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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 Lar, O Tesouro
A circular do momento está 

aí, resta saber se a criatura acei-
ta ou não a lei do perdão:

“Ditosos os que hajam dito a 
seus irmãos: Trabalhemos juntos 
e unamos os nossos esforços, a fim 
de que o Senhor, ao chegar, encon-
tre acabada a obra. Porquanto o 
Senhor lhes dirá: vinde a mim, 
vós que soubestes impor silêncio 
às vossas rivalidades, a fim de que 
daí não viesse dano à obra.” 

O Espírito de Verdade

Se assim É, acatai Senhor 
a nossa Fé. Todas as coisas do 
Céu e da Terra são seus Amigos.

Nossa gaiola de Ouro,
Nossa gaiola dourada,

Caminho da nossa vida,
Caminho desta estrada.

A lida é constante
Enquanto Deus quiser,
Do momento ao instante
Procurando rejuvenescer.

Um brinde a Santo Expedito,
A São Benedito nem se fala,
Procurando no infinito
O perfume que exala.

Vamos unir as Ações,
Juntos vamos Trabalhar
Bendizendo os Corações
Colocados neste Altar.

Assim vemos este campo,
Como luta e tarefa,
Pedindo por um Santo,
A vida assim é essa.

Assim o Lar é o tesouro,
Donde passo a refletir,
Todo esse logradouro,
Que estou a descobrir.

Agradecendo a Deus
Com os Mestres ao meu lado,
Na vida dos Sonhos meus
Esse é o Recado.

A Terra da Promissão,
Esse cenário bonito,
Com toda Composição
Se faz o trabalho escrito.

Quem no Cristo se Ilumina;
É como a fonte divina;
Que ajuda sem descansar
Devemos criar flores onde as
pedras se amontoam.

IRMÃ LÚCIA

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

ARETÊ, de Claudia 
Gonçalves, Scortecci 
Editora, “Aretê”, é o 
primeiro livro de uma 
trilogia. A história se 
passa na Idade Média. 
Com uma narrativa di-
nâmica, a trama nos 
conta a luta da princesa 
Raquel para libertar o 
reino de sua família das 
mãos do tirano Shur. 
Aretê é a magia de se 
cumprir com o pró-
prio destino, é um ro-
mance de ficção repleto 
de personagens envol-
ventes, como o duen-
de Arquetu, a feiticei-
ra Safira e o sacerdote 
Lúcius.

Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo tem novo EaD 
sobre Cultura, Leitura e Território
Com início em julho, o novo 

curso EaD Mediação: Cultura, 
Leitura e Território está com 
pré-inscrições abertas no site 
do SisEB (Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas de São 
Paulo), a atividade é gratuita e 
as vagas são limitadas. Para fa-
zer a pré-inscrição, acesse o link 
http://siseb.sp.gov.br/agenda/.

O curso é resultado de 
workshop internacional promo-
vido pelo SisEB e, o conteúdo ra-
tifica que os territórios culturais 
- físicos, virtuais e metafóricos - 
são palcos singulares de criação 
autônoma e de protagonismos 
distintos, nem sempre conver-
gentes. E, é nesse ambiente que 
a geração do conhecimento, a 
inovação dos processos e as prá-
ticas culturais ganham forma e 
dimensão simbólica, pela media-
ção dos agentes culturais.

Conheça os módulos: Media-
ção de Leitura: um processo 
com plexo / Responsabilidade 
dos mediadores diante das de-
sigual dades e diferenças / Di rei-
to à Cultura, à Leitura e à Lite-
ratura / Memória, Território e 
De mocracia / Formação de leito-
res: desafios / Partindo para a 
ação: organização de programa 
de mediação. Confira o público- 
alvo e pré-requisitos para parti-
cipar da iniciativa: trabalhar em 
biblioteca de acesso público do 
Estado de São Paulo; ter Ensino 
Superior completo, ou cursan-
do; ter boas noções de informá-
tica, internet e acesso por banda 
larga. A atividade tem curado-
ria e coordenação pedagógica de 
Marilena Nakano, fundadora 
da Rede Beija-flor de Pequenas 
Bibliotecas Vivas de Santo André 
(SP), pedagoga e historiadora.

Com a necessidade de es-
timular o distanciamento so-
cial e outras medidas de prote-
ção contra o contágio pelo novo 
coronavírus, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo criou o 
#Culturaemcasa, que amplia a 
oferta de conteúdos virtuais dos 
equipamentos. Importante lem-
brar que o SisEB está com ati-
vidades presenciais suspensas. 
Para saber mais sobre esta e ou-
tras ações online, acesse: http://
siseb.sp.gov.br/.

EaD Mediação: Cultura, 
Leitura e Território - Turma 1 - 
julho-setembro 2020 (início: 13 
de julho / término 6 de setem-
bro). Carga horária: 56 horas/
aula. Grátis. Vagas limitadas. 
Pré-inscrições até 15 de junho 
no link http://siseb.sp.gov.br/
agenda/.

Veja como cortar as unhas dos animais 
de estimação durante a quarentena

Em isolamento social e com 
muitos petshops com horário 
reduzido para evitar aglomera-
ções, o corte de unha de cães e 
gatos passou a ser, também, uma 
preocupação dos tutores. As re-
comendações devem se ade-
quar à rotina desses animais, 
conforme explica a veterinária 
Adriana Souza dos Santos, clíni-
ca geral da AmahVet. “Cães que 
vivem em quintais com piso de 
cimento, por exemplo, ou qual-
quer piso áspero que promove o 
desgaste da unha precisam cor-
tar a unha do “quinto” dígito 
(equivalente ao dedão dos hu-
manos), pois este é o único que 
não encosta no chão”, explica.

Esse cuidado é importante 
para prevenir que a unha fique 
curvada e longa demais, a ponto 
de ferir as “almofadinhas” das  
patas, que são bastante sensí-
veis. Segundo Adriana, já cães 
que ficam em ambientes em que 
o piso é “frio”, como cerâmica, 
madeira ou azulejo, por sua vez, 
precisam aparar todas as unhas 
com regularidade, pois o desgas-
te natural não acontece. 

Para os gatos que vivem 
dentro de casa, o corte também 
deve fazer parte da rotina, pois 
eles não necessitam das garras 
para se proteger, ou caçar. “A 
necessidade do corte de unhas 
se dá pois os felinos costumam 
arranhar os móveis da casa e 
isso pode se tornar perigoso se 
o animal ficar com a unha presa 
no móvel”, alerta. Nesses casos, 
também é recomendado ofere-
cer arranhadores, para evitar 
esses acidentes domésticos.

Mas atenção, para gatos que 
saem de casa a orientação não 
é a mesma. “Não indicamos 
que os gatos tenham acesso às 
ruas, mas sabendo que isso ain-
da acontece, nesse caso o ideal 
é não cortar as unhas, já que os 
felinos usam as garras para de-
fesa, escaladas e caça”, orienta 
a especialista. Confira abaixo al-
gumas dicas da profissional para 
realizar o corte com segurança:

Use cortadores específicos 
para o seu pet, seja ele cão ou 
gato. Esses acessórios são vendi-
dos em pet shops e possuem for-
mato que se ajusta bem à unha. 
A indicação, portanto, é comprar 
de acordo com o tamanho do 
animal e nunca utilizar tesouras 

regulares, pois isso pode lesio-
nar o animal, causando dor e 
ainda deixá-lo estressado;

Faça uma boa contenção para 
o que animal não fique se me-
xendo durante o procedimento, 
o que poderia causar acidentes;

Cuidado para não atin-
gir a área vascularizada, aque-
les famosos “vasinhos” rosados 
que muitas vezes são facilmen-
te visíveis nas unhas dos pets. 
Lembrando que há unhas com 
pigmentação escura e, se esse 
for o caso, os cuidados devem 
ser redobrados, talvez até so-
licitando a orientação de um 
profissional;

Tenha por perto o pó hemos-
tático que ajuda na cicatrização 
e estancamento, caso haja san-
gramento da derme;

Não realize o corte em casa 
se tiver animais com alguma pa-
tologia pré existente, como do-
enças cardíacas, por exemplo, 
pois o estresse que é exercido no 
momento pode comprometer o 
bem estar do animal;

Deixe-o cheirar e tocar nos 
utensílios, para que ele entenda 
que o procedimento não lhe cau-
sará nenhum mal. Tenha mui-
ta paciência e, se necessário, en-
volva o pet em uma colcha ou 
lençol que ajude na contenção;

Para cães de grande por-
te, se necessário, peça para al-
guém ajudar a segurar e se for 
preciso, utilize uma focinheira 

para evitar possíveis mordidas. 
E atenção, os cães possuem as 
unhas visíveis, e não escondida 
igual á dos felinos, portanto em 
cães, o corte deve ser realizado 
na diagonal da unha (45º);

Nos felinos, precisa expor 
cada garrinha, apertando cada 
dígito na base da unha, cortar 
as pontas no sentido diagonal 
também e assim como nos cães 
devemos tomar cuidado com o 
limite de corte (45º e respeitar 
o limite da derme);

Lembre-se que gatos devem 
cortar as unhas a cada 15 dias, 
ou no mínimo uma vez por mês 
e o tutor deve prestar sempre 
atenção à necessidade do corte 
(sabemos que há necessidade do 
corte, quando o animal começa 
a ter desconforto no andar, na 
maioria dos casos consegue-se 
ouvir as garras/unhas batendo 
contra o chão);

Se o tutor estiver com receio, 
principalmente em animais com 
unhas escuras, recomenda-se 
cortar apenas as extremidades;

Tente não demorar muito 
na tarefa para não estressar o 
animal, principalmente os feli-
nos, que não gostam muito de 
ficar imobilizados por longos 
períodos;

Ao término do corte, dê um 
petisco, ou brinque com o ani-
mal para agradar e dar o refor-
ço positivo por ter se comporta-
do bem.
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Veterinária da AmahVet ensina como manter as unhas do pet em um 
comprimento seguro ,enquanto o tutor mantém o afastamento social

Três vencedores do Prêmio São Paulo 
de Literatura participam de Webinar 
sobre concursos e festivais literários

Na próxima terça-feira (23) 
de junho, das 18h30 às 20h30, 
por meio de plataforma ele-
trônica, três autores que ven-
ceram o Prêmio São Paulo de 
Literatura em edições passa-
das são convidados do Webinar 
Prêmios e Festivais Literários 
como Políticas Públicas Cultu-
rais. O Webinar faz parte da 
programação do Prêmio São 
Paulo de Literatura 2020 e das 
comemorações dos 10 anos da 
SP Leituras.

Participarão do Webinar 
o natalense Estevão Azevedo, 
vencedor do prêmio de Melhor 
Livro do Ano em 2014, com 
“Tempo de espalhar pedras” 
(Cosac Naify); o paulista-
no Rafael Gallo, ganhador em 
2016, do prêmio de melhor 

autor estreante com menos 
de 40 anos, com “Rebentar” 
(Record), e a paulistana Aline 
Bei, que em 2018 levou o prêmio 
de autora estreante com menos 
de 40 anos por “O peso do pás-
saro morto” (Editora Nós) e 
a mediação do evento ficará a 
cargo da educadora e escrito-
ra Patricia Anunciada. Para se 
inscrever, basta entrar no site 
do SisEB (http://siseb.sp.gov.
br/agenda/), seguir as instru-
ções e aguardar a confirmação 
por e-mail. O link para acesso à 
plataforma será enviado um dia 
antes da atividade.

O evento abordará a impor-
tância de prêmios e festivais li-
terários como ações de estímulo 
aos novos talentos e de fortale-
cimento das políticas públicas 

do livro e da leitura; a produção 
e a divulgação literária brasilei-
ra; e o diálogo entre escritores e 
comunidades como ferramenta 
de mediação cultural, de forma-
ção de comportamentos leitores 
e de incentivo à produção literá-
ria. Para se inscrever, acesse o 
site. O link para acesso à plata-
forma será enviado um dia an-
tes da atividade. Questionário 
de avaliação e certificado serão 
encaminhados em, até uma se-
mana após o evento. A media-
ção ficará a cargo da educadora 
e escritora Patricia Anunciada. 
Acessibilidade: haverá tradução 
em LIBRAS.

Inscrições gratuitas. Vagas 
limitadas. Informações: siseb@
spleituras.org e www.siseb.sp.
gov.br
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Aline Bei é formada em Letras e em Artes Cênicas, 
e é colunista do site cultural Livre Opinião

Rafael Gallo é graduado em música e mestre em 
meios e processos audiovisuais. É autor de Réveillon 

e outros dias (2012), livro vencedor do 
Prêmio Sesc de Literatura e finalista do Prêmio Jabuti, 

ambos na categoria Contos, e de Rebentar (2015)

Estevão Azevedo é editor e mestre em Literatura Brasileira. 
Em 2005, publicou o livro de contos O som do nada 

acontecendo (coletivo Edições K). Seu primeiro romance, 
Nunca o nome do menino (Terceiro Nome, 2008), foi 
finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2009

Patricia Anunciada é formada em Letras e atua como 
professora da rede municipal de São Paulo

O mais eficiente veículo de divulgação em toda  
Região Norte da Capital

Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. M.I. Um jornal que faz a diferença. Há 57 anos. www.gazetazn.com.br


