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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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Espiritualidade
Vamos entender o Recado,
O mundo, a música, o teclado,
Juntos formarão a União.
O solo é a Evangelização.

Batendo a mesma tecla,
A mesma teoria e Lição,
Vivendo como um atleta
Correndo na competição.

Competir é viver
Usando o sentimento
Despertar, Renascer
Dentro do ensinamento.

Vai longe a Pira acesa,
Corre o Universo,
Como cartas na mesa
Cantam o seu progresso.

Vê, imagina só
O que deve transmitir
Tirando aquele nó

Do caos, do mal fugir
Status, fama, 
bens materiais são ilusões
Não persiga as ilusões.

Abrindo a brecha
Fechando o aviso
Tal arco e flecha
Buscando o Paraíso.

Assim a Terra da Promissão,
A disputa, a Razão
Descortinando o véu
Mostrando um novo Céu.

Vereis então, qual é a solução:

“Os Espíritos do Senhor, que 
são as virtudes dos Céus, como 
um imenso exército que se mo-
vimenta, desde que d’Ele rece-
beu o comando, espalham-se so-
bre toda a superfície da Terra, 

“semelhantes às estrelas caden-
tes, vêm iluminar o caminho e 
abrir os olhos aos cegos”.

O Espírito de Verdade

Aí está o famoso Espírito 
Santo, aquela Ave do Paraíso, 
transmissor de Deus nos seus 
lembretes ao Mundo em geral.

A matéria, embora viva com os
milhões de corpúsculos que a
constituem, é recurso passivo,
ante a vibração Espiritual.

Você vive, você vibra,
Faz sua Oração a Deus,
Na vida incentiva
A composição dos sonhos seus.

IRMÃ LÚCIA

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

Alternativas ao cigarro são tão ruins quanto fumar
Uma prática que era comum 

há alguns anos, hoje está em de-
suso: Fumar. No Brasil, são 10% 
das mulheres e 18% dos ho-
mens que ainda são fumantes. 
Esse número há alguns anos, 
era muito maior. Em 2000, cer-
ca de 24% da população brasi-
leira fumava. No entanto, em-
bora o cigarro tradicional esteja 
perdendo campo, as opções “al-
ternativas” estão cada vez mais 
na moda. “O cigarro eletrôni-
co, ou os vaporizadores vieram 
para substituir os cigarros habi-
tuais. No entanto, nós, médicos, 
observamos severas complica-
ções com utilização em pequena 
escala. O tabagismo é maléfico 
em todo modo”, explica o otor-
rinolaringologista do Hospital 
CEMA, Cícero Matsuyama.

O cigarro eletrônico, proi-
bido no Brasil, mas consumi-
do em larga escala em muitos 
outros países, é um dispositivo 
que utiliza, ao invés de combus-
tão, o processo de vaporização. 
No entanto, ele contém nicoti-
na e uma série de substâncias, 
potencialmente cancerígenas. 
Os especialistas alertam que 
ele, como qualquer outro tipo 
de cigarro, aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares, cân-
cer e problemas de pulmão. Nos 
Estados Unidos, onde o consu-
mo é liberado, uma síndrome 
respiratória desconhecida já fez 
mais de 12 mil vítimas em cer-
ca de 1 mês. Os casos estão em 
investigação no CDC (Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças), na FDA (Food and 
Drug Administration) e de-
partamentos de saúde es-
taduais. No Brasil, a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sa nitária (ANVISA) solici-
ta no tifi cação, por parte dos 
hospitais, de qualquer morte 

suspeita em decorrência do uso 
desses dispositivos.

Já o narguilé, especifica-
mente, virou uma febre, prin-
cipalmente entre adolescen-
tes. Consiste em um dispositivo 
usado para fumar tabaco. Por 
meio da queima da substância 
e do resfriamento causado pela 
água, a fumaça é inalada atra-
vés de uma mangueira. Alguns 
acreditam, inclusive, que o há-
bito não é nocivo, tendo em vis-
ta que estão inalando vapor. No 
entanto, como já foi comprova-
do, o dispositivo é mais nocivo 
do que o cigarro. Segundo da-
dos da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), consumir esse 
tipo de cachimbo é igual a fu-
mar 100 cigarros. O narguilé 
usa tabaco, juntamente com di-
versas essências, e conta com 4 
vezes mais nicotina e 11 vezes 
mais monóxido de carbono.

“Esse líquido que exis-
te no narguilé é rico em nicoti-
na. Quando em contato com o 
dispositivo, ocorre a liberação 

dessa substância e de outras, 
igualmente nocivas para o apa-
relho respiratório. Os males 
vão, desde processos alérgicos 
até inflamatórios, em decor-
rência das impurezas encontra-
das, que são todas inaladas por 
quem consome esse tipo de pro-
duto. Além disso, a pessoa aca-
ba ficando mais tempo exposta 
à fumaça do que quando fuma 
um cigarro convencional”, de-
talha o médico. Há ainda dois 
danos adicionais causados pelo 
narguilé: a queima do carvão, 
que ocorre no processo, preju-
dica as vias aéreas ao provocar 
inalação de elementos tóxicos, 
como benzeno e alcatrão. E o 
compartilhamento do dispositi-
vo pode aumentar ainda os ris-
cos de contaminação por doen-
ças contagiosas, como hepatite, 
tuberculose e outras.

Para mais informações so-
bre o Hospital e seu braço so-
cial, o Instituto CEMA, acesse: 
http://www.cemahospital.com.
br.
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Especialista do Hospital CEMA esclarece quais são os principais 
riscos à saúde, para as pessoas que fazem uso de dispositivos, 

como cigarro eletrônico, vaporizadores e narguilé

Faturamento de lojistas tem redução de até 
70% na reabertura de acordo com a Alshop

A ALSHOP (Associação Bra-
sileira de Lojistas de Shop ping), 
fez uma pesquisa com 103 asso-
ciados e concluiu que, durante 
o processo de reabertura do co-
mércio, a circulação de pessoas 
nos estabelecimentos caiu cerca 
de 60% e o faturamento foi re-
duzido a até 70%, nesta primei-
ra abordagem aos comerciantes 
associados.

“A queda do movimento já 
era esperada,  por conta do re-
ceio natural de sair, com a re-
comendação da população de fi-
car em casa e também, com a 
queda de renda e desemprego 
consequências da crise, causa-
da pelo novo coronavírus”, dis-
se Nabil Sahyoun, presidente da 
ALSHOP.

Atualmente, pouco mais de 
230 dos 577 shoppings do país, 
já retomaram suas atividades. 
No estado de São Paulo, 40 em-
preendimentos foram reabertos 
no interior. O protocolo solicita-
do pela Prefeitura de São Paulo, 
com 20 medidas sanitárias, foi 
entregue pelos shoppings. Agora 
a ALSHOP aguarda uma res-
posta da capital paulista, sobre 
a reabertura das lojas na cidade.

Horário estendido

A entidade solicita a rea-
bertura na capital paulista no 

horário das 12 às 20 horas, e 
não somente por 4 horas, como 
defende a Prefeitura da cidade. 
As atividades logísticas, o deslo-
camento dos colaboradores e a 
nova rotina de higienização não 
permitem um tempo de abertu-
ra tão curto, que também pode 
gerar aglomerações, defende a 
ALSHOP. “Nossa prioridade é 
com a vida das pessoas, dos co-
laboradores e clientes, mas sem 
nenhum faturamento e com 
os empecilhos de se obter cré-
dito, teremos dificuldade para 

combater os efeitos da pande-
mia”, diz Sahyoun.

“Os lojistas dos shoppin-
gs, que são ambientes seguros 
e limpos, não têm sido aten-
didos pela medida de reaber-
tura. No transporte público, 
a aglomeração é latente e não 
há nenhum protocolo rígido de 
higienização, bem como o co-
mércio nos bairros sem fiscali-
zação e sem medidas sanitárias 
de proteção. É preciso olhar de 
forma ampla para a questão”, 
complementa.
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A circulação de pessoas caiu cerca de 60% e, o faturamento foi reduzido 
a até 70% nesta primeira abordagem aos comerciantes associados

Especialista ensina amenizar problemas 
com a depilação com lâmina na quarentena

Enquanto não surgem me-
dicamentos eficazes para bar-
rar a contaminação da covid-19, 
atitudes simples, como cuidar 
da beleza em casa, devem ser 
incorporadas à rotina. Porém, 
quando o assunto é a depilação, 
algumas dúvidas surgem. Como 
usar a lâmina sem riscos? E o 
que fazer para evitar alergias? 

Regina Jordão, fundadora do 
Instituto Pello Menos, com mais 
de 24 anos de atuação no ramo 
de depilação, dá algumas dicas, 
principalmente para as pessoas 
com pele mais sensíveis e que, 
frequentemente ficam com boli-
nhas na pele, que nada mais são 
que foliculite, após a depilação 
com lâmina. “Quando isso ocor-
re, recomendamos a suspensão 
imediata do procedimento, pois 
essa inflamação constante pode 
causar uma vasodilatação crô-
nica da superfície da pele e até 
deixar cicatrizes”, avisa.

Entretanto, alguns tipos de 
pele suportam melhor o uso da 
lâmina, desde que o procedi-
mento seja realizado com algu-
mas precauções:

Esfoliação da pele

A esfoliação vai retirar as cé-
lulas mortas da pele e minimizar 

as chances da lâmina causar irri-
tações na superfície. “É indicado 
fazer esse procedimento duas ve-
zes na semana, não mais do que 
isso, pois a pele pode ficar sensibi-
lizada”, salienta Regina. “E não 
é recomendado fazer a depilação 
pouco antes, ou logo depois do 
procedimento. O mais indicado é 
que essa esfoliação, seja realizada 
três dias antes e três dias depois 
da remoção dos pelos”, comenta.

Evite produtos com álcool

Produtos que contenham ál-
cool, ou ácidos em sua compo-
sição não devem ser utilizados, 
pois podem deixar a pele mais 
sensibilizada e suscetível a aler-
gias. “Os óleos vegetais, por sua 

vez, não são nocivos e ajudam a 
preparar a pele para o procedi-
mento”, indica Regina. E, caso a 
região fique sensível após passar 
a lâmina, o óleo também pode 
ajudar a acalmar a pele.

Use hidratantes

Durante o processo depilató-
rio são removidos os queratinóci-
tos, assim como a camada super-
ficial de oleosidade da pele; dois 
elementos que dão sustentação e 
proteção a esse órgão tão impor-
tante do corpo. Portanto, é pre-
ciso recuperar essa película pro-
tetora e a melhor forma de fazer 
isso é hidratando, diariamen-
te a região. “Desse modo, além 
de deixar a pele macia, isso irá 
ajudar o pelo em seu processo de 
crescimento”, explica Regina.

Água quente

A sugestão é fazer a depila-
ção com lâmina no banho e com 
água quente. “A temperatura 
mais alta vai abrir os poros da 
pele, facilitando a eliminação dos 
pelos, e minimizando as chances 
de alergia. Mas, logo após o pro-
cedimento, o ideal é lavar a pele 
com água fria para fechar os po-
ros”, finaliza a especialista.
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Esfoliar a pele, usar água quente, 
aplicar óleos vegetais e não insistir, 
se houver sintomas de irritação são 

algumas das recomendações

Taróloga ensina simpatia para conquistar 
o amor e faz previsões para cada signo

O isolamento social está dis-
tanciando alguns pombinhos, 
sendo até um dos vilões do di-
vórcio. A situação é mais difí-
cil para os solteiros, que podem 
até tentar flertar pelas redes 
sociais, mas sentir aquele frio-
zinho na barriga através da 
tela do smartphone, ou compu-
tador, está longe de acontecer. 
Por isso, esse ano está um pou-
co mais difícil ter um Dia dos 
Namorados tradicional. Então, 
para quem deseja encontrar um 
amor, mesmo que virtual, re-
acender a chama do casamen-
to ou namoro, a taróloga Célia 
Siqueira ensina uma simpatia 
esperançosa para esses tempos 
de pandemia.

“Coloque no prato mel, seis 
velas coloridas, seis maçãs bem 
bonitas em volta das velas e 
cubra todo prato com pétalas de 
rosas vermelhas. Acenda as ve-
las pedindo aos deuses do amor 
que se for do seu merecimen-
to, que você encontre um amor 
bom, ou que, a paixão no casa-
mento, ou namoro volte e que 
traga um amor leve e prazeroso 
para sua vida”, diz Célia.

Além da simpatia, Célia 
também faz previsões de re-
lacionamento para os sig-
nos, assim será mais fácil cada 
pessoa se identificar com a situ-
ação atual e, colocar em prática 
suas táticas para não ficar tão 
solitária:

Áries: No Dia dos Namo-
rados é mais provável os arianos 
passarem a data com amigos, ou 
antigos amores. Infelizmente, 
um amor novo está muito difícil 
de acontecer no segundo semes-
tre, se já tiver em um relaciona-
mento, o resto do ano será me-
nos estressante.

Touro: É possível que entre 
os meses de agosto e setembro, 
reencontre pessoas do passado, 
ou conheça um novo amor, que 
traga uma sensação de déjà-vu, 
mas não quer dizer que será 
um amor eterno. Os taurinos 

que já estão em relacionamen-
tos, tomem cuidado e tenham 
muita calma, pois terão muitos 
conflitos.

Gêmeos: É um período de 
muita paixão para os geminia-
nos, difícil encontrar algum so-
zinho a não ser que queiram. A 
previsão para os próximos me-
ses é a possibilidade de se re-
lacionar com mais de uma pes-
soa, não se contentará com uma 
única. Para aquele geminiano 
que já está com alguém, está 
mais aberto a conversas para 
melhorar a relação.

Câncer: Infelizmente 2020, 
não é um ano de amor para os 
cancerianos, o segundo semes-
tre será de muito trabalho, com 
isso quase não sobrará tempo 
para os relacionamentos amo-
rosos. Já aqueles que, estive-
rem com alguém, a relação será 
calma e tranquila.

Leão: Ano de comprometi-
mentos. Para os leoninos que 
tiverem finalizados relaciona-
mento recentes, terão grandes 
chances de reatar, tornando a 
união até mais séria, a ponto 
de assumir um compromisso de 

morar juntos. Para os solteiros, 
grande chance de encontrar 
o grande amor, com previsão 
de planos para o futuro, mas 
bom ressaltar que encontrará o 
amor este ano, porém só ficarão 
juntos, realmente em 2021.

Virgem: Os virginianos es-
tarão se sentindo leves e livres, 
estão num processo de evolu-
ção pessoal e prosperidade, ou 
seja, para os virginianos tam-
bém não é um momento de 
amor, mas sim de muitas con-
quistas em outros quesitos de 
suas vidas. Segundo semestre 
é o período de se pegar sem se 
apegar, terão casinhos, mas não 
firmarão relacionamentos. Para 
os virginianos que estão atual-
mente se relacionando, já po-
dem estar numa vibe de pro-
curar outros caminhos mais 
sérios, como namoro firme e até 
proposta de casamento.

Libra: Não querem se en-
volver profundamente, nem 
abrir mão da liberdade. Neste 
momento estão se livrando de 
coisas do passado, é um perío-
do em que estão se sentindo 
muito magoados, ressentidos 
com situações que acontece-
ram e querem colocar o cora-
ção em ordem. Então, nos pró-
ximos meses, serão de pouco 
envolvimento, mas os libria-
nos que se envolverão, serão 
para relacionamentos sérios. 
Já aqueles que estão se relacio-
nando com alguém, a tendên-
cia é entrar em um momento 
de conflito, a conversa sincera 
é o melhor caminho.

Sagitário: O amor está an-
dando no seu caminho, mas a 
palavra é paciência para en-
contrar a cara metade. Os sa-
gitarianos estarão a procura de 
alguém no mesmo nível emocio-
nal que eles, no momento es-
tão fazendo uma grande avalia-
ção da vida e buscando alguém 
que venha agregar em todos os 
sentidos. Para os comprometi-
dos, vale conversar sobre futu-
ro, procurando mais intensida-
de na relação.

Capricórnio: É um ano de 
sair do muro e assumir um re-
lacionamento sério, mas não 
conseguirão estar somente com 
uma pessoa, então é possível 
que os capricornianos tenham 
mais de um relacionamento. 
Quem já está comprometido, 
tome cuidado, pois é um ano 
de amor maluco, pode fraque-
jar e se comprometer com mais 
alguém, magoando com quem 
já esteja ao seu lado por um 
tempo.

Aquário: Momento de se 
reestruturar, não é de amor, as 
previsões são de encontrar al-
guém somente em 2021. O pe-
ríodo é da busca de alternati-
vas para abrir caminhos, pois 
o ano que vem será diferente e 
próspero.

Escorpião: O segundo se-
mestre se torna muito com-
plexo para quem é de escor-
pião. Ficam em dúvida com 
relacionamentos do passa-
do e presente, confusos com 
o amor, ao mesmo tempo que-
rem, não querem um com-
promisso. Muitos terão rela-
cionamentos curtos, vivendo 
pequenas histórias, não se 
arriscando numa vida a dois 
mais estável. 

Peixes: Os piscianos estão 
mais pé no chão e abertos ao 
amor. Estão mais realistas, a 
procura de um romance para 
trazer leveza na vida e para 
a parceria do dia a dia, então 
agora é a hora de investir no 
charme. Para os piscianos que 
estão num relacionamento, se 
ele não houver rompimento de 
relação nos próximos meses, 
será uma relação duradoura.

Para saber mais a Célia 
Siqueira, acesse: www.instituto 
celiasiqueira.com
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Veja a simpatia para conquistar o amor mesmo na quarentena


