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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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Raios Libertadores
Vamos, que o preceito diz: 

Agradeça a Deus pelo Trabalho 
que lhe é atribuído agora. Uma 
simples varredura é de grande 
valia.

O pão de cada dia depen-
de do estado em que você en-
carar a tarefa, - o seu humor é 
importante.

A espiritualidade cerca o ho-
mem, lhe dá sustentação, de um 
jeito ou de outro sempre há um 
lenitivo esclarecedor para o es-
tado de espírito que a criatu-
ra necessita; vai daí, no vos-
so semanário está incluída a 
Meditação, a fim de esclarecer 
em ocasiões de expectativa.

Entra na pauta a Ciência, 
a Filosofia e a Religião. Sim, 
Religião, porque seguindo os 
passos de Jesus chegamos a 
Deus do Universo. Vai daí se 
compreenderá:

“O Espiritismo progride 
numa marcha ascendente, in-
sensível, mas o progresso não se 
realiza simultaneamente em to-
dos os sentidos; num período ele 
pode avançar em ciência, num 
outro em moralidade”.

O Espírito de Verdade

Crede que a luta é a nossa
eterna herança,
Com a qual marchamos
plenos de esperança,
Que une os mundos e os seres
nos seus laços
A luta é a nossa oportunidade.

Na marcha lenta do eterno refrão
O homem tenta a Evangelização
Se é sonoro o canto da Natureza,
Se vive nessa certeza,
Carrega o fardo contente
E chegará à Nascente.

Entre os servos de Jesus
Que sabem honrar seus brios,
Jamais há necessidade
De lisonjas e elogios.

Se também sois humilhados,
Lembrai-vos d’Aquele Réu
Que foi à cruz pelo crime
De abrir a visão do Céu.

A mais alta defesa contra o 
sarcasmo do mundo é o silêncio 
da perfeita confiança no Divino 
Poder. Está aí o caso: “O silên-
cio é uma prece”.

Deixa que a piedade se trans-
forme no teu coração em socorro 
mudo, para que a dor esmoreça. 
Não relegues a terra ao abando-
no, para que o tempo não escarne-
ça de vossa passagem. O trabalho 
estabelece Raios Libertadores.

IRMÃ LÚCIA

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

Adoção de animais domésticos 
cresce em meio ao isolamento social

A solidão do isolamento so-
cial tem levado muita gente a 
adotar um animal de estimação, 
para ter companhia e distra ção 
nesta fase difícil. De acordo com 
a psicóloga, mestre em Análise 
do Comportamento e profes-
sora do curso de Psicologia da 
Universidade Positivo, Kátia 
Biscouto, é comprovado, cienti-
ficamente que o contato com os 
bichinhos ajuda a liberar os cha-
mados “hormônios do bem”, au-
mentando a produção de endor-
fina (considerada um analgésico 
natural) e serotonina (que atua 
no cérebro regulando humor, 
sono e apetite) e reduzindo as 
taxas de cortisol (relacionado ao 
estresse).

Ainda não há estatísti-
cas oficiais dando conta des-
te aumento, mas, desde o iní-
cio de abril, a grande maioria 
das ONGs relatou mais ado-
ções do que o normal. Na ONG 
Força Animal, de Curitiba (PR), 
o número triplicou. E este mo-
vimento tem ocorrido ao redor 
de todo o mundo. Na Austrália, 
por exemplo, as adoções de pets 
na organização de bem-estar 
animal RSPCA NSW, no fim de 
março, chegaram a um aumento 
de 48%. Os números podem ter 
sido bem maiores em abril.

Nesse sentido, o isolamen-
to social pode ser uma esperan-
ça para os cerca de 3,9 milhões 
de pets em situação de vulne-
rabilidade no Brasil - ou ain-
da para os 172 mil animais tu-
telados por Organizações Não 
Governamentais (ONGs), bem 
cuidados, porém, a espera de 
um dono. Por outro lado, a coor-
denadora do curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Po-
sitivo, Thaís Casagrande, mostra 
preocupação com as adoções por 
impulso. “O medo é que, ao fim 
da pandemia, quando as pessoas 
voltarem às atividades normais, 
estes bichinhos sejam novamen-
te abandonados na rua. Ou en-
tão, mesmo que continuem em 

casa com os novos tutores, vol-
tem a sentir solidão, já que, nes-
te momento, estão tendo atenção 
24 horas por dia”.

Segundo Thaís, antes de 
comprar ou adotar um compa-
nheiro animal, é importante se 
atentar para alguns detalhes: “é 
preciso pensar, conscientemen-
te, se haverá espaço adequado e 
seguro para o pet; se poderá ar-
car, a longo prazo, com os custos 
de ração, vacinas, tratamentos 
veterinários, banho e tosa; e se 
terá tempo e disposição não ape-
nas para dar atenção e carinho, 
mas também para a higiene diá-
ria do ambiente, passeios e cui-
dados específicos de cada espé-
cie”, enumera. Ainda, segundo a 
veterinária, a compra ou adoção 
de cães e gatos precisa ser igual 
um namoro. “A questão do vín-
culo é essencial. É importante 
ver se o perfil de personalidade 
do dono combina com a do ani-
mal. Se o temperamento de am-
bos não se alinhar, o dono pode 
ficar desgostoso com o bichinho 
e há o risco de abandono. É cla-
ro que, no momento de solidão, 
o animal preenche esse espaço. 
Mas é uma relação que tem que 
ser ganha-ganha para os dois la-
dos, para o animal e para o hu-
mano”, ressalta.

Transmissão do novo 
coronavírus

Thaís explica que o novo co-
ronavírus não afeta animais, so-
mente humanos, mas não sig-
nifica que o cão, ou gato não 
possa levar o vírus a um huma-
no. Durante um passeio com o 
cão, por exemplo, o animal pode 
pisar ou encostar em algum lo-
cal que foi contaminado por 
uma pessoa infectada. Ao che-
gar em casa, tanto o dono pode 
encostar diretamente no pelo 
do cão, durante uma brincadei-
ra, ou ao pegar no colo, quanto o 
animal pode derrubar o vírus do 
pelo ao subir em camas, ou sofás 
onde tem acesso. O cão não fi-
cará doente. Mas seu dono sim. 
Portanto, o dono do cão não pre-
cisa se desfazer ou abandonar 
o animal, com medo de pegar o 
novo coronavírus. Um banho ou 
higienização das patas do ani-
mal são suficientes para evitar 
o contágio. 

Para os casos nos quais os 
tutores estejam com coronaví-
rus, a recomendação é não man-
ter os pets no mesmo ambiente. 
“É importante deixar tutores 
e animais separados para que 
os pets não levem o vírus para 
frente”, alerta.
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Adote um animalzinho e tenha todos os cuidados

Três formas de aproveitar o inverno 
para potencializar os treinos em casa

Estamos no outono e o friozi-
nho chegou em diversas re giões 
do país e o inverno se aproxima. 
Para muitos, essa época do ano 
acaba prejudicando a rotina dos 
treinos - seja você amador, ou 
profissional. No entanto, o frio 
pode ser um aliado importante 
no processo de emagrecimento, 
já que proporciona o aumento 
do metabolismo corporal. Além 
disso, existem evidências de que 
as baixas temperaturas podem 
ajudar também a reduzir a re-
tenção líquida, comum nas épo-
cas mais quentes.

Segundo os especialistas, du-
rante o inverno é preciso também 
estar atento às lesões, já que re-
alizar atividades físicas nos dias 
mais frios pode provocar o esti-
ramento e lesão  muscular com 
mais facilidade - principalmen-
te se o exercício for feito em casa, 
sem nenhum acompanhamento 
profissional. “No frio, os múscu-
los ficam mais contraídos, o que 
pode aumentar a chance de se 
ter uma lesão. No entanto, essa é 
uma excelente época para otimi-
zar os resultados”, explica Aline 
Caniçais, fisioterapeuta derma-
tofuncional da HTM (https:// 
htmeletronica.com.br/), empresa 
fabricante de equipamentos de 
reabilitação esportiva e estética.

Para quem investe em uma 
rotina regrada, algumas dicas 
podem ajudar a obter melhores 
resultados, como o uso da tecno-
logia - com equipamentos especí-
ficos - e de tratamentos estéticos. 
A especialista traz três dicas im-
portantes para quem pretende 
investir nos treinos de inverno.

Dica 1: Invista em alonga-
mentos e aquecimentos

Esforço, ou peso em exces-
so, assim como movimentos rea-
lizados de forma inadequada, 
podem provocar problemas nos 
músculos e articulações, princi-
palmente no inverno. O estira-
mento, que ocorre quando as fi-
bras musculares se rompem no 
momento que a atividade física 
exige mais do que o corpo pode 
oferecer, pode ser evitado se a 
pessoa pratica alongamento e 
aquecimento pré e pós-treino. 

Dica 2: Associe os treinos 
com tecnologia

As épocas mais frias são ide-
ais para quem quer otimizar 
seus resultados com ajuda da 
tecnologia. Segundo Aline, “as 
lesões mais comuns acontecem 
no joelho e lombar. A pessoa que 

está se exercitando em casa pre-
cisa se preocupar não só em se 
exercitar, mas completar o trei-
no sem se lesionar”. A HTM, 
por exemplo, tem um equipa-
mento que pode ser usado em 
casa para potencializar a hiper-
trofia. O Stim Care é compos-
to por correntes excitomotoras 
e terapêuticas que promovem 
contração muscular. Quando as-
sociadas a contração ativa da 
musculatura, proporciona re-
sultados mais efetivos, já que re-
crutam em torno de 40% a mais 
de fibras musculares que só o 
exercício. Além disso, as corren-
tes terapêuticas do equipamen-
to também promovem melhora 
do desconforto pós-treino, con-
tribuindo para a recuperação da 
musculatura trabalhada.

Dica 3: Aposte em treinos 
intensos

Com a temperatura mais 
baixa, o corpo tende a queimar 
mais calorias para manter a 
temperatura corporal. Pessoas 
sedentárias podem conseguir 
bons resultados se escolherem 
esta época para começar um 
programa de treinamento com 
exercícios físicos e uso de tera-
pias auxiliares. Já para quem 
treina com regularidade, uma 
dica é adaptar sua rotina e in-
vestir em atividades intensas e 
mais rápidas. Vale lembrar que 
os especialistas recomendam 
que as pessoas procurem orien-
tação médica, antes de pratica-
rem qualquer atividade física. 
Para o uso de tratamentos em 
clínicas de estética, também é 
realizado uma avaliação com 
profissional da área antes de se 
iniciar as sessões.

Foto: Daria Volkova on Unsplash

Especialista traz dicas importantes 
para prevenir lesões durante a 

época mais fria do ano

Sete cuidados para prevenir e tratar 
dores musculares durante o Home-Office

Por conta do coronavírus, o 
Home Office foi a opção de mui-
tas empresas para que seus fun-
cionários possam trabalhar por 
conta do distanciamento social, 
principal forma de conter a pro-
pagação do coronavírus, de acor-
do com os especialistas. Num 
primeiro momento, a liberda-
de de trabalhar em casa parecia 
muito atraente, mas nem tudo 
são flores. Em um mês de qua-
rentena no Brasil, muitos pro-
fissionais já reclamam de dores 
na coluna, devido à má postu-
ra e à falta de um espaço pro-
jetado adequadamente para o 
trabalho.

De acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde, a dor 
lombar está entre as 10 prin-
cipais doenças e lesões que es-
tão diminuindo a qualidade 
de vida da população global. 
Estima-se que, a dor inespe-
cífica seja sentida por 60% a 
70% das pessoas nas sociedades 
industrializadas.

Para que o trabalho em casa 
não acabe com a coluna e ou-
tras partes do corpo, alguns cui-
dados são necessários e contri-
buem para evitar e combater 
dores e lesões. Confira abaixo as 
dicas do angiologista dr. Álvaro 
Pereira:

1- Criar um ambiente ade-
quado para trabalhar:

Não trabalhar na cama, ou 
no sofá. Se não tiver escritório, 
posicionar o notebook, ou com-
putador na mesa da cozinha ou 
da sala e optar por uma cadeira 
bem confortável, de preferência 
com encosto.

2- Nivelar o computador:
Para que o pescoço não fi-

que inclinado para baixo, o 
computador deve ficar na altu-
ra dos olhos. Adotar um supor-
te é uma ótima opção, mas se o 

profissional não tiver, pode-se 
colocar livros e revistas em bai-
xo do monitor, ou do notebook 
para nivelar a altura.

3- Sentar corretamente:
Colocar as pernas parale-

las à cadeira, flexionar os joe-
lhos em um ângulo de 90 graus 
e manter os pés bem apoiados 
no chão. Os braços devem ficar 
ao lado do corpo, com ombros 
e pescoços relaxados e os ante-
braços devem fazer um ângulo 
de 90 graus. É importante ajus-
tar o encosto da cadeira na re-
gião lombar, para que se mante-
nha o tronco ereto.

4- Posicionar o mouse de 
forma correta:

O mouse deve ser posicio-
nado próximo ao corpo, para 
que o profissional faça o míni-
mo de esforço ao mover e cli-
car o dispositivo. Para manu-
seá-lo, apoiar o antebraço na 
mesa e evitar fazer qualquer 
movimento do mouse, apenas 
com o punho. Não é aconselha-
do apoiar o cotovelo na mesa, 
pois o ato pode acarretar em 
tendinites.

5- Fazer pausas:
Fazer pausas durante o expe-

diente é imprescindível. Beber 
água, ir até o banheiro são atos 
simples que ajudam a relaxar o 
corpo e a mente e de quebra, ga-
nhar produtividade.

6- Fazer alongamento:
Separar 15 minutos do dia 

para fazer exercícios de alon-
gamento de baixa complexida-
de para pernas, braços, coluna 
e pescoço.

7- Aplicar a LEDterapia:
Um dos melhores trata-

mentos para as dores muscu-
lares nas pernas, braços e cos-
tas, provenientes da má postura 
é a LEDterapia. O dispositivo 
home device , único no merca-
do que contém essa tecnologia 
é o Sportllux. Através do proce-
dimento de fotobiomodulação, o 
dispositivo emite ondas de luz 
de baixa frequência (vermelha e 
infravermelha) penetrando, di-
retamente no tecido muscular, o 
que promove alívio de dores, es-
timulando a microcirculação da 
área exposta, além de ter ação 
analgésica e anti-inflamatória.
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Veja quais cuidados tomar para as dores musculares durante o Home-Office

Brownie de Chocolate 
Branco 

Ingredientes: 300 g de cho-
colate branco picado, 100 g de 
margarina sem sal, 1 ½ xícara 
(chá) de açúcar, 1 ½ xícara (chá) 
de farinha de trigo, 1 embala-
gem de Tortinhas Chocolate 
Tipo Suíço picadas (160 g), 1 co-
lher (chá) de fermento em pó, 4 
ovos, 1 pitada de sal.

Modo de preparo:
Passo 1 - Em um refratário colo-
que o chocolate junto com a mar-
garina e leve ao micro-ondas por 
3 minutos, mexendo na metade 
do tempo. Mexa bem para obter 
um creme liso e homogêneo.
Passo 2 - Na tigela da batedei-
ra, bata o açúcar com os ovos e 
aos poucos, acrescente o creme 
de chocolate. Misture o sal, a fa-
rinha de trigo e as Tortinhas.

Passo 3 - Ligue o forno em tem-
peratura média (180°C - 200°C) 
para aquecer por 15 minutos. 
Despeje a massa em uma assa-
deira retangular pequena (18 cm 
x 27 cm x 5 cm de altura), un-
tada e enfarinhada. Leve para 
assar por cerca de 45 minutos, 
ou até que esteja dourado, com 
o centro ainda bem cremoso. 

Espere esfriar antes de cortar.
Dica do chefe: Para desenfor-
mar o brownie antes de cortar, 
prepare-o em assadeira untada 
e forrada com papel-manteiga 
untado e enfarinhado.

Rendimento: 18 porções.
Tempo de preparo: 20 minutos.
Tempo de forno: 45 minutos.
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