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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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O Mensageiro
O acalanto na maciez da 

pele, faz o milagre da Fé ressur-
gir em estado latente no aspec-
to geral; vai daí você que apri-
mora seu Espírito vive porque é 
Eterno.

O Solidéo que classifica
É como o véu que purifica,
Você escolhe a condição
Sabe também a Religião.

Tudo começa ao romper da Luz
É como um raio em nome de Jesus
Não profanar, nem esquecer a
origem faz parte do homem
nessa vertigem

Tudo mesmo é uma certeza
Não viver a esmo, tendo Realeza.

A humanidade caminha, 
mesmo porque até aquele que 
pára sua vida carnal, continua 

na vida Espiritual. Isso não 
se pode negar, os fatos aí es-
tão e provam que existe sim 
um Mistério nessa imensa 
Constelação.

Vós sois um ser e como tal 
procurais viver.

A luta e a vida combinam 
seus caracteres, um te faz ser, 
outro te faz viver no meio das 
intempéries na procura de 
vencer.

Mensagem do Mensageiro:

“Todo aquele, pois, que ouve 
as minhas palavras e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao Homem pru-
dente que edificou a sua Casa 
sobre a rocha; Vieram as chu-
vas, transbordaram os rios e 
aquela casa não caiu”.

Jesus

Assim somos todos semea-
dores. Plantemos sempre se-
mentes do Bem.

Se carregar um fardo
Cansa e deprime
Deus está ao nosso lado.
Com Ele o homem se exprime.

Vamos Além no Horizonte
Fé aumenta para quem tem,
Nasce como água na fonte
Naturalmente se vê

A beleza Radioativa,
Crê, porque crê
E, aos outros incentiva.

Não há na vida formas deter-
minadas, como no mundo da ma-
téria tudo se subordina aos dita-
mes de uma vontade potente.

IRMÃ LÚCIA

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

Quicko App lança 
central com informações 

sobre o transporte

O Quicko App, aplicativo da 
startup de Mobilidade Urbana da 
Quicko, lança uma nova funcio-
nalidade: uma central de notifi-
cações com as principais notícias 
em tempo real sobre o sistema de 
transporte público em São Paulo. 
Pela nova ferramenta, os usuá-
rios poderão saber se há mudan-
ças ou intervenções nas linhas de 
ônibus, metrô ou trem.

No app será possível visua-
lizar todas as informações pos-
tadas em perfis oficiais das ope-
radoras do transporte público 
no Twitter, como: SPTrans, Me-
trô, CPTM e EMTU. A nova fer-
ramenta pode ser acessada, di-
retamente no Quicko APP, 
no menu do lado esquerdo. 
“Trabalhamos para oferecer aos 
usuários, por meio da tecnolo-
gia, o melhor caminho de acor-
do com suas próprias preferên-
cias. Agora, com a Central de 
Notificações, o Quicko APP, se 
torna também um provedor de 
informações em tempo real. É 
mais uma ferramenta que vai 
ajudar os usuários nas tomadas 
de decisão, além de possibilitar 
que não percam nenhuma notí-
cia importante, em um momen-
to como o atual”, explica Pedro 
Somma, CEO da Quicko.

Na Central de Notificações, 
também é possível conferir orien-
tações sobre medidas de seguran-
ça para o uso do transporte pú-
blico e de outros modais em meio 
à pandemia do novo coronavírus.

Covid-19

A recomendação de autori-
dades mundiais, como a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), 
e de governos, é para que as pes-
soas evitem sair de casa, a fim 
de conter a propagação do vírus. 

Mas, para que grande parte da 
população possa ficar em iso-
lamento, os trabalhadores em 
serviços essenciais, como: hos-
pitais, clínicas médicas e odon-
tológicas, farmácias, pet shops, 
agências bancárias e supermer-
cados, entre outros, continuem 
a atuar, presencialmente. Essas 
pessoas merecem o nosso reco-
nhecimento e nossa ajuda.

Quais os meios mais 
seguros para me deslocar?

Meios de transporte que não 
promovam a interação direta 
entre as pessoas e, preferencial-
mente que não sejam fechados. 
Mantendo a distância de 2 me-
tros de outras pessoas, mesmo 
que elas não estejam com sin-
tomas aparentes, como tosse. A 
bicicleta e a caminhada são as 
melhores opções.

Automóveis privados tam-
bém são uma possibilidade. Não 
se esqueça de limpar as áreas 
em que colocamos as mãos, tan-
to nos automóveis, quanto nas 
bicicletas, como volante e gui-
dom, por exemplo.

Quais as recomendações 
para usar o transporte 

coletivo?

•Procure viajar nos horários de 
menor movimento;
•Use máscaras de proteção; 
•Tente sentar-se em uma área 
tranquila e manter uma distân-
cia de 2 metros.
•Nos ônibus, procure deixar a 
janela aberta;
•Evite apertos de mão, abraços 
e beijos;
•Esteja ciente das superfícies e 
corrimãos em que tocar e não 
leve a mão ao rosto (principal-
mente, olhos, boca e nariz), en-
quanto estiver viajando, ou an-
tes de fazer a higienização das 
mãos;

•Quando tossir ou espirrar, pro-
teja a boca com a parte interna 
do antebraço, ou com um lenço 
descartável;
•Para reduzir o risco, lave as 
mãos, ou use álcool em gel 70%, 
antes e logo depois da viagem;
•Não esqueça de higienizar o 
seu celular;
•Caso apresente sintomas de gri-
pe ou similar; evite ao máximo 
meios de transporte fechados.

E as dicas para usar modais 
compartilhados?

•Evite pedalar, ou andar de pa-
tinete em locais com grande 
concentração de pessoas;
•Nos automóveis, mantenha as 
janelas abertas e evite contato 
físico;
•Quando tossir ou espirrar, pro-
teja a boca com a parte interna 
do antebraço, ou com um lenço 
descartável;
•Após usar a bicicleta,  patinete, 
ou entrar em táxis e similares, 
não toque no rosto (principal-
mente, olhos, boca e nariz), antes 
de fazer a higienização com água 
e sabão, ou álcool em gel 70%;
•Não esqueça de higienizar o 
seu celular.
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Sete em cada 10 brasileiros acreditam que 
mudanças climáticas são tão sérias quanto covid-19

Para 71% da população do 
Brasil, as alterações climáticas 
no mundo são tão sérias, quanto 
a pandemia de covid-19. Esse é 
o principal resultado da pesqui-
sa “Earth Day 2020”, realizada 
pela Ipsos, por meio da platafor-
ma Global Advisor, com 14 na-
ções. O índice dos entrevistados 
brasileiros, reflete perfeitamen-
te a percepção global, também 
de 71%. A China, um dos paí-
ses mais impactados pelo surto 
de coronavírus, está no topo do 
ranking, entre os que mais acre-
ditam que as mudanças no cli-
ma representam um problema 
da mesma gravidade da pande-
mia, com 87% de concordância 
com a premissa. Em segundo 
lugar, vem o México, com 84%. 
Logo atrás, está a Índia (81%).

Em contrapartida, Canadá 
(64%), Austrália (59%) e Esta dos 
Unidos (59%), são as nações que 

menos concordam que, as altera-
ções climáticas sejam uma crise 
tão séria quanto a pandemia.

O levantamento, também 
apontou que 65% dos entrevis-
tados no mundo acreditam que 
os governos de seus países, de-
vem priorizar ações de comba-
te às mudanças climáticas, du-
rante a recuperação econômica, 
após a Covid-19. Considerando 
apenas os brasileiros, são 66%.

Índia (81%), México (80%) 
e China (80%), novamente, são 
as nações que mais concordam 
com a afirmativa. Por outro 
lado, os participantes australia-
nos, alemães e americanos, com 
57% de concordância cada um, 
mostraram um menor grau de 
interesse nas iniciativas futuras 
de seus governos, em respeito às 
alterações climáticas.

Apesar de as mudanças 
no clima serem uma pauta 

importante em diversos países - 
como mostrou o estudo -, para 
quase metade dos ouvidos glo-
balmente, o tema não deve se 
sobrepor à retomada econômi-
ca. Entre todos os entrevistados 
das 14 nações, 44% acreditam 
que seus governos devem focar 
primeiro em ajudar a economia 
a se recuperar, mesmo que isso 
signifique tomar certas atitudes 
que tenham impacto negativo 
ao meio ambiente.

No Brasil, apenas 37% con-
cordam com a afirmativa. Índia 
(63%), Rússia (55%), e Austrália 
(50%), são as nações que mais 
acreditam que o desempenho 
econômico deve vir em primei-
ro lugar, mesmo que seja ne-
cessário causar dano ao meio 
ambiente. Os países com me-
nor índice de concordância são 
Alemanha (36%), França (35%) 
e Japão (35%).

MULHERES NORMAIS - 
Sucesso no Instagram, Izabella 

conquistou dezenas de milha-
res de leitoras que se senti-
ram acolhidas pelo jeito leve, 
intenso e verdadeiro de escre-
ver sobre o cotidiano femini-
no na sua página no Instagram  
(@izabellacronista). Através 
de suas crônicas, narradas em 
primeira pessoa por diferentes 
protagonistas que expõem situ-
ações cotidianas e sentimentos 
femininos, a autora deu voz às 
mulheres que, assim como ela, 
são normais e têm muito a di-
zer. Sabe aquela sensação de 
quando você ouve uma músi-
ca e ela parece traduzir a sua 
história? Então, é isso que você 
vai sentir quando ler as crôni-
cas deste livro. Link de venda:  
https://www.amazon.com.br/
dp/B087C88ZYP

E-commerce cresce 81% em abril e fatura R$ 9,4 bilhões
O isolamento social trou-

xe impactos significativos para 
o varejo e, para não perder lu-
cro, muitas companhias acele-
raram a transformação digital 
para passarem a vender pela in-
ternet. Quem olhou com cari-
nho para o e-commerce colhe os 
frutos do investimento: de acor-
do com o Compre&Confie, em-
presa de inteligência de mer-
cado focada em e-commerce, o 
varejo digital brasileiro faturou 
R$ 9,4 bilhões em abril, aumen-
to de 81%, em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Ainda de acordo com a com-
panhia, a alta reflete, principal-
mente o aumento no número 
de pedidos realizados durante o 
mês. Ao todo, foram 24,5 milhões 
de compras online, aumento de 
98%, em relação a abril de 2019.

As categorias que tive ram o 
maior crescimento em volu me 
de compras foram: Ali men tos 
e Bebidas (aumento de 294,8% 
em relação a abril de 2019), Ins-
tru mentos Musi cais (+252,4%), 
Brinquedos (+241,6%), Ele trô-
nicos (+169,5%) e Ca ma, Mesa e 
Ba nho (+165,9%).

Mesmo com o aumento, o tí-
quete médio analisado apresen-
tou queda na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior. “O 
mercado de varejo online está 
em fase de profunda mudança. 
O cenário de covid-19 acelerou 
as vendas de categorias que, até 
então eram pouco exploradas 
como, por exemplo, saúde, ali-
mentos e bebidas e petshop, o 
que colabora para o crescimento 

do e-commerce brasileiro”, afir-
ma André Dias, diretor executi-
vo do Compre&Confie.

Dia das mães deve colaborar 
para alta, gerando aumento 

de mais de 100% no 
faturamento do e-commerce

Se o e-commerce já cresce 
em ritmo acelerado sem datas 
comerciais, em maio o Dia das 
Mães deve fornecer uma aju-
da “extra” ao varejo digital. De 
acordo com o Compre&Confie, 
as compras on-line devem atin-
gir faturamento de R$ 5,9 bi-
lhões, aumento de 123%, em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado.

“A projeção para o Dia das 
Mães, realmente é algo surpre-
endente, que não vejo desde os 
primórdios do e-commerce, com 
percentual de crescimento aci-
ma de 3 dígitos”, afirma Dias.

A estimativa da compa-
nhia considera o período de 25 
de abril a 9 de maio e, projeta 
que, nesse intervalo, sejam rea-
lizadas 15,5 milhões de compras 
online - número 139% maior do 
que o registrado no mesmo in-
tervalo de 2019.

Apesar de comprarem em 
maior quantidade, brasileiros 
devem gastar menos em cada 
transação. A companhia vê que-
da de 7% no tíquete médio das 
compras, totalizando R$ 380,23.
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Ao todo, foram realizadas 24,5 milhões de compras no último mês, 
aumento de 98% em relação ao mesmo período do ano passado

Lavar os cabelos com menor frequência potencializa 
a queda dos fios durante o isolamento social

Segundo balanço feito re-
centemente por uma das maio-
res empresas de produtos de hi-
giene do mundo, a Unilever, o 
isolamento social, por conta da 
pandemia do coronavírus tem 
feito as pessoas lavarem me-
nos os cabelos. De acordo com 
os resultados financeiros da em-
presa, o isolamento diminuiu 
em 25% a demanda por produ-
tos como shampoo, condiciona-
dor, espuma e lâminas de bar-
bear, desodorante e cremes 
hidratantes.

De acordo com o angiologis-
ta e especialista em queda capi-
lar e fortalecimento dos fios, dr. 
Álvaro Pereira, a lavagem diária 
dos fios é um dos fatores mais 
importantes no combate à que-
da capilar; problema que tem 
aumentado nesta quarentena, 
já que as pessoas estão sofren-
do forte sobrecarga emocional 
com picos de ansiedade e estres-
se, devido à insegurança do ce-
nário de pandemia.

A perda de cabelo induzida 
pelo estresse, conhecida como 
eflúvio telógeno (em geral tem-
porário), pode ocorrer princi-
palmente devido às altas taxas 
de cortisol (hormônio do estres-
se), no organismo, comprome-
tendo assim o sistema circulató-
rio periférico. A maior liberação 
de adrenalina, decorrente do es-
tresse, causa uma vasoconstri-
ção nas raízes dos cabelos com 
menor aporte de sangue e nu-
trientes ao fio, o que impacta na 
fase de crescimento.

O especialista explica que o 
uso de produtos fortificantes e 
tônicos específicos para lavar o 
couro cabeludo, diariamente (ou 
dia sim, dia não) contribui para 
evitar inflamações, ajudar na 
remoção de resíduos e excesso 
de oleosidade; já que a pele suja 

e oleosa do couro cabeludo não 
consegue absorver os nutrien-
tes, e estimular o bulbo capilar 
e a circulação local, trazendo as-
sim mais nutrientes para o folí-
culo piloso, contribuindo para o 
crescimento de novos fios.

É valido saber que, na situ-
ação de normalidade, cerca de 
85% dos fios de cabelo do cou-
ro cabeludo estão crescendo e 
15% estão em repouso ou cain-
do. Quando o fio cai, o folícu-
lo permanece intacto no mes-
mo local, gerando outro fio que 
cresce novamente. Este é o cha-
mado ciclo capilar que se repete 
ao longo da vida. O fio de cabe-
lo nasce, cresce, repousa, morre 
e nasce novamente algumas ve-
zes na vida. Devido a este ciclo, 
é comum que haja uma queda 
de 100 a 150 fios de cabelo por 
dia. Quando a queda de cabelo 
é superior a essa quantidade, a 
recomendação é procurar ajuda 
de um especialista.

Confira abaixo dica de tra-
tamento que o dr. Álvaro desta-
cou para evitar e tratar a queda 
capilar durante este período de 
quarentena:

Lavar os cabelos: Deve-se 
lavar os cabelos diariamente, ou 
intercalar dia sim e dia não para 
evitar inflamações, como citado 
acima. Cosméticos bons que po-
dem evitar a queda são constituí-
dos por antioxidantes naturais, 
como os shampoos e condiciona-
dores Capellux Anti queda. Feitos 
com ingredientes 100% naturais, 
reduzem a perda capilar em até 
60%, além de aumentarem a es-
pessura dos fios. Através da com-
binação de três ativos botânicos: 
baicalina (extrato de planta co-
mumente utilizado pela medici-
na oriental), germinados de soja 
e trigo e a cafeína; eles agem di-
retamente no couro cabeludo, es-
timulando o crescimento, a força 
e o brilho dos fios.
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A dica de tratamento é para evitar e tratar a queda capilar 
durante este período de quarentena


