana, a recomendação da nutri-
cionista da marca é utilizar o Cacau 
em Pó, o Chocolate Meio Amargo e 
o Açúcar Magro Fit, a combi nação 
perfeita para quem deseja comer 
um doce com muito sabor, mas 
sem as calorias das sobremesas tra-
dicionais. Vamos conferir?

Cupcake de Chocolate 
com Amêndoas

Ingredientes:
Massa: 1 embalagem de Mis tura 
para o Preparo de Bolo Integral 
Magro com Cacau (400g), 4 ovos 
(200g), 100ml de água, 100ml de 
óleo, ½ xícara (chá) de amêndoas 
torradas e picadas (70g).

Recheio e cobertura: 8 co-
lheres (sopa) de Açúcar Magro 
Fit (96g), 4 colheres (sopa) de 
Achocolatado Light Magro (40g), 
4 colheres (sopa) de cacau em pó 
(40g), 7 colheres (sopa) de amido 
de milho (70g), 1 embalagem de 
leite desnatado zero lactose (1L).

Modo de preparo:
Massa: Coloque no liquidifica-
dor a mistura para bolo, os ovos, 
o óleo, a água e bata por aproxi-
madamente 3 minutos. Em segui-
da, coloque a massa em uma vasi-
lha, adicione as amêndoas picadas 
e misture. Coloque as forminhas 
de papel tamanho médio para 
cupcake em uma forma. Despeje 
a massa na metade das forminhas 
e leve para assar em forno prea-
quecido à 180°C por, aproximada-
mente 30 minutos, ou até que o 
palito saia limpo.

Recheio e cobertura: Colo-
que todos os ingredientes em 
uma panela, leve ao fogo até 

engrossar e deixe esfriar. Divida 
metade para o recheio e a outra 
metade para a cobertura.
Montagem: Corte em círculo com 
a ponta da faca no centro da massa 
do cupcake, retire a tampa e o mio-
lo, reserve a tampa. Coloque o re-
cheio dentro de uma manga para 
confeitar e adicione o recheio no 
cupcake e acrescente a tampinha. 
Decore com a cobertura.

Rendimento: 24 porções de 80g.
Dificuldade: fácil.
Preparo: 1 hora.

Trufas Light com 
Biomassa de Banana

Ingredientes:
Trufa: 150g de chocolate meio 
amargo, 1 colher (chá) de Açúcar 
Magro Fit (4g), 1 colher (sopa) 
de cacau em pó (8g), Biomassa 
de banana verde, 2 bananas 

verdes com casca (250g).

Modo de preparo: 
Biomassa de banana: Lave as 
bananas e coloque na panela de 
pressão com a água, leve ao fogo 
até atingir a pressão, abaixe o 
fogo e deixe cozinhar por, aproxi-
madamente 8 minutos. Desligue 
o fogo e espere a pressão sair. 
Retire e descasque as bananas, 
coloque as bananas em uma tra-
vessa e amasse até virar uma 
pasta bem cremosa. Reserve.
Trufa: Derreta o chocolate em 
banho-maria, ou no micro-on-
das, adicione a biomassa, o açú-
car e misture. Cubra com um 
filme plástico e leve para gelar 
por, aproximadamente 1 hora. 
Enrole e passe-as no cacau.

Rendimento: 10 porções de 30g.
Dificuldade: fácil.
Preparo: 1 hora e 30 minutos.

Fotos: Divulgação

Aplicativo gratuito ensina a 
auto-hipnose, para reduzir 

ansiedade e compulsão 

Neste momento de surto do 
novo coronavírus, onde o Brasil 
contabiliza mais de cinco mil 
mortes e quase 50 mil casos con-
firmados da doença, as autorida-
des começam a perceber que o 
isolamento da quarentena tem 
consequências para a Saúde 
Mental da população. Um estudo 
publicado pela revista britânica 
Lancet, abordou o medo e a soli-
dão sofridos por aqueles que en-
frentam uma quarentena, como 
consequência do coronavírus.

São tantas as preocupações 
dentro de casa, no trabalho, com 
os familiares e, principalmente, 
com o próprio EU. O acúmulo de 
mágoas, arrependimentos e cul-
pas, acarretam em uma grande 
carga emocional. Ter alguém de 
confiança para desabafar, pode ser 
bastante eficiente neste momen-
to, mas acontece que, nem sempre 
temos pessoas disponíveis.

Pensando nisso, Michael 
Arruda, hipnoterapeuta e pre-
sidente da OMNI Brasil, desen-
volveu o aplicativo PlenaMente, 

totalmente gratuito e que já 
contabiliza mais de 41 mil 
down loads nos sistemas iOS e 
Android, para possibilitar que 
as pessoas vivam o real poten-
cial do perdão, além de ajudar 
a criar e cultivar hábitos pode-
rosos capazes de transformar a 
sua vida, impulsionando a sua 
produtividade e otimizando o 
seu foco na busca pelo sucesso.

Algumas das funcionali-
dades do PlenaMente são: ca-
dastro ou adoção de hábitos de 
outras pessoas; áudios disponi-
bilizados com técnicas de auto- 
hipnose para impulsionar a sua 

performance e otimizar o seu 
foco; conquista de distintivos 
de acordo com o seu progresso 
no aplicativo; compartilhamen-
to das suas conquistas nas re-
des sociais e, motivação de ou-
tras pessoas a também criarem 
hábitos transformadores.

Serviço:
iOS: https://apps.apple.com/br/app/ 
plenamente-treine-sua-mente/
id1391049101

Android: https://play.google.com/
store/apps/details?id=unudigital.
app_michael_android&hl=it

Foto: Divulgação

Seguro-desemprego representou 60% 
dos atendimentos do Cate

As nove unidades do Cate - 
Centro de Apoio ao Trabalho e 
Empreendedorismo da Prefei-
tura de São Paulo, contavam 
com 795 atendimentos até quin-
ta-feira, 30 de abril. Os serviços 
relativos ao seguro-desemprego, 
representaram 60% dos atendi-
mentos, já o requerimento do 
auxílio emergencial do gover-
no federal foi realizado por 40%, 
das pessoas que estão com difi-
culdade para ter acesso a esses 
benefícios. O serviço ocorre com 
agendamento pela central 156, 
que marca data e horário para 
evitar aglomerações nas unida-
des e, assim preservar a saúde 
das equipes técnicas e da popu-
lação contra o coronavírus.

Entre as pessoas que com-
pareceram às unidades do Cate 
para habilitar o seguro-desem-
prego, a maior parte foi para so-
licitar o seguro, representando 
40% do total e, 20% verificaram 
pendências com relação a este 
benefício.

Para facilitar o agendamen-
to, o cidadão também pode utili-
zar a página principal do Portal 
SP156 no endereço https://
sp156.prefeitura.sp.gov.br. No 
local, um pop-up aparece com 
os serviços públicos voltados 
ao enfrentamento da pandemia 
do coronavírus. Clicando na se-
gunda opção disponível, o usuá-
rio acessa, diretamente a página 
com todas as informações sobre 
o auxílio emergencial e seguro-
desemprego e o link para ser di-
recionado para agendar, eletro-
nicamente o atendimento nas 
unidades do Cate.

Quem optar pelo conta-
to com a central 156 por tele-
fone, deve ficar atento à gra-
vação do serviço e escolher as 

opções 0-4-4-2 do ambiente ele-
trônico, para ser direciona-
do para agendar o atendimen-
to no Cate mais próximo de sua 
casa. Documentos a serem apre-
sentados nas unidades do Cate, 
para quem agendou serviços de 
Seguro Desemprego:

Para o Trabalhador 
Do méstico:

1. Documento de Identificação 
com foto (original ou cópia 
autenticada)
2. Número do CPF - Cadastro 
de Pessoa Física;
3. Carteira de Trabalho, com a 
anotação do contrato de traba-
lho (versão em papel ou versão 
digital);
4. Cartão do PIS (Programa 
de Integração Social), extrato 
atua lizado ou Cartão Cidadão;
5. Termo de Rescisão do Con-
trato de Trabalho (TRCT), de vi-
damente acompanhado do Ter mo 
de Quitação ou de Ho mo logação.

Para o Trabalhador 
Formal:

1. Documento de Identificação 
com foto (original ou cópia 
autenticada)
2. Número do CPF - Cadastro 
de Pessoa Física;
3. Carteira de Trabalho, com a 
anotação do contrato de traba-
lho (versão em papel ou versão 
digital);
4. Cartão do PIS (Programa 
de Integração Social), extrato 
atua lizado ou Cartão Cidadão;
5. Termo de Rescisão do Con-
trato de Trabalho (TRCT), 
devidamente acompanhado 
do Termo de Quitação ou de 
Homologação.

6. Documento de levantamento 
dos depósitos do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço), ou comprovante de saque 
do FGTS;
7. Requerimento do Seguro-
Desemprego (em duas vias, emi-
tido pela empresa, pelo aplicati-
vo Empregador Web).

Para quem agendou 
a solicitação do Auxílio 
Emergencial:

1. Documento de Identificação 
com foto;
2. Número do CPF;
3. Aparelho de celular com nú-
mero ativo para recebimento do 
código de validação;
4. Caso não seja o único soli-
citante de seu grupo familiar, 
apresentar também o núme-
ro de CPF e data de nascimen-
to das pessoas que compõem seu 
grupo familiar.

Unidades do Cate com aten-
dimento emergencial, das 8 às 
17 horas:

Zona Norte

Cate Brasilândia - Avenida 
João Marcelino Branco, 95
Cate Jaçanã - Rua Luis Sta-
matis, 300
Cate Perus - Rua Ylídio Fi-
gueiredo, 349

Seguro-Desemprego

https://www.gov.br/pt-br/servicos/
solicitar-o-seguro-desemprego

Auxílio Emergencial do 
Governo Federal

https://auxilio.caixa.gov.br/


