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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, 
da terra que tudo forma, do ar que 
tudo clareia, do fogo que transforma, 
que eu alcance sem demora o que 
mais desejo agora... Sei que vou ga-
nhar muito mais, muito dinheiro, que 
nem eu mesmo saberei contar. Amém. 
Publique imediatamente, que sua gra-
ça será alcançada. D.M.

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. D.R.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

Templo da Fé
Valei-nos o pregão do dia 

nessa bolsa de valores que é a 
Espiritualidade, o resto virá de 
encomenda do Céu das Bem-
Aventuranças onde gravitam as 
Estrelas de grandeza tal.

Ensinando o A, É, I, Ó, U, 
vai se chegar ao Abecedário e, 
daí um salto a composição da 
matéria prima, Sua Excelência 
o Jornal, a escrita no geral ali-
mentando o intelecto maior ou 
menor; o caso é que fala e diz; 
e que Deus nos dê Imaginação 
para retratar o Infinito como 
ele é.

Concedeu-te Jesus, no Es-
piritual que te abençoa a por-
ta de trabalho e esperança, para 
acesso à Vida Maior. Cada mo-
mento de sua vida é um ponto 
de partida.

“Trabalhai não pela comida 
que perece, mas pela comida que 
permanece para a Vida Eterna, 

a qual o Filho do Homem vos 
dará”, Palavras de Jesus.

Assim, despertai, o Hori-
zonte está a vossa frente ditan-
do regras, segui que a proteção 
divina vossa é. O nosso coração 
é como um relógio de Deus mar-
cando os acontecimentos e as 
lutas, as alegrias e as dores, as 
dificuldades e as recordações. 
Nosso relógio na Terra marca 
o tempo, mas não pode orientar 
as nossas decisões.

Guarda a Fraternidade por 
bandeira, e a lição de Jesus por 
vosso guia, seja teu canto alegria 
que anuncia Renovação 
à humanidade inteira.

Cada dia é uma fortuna e 
cada hora é uma bênção para o 
servidor de Jesus que caminha 
acordado para a responsabilida-
de na obra do bem.

Na companhia sublime
Do amigo Excelso e Imortal,
Nós somos semeadores
Da terra espiritual.

O orbe inteiro, por enquanto,
Não passa de um hospital,
Onde se instrui cada um,
Onde aprende cada qual.

No Templo da Fé públi-
ca, instruirás o raciocínio. 
Na igreja, em casa, elevará o 
sentimento.

Sem provações, não colhere-
mos a experiência de que neces-
sitamos e a nossa atitude evan-
gélica, nesse ou naquele setor 
de viagem para diante, é sem-
pre um investimento de valores 
reais que levamos a efeito, em 
nosso próprio benefício, no cré-
dito Celestial.

IRMÃ LÚCIA

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

Cerca de 25 jovens da Fundação CASA 
são aprovados em Etecs e Fatecs

Neste segundo semestre, 25 
jovens da Fundação CASA fo-
ram bem-sucedidos no processo 
seletivo do Centro Paula Souza. 
22 deles conquistaram vagas 
nas Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) e, 3 nas Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs).

Os selecionados são dos cen-
tros de atendimento socioedu-
cativos localizados na capital e 
nas cidades de Iaras, Cerqueira 
César, Mirassol, Itapetininga, 
Tanabi, Araçatuba, Sertãozinho 
e Batatais. Além dos 25 já ma-
triculados, outros 22 jovens fo-
ram classificados como suplen-
tes e aguardam nova chamada. 

O jovem Eduardo (nome 

fictício), que cumpre medida 
num centro de atendimento lo-
calizado na capital paulista, foi 

um dos aprovados no proces-
so seletivo da Escola Técnica 
Estadual (Etec) para o curso de 
Comunicação Visual.

Aos 18 anos de idade, o ra-
paz tem um sólido projeto de 
vida. Após concluir seus estu-
dos, Eduardo almeja morar em 
Portugal na Europa, onde vive 
sua irmã, com quem mantém 
forte vínculo afetivo.

Nesta edição, 191 jovens da 
Fundação foram inscritos para 
participar do processo seletivo 
das Etecs e, outros 35 tentaram 
uma oportunidade nas Fatecs. 
Os processos seletivos ocorre-
ram por meio de análise do his-
tórico escolar dos candidatos.

Foto: FCASA - Eliel Nascimento

Adolescentes foram selecionados 
no processo seletivo do Centro 

Paula Souza; 22 vão fazer cursos 
técnicos e, outros 3 ingressaram 

no superior tecnológico

Despesas que você pode enxugar 
hoje e não vai nem perceber

Na correria diária, nem sem-
pre percebemos desperdícios que 
estão a nossa frente. Em tem-
pos de crise precisamos ficar ain-
da mais atentos a eles. A torneira 
pingando, a luz acesa num cômo-
do vazio, os aparelhos na tomada 
quando não estão sendo usados, a 
geladeira com uma fresta aberta, 
ou as frutas que passam do ponto 
e acabam indo parar no lixo, po-
dem representar um valor consi-
derável ao longo de um ano. 

Pensando nisso, a equipe do 
Meu Bolso em Dia, portal cria-
do pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) com foco em 
Educação Financeira e finanças 
pessoais, separou algumas dicas 
para ajudar as pessoas a encon-
trar gastos desnecessários nos 
diferentes cantos da casa: 

Desperdício de alimentos 

Segundo uma pesquisa rea-
lizada pela Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro pe-
cuária), com apoio da Fun dação 
Getúlio Vargas, uma família 
brasileira com três pessoas che-
ga a desperdiçar 128 quilos de 
alimentos no ano, o que equiva-
le R﹩ 1.002. Os tradicionais ar-
roz e feijão respondem por 38% 
da comida que vai parar no lixo. 
O não reaproveitamento das so-
bras é um dos principais moti-
vos do desperdício. 

Outra causa frequente é o 
excesso de alimentos na despen-
sa. Para evitar que isso acon-
teça, a dica é fazer compras 
menores, principalmente de 
ali mentos perecíveis e frescos, 
como iogurtes, frutas, legumes e 
verduras. Na hora de cozinhar, 
use primeiro os itens mais pró-
ximos da validade. 

O aproveitamento integral 
dos alimentos também é impor-
tante. Com boa vontade, criati-
vidade e alguma pesquisa na in-
ternet, talos, cascas e sementes 
podem se transformar em deli-
ciosos bolos, farofas, pães e so-
pas. O Mapa de Feiras  Orgânicas 
do Idec (Instituto de Defesa do 
Consumidor) traz várias recei-
tas. Dê uma olhada também 
em nossa receita de lasanha de 
pão com carne moída e talos: 
http://www.meubolsoemdia.com.
br/Materias/Reaproveitando-
alimentos . 

Compras não programadas 

Uma boa estratégica é fazer 
o cardápio da semana, ver o que 
você já tem em casa e só então 
fazer a lista do mercado. Leve a 
sério a famosa dica de não ir às 
compras com fome. Com o estô-
mago vazio, o risco de encher o 
carrinho com guloseimas tam-
bém é maior. Seguir a lista à risca 

é uma ótima maneira de fazer 
economia. Para facilitar, faça o 
download da nossa http://www.
meubolsoemdia.com.br/output/
aquivos-downloads/tabela-listas-
compras-03-11-2015-00-33-10.
pdf. 

Produtos de limpeza 

Indispensáveis na manuten-
ção da casa, esses produtos res-
pondem por boa parte da conta 
do supermercado e, muitas ve-
zes, são despejados, literalmen-
te, no ralo. Confira na emba-
lagem se os produtos que você 
utiliza estão sendo corretamen-
te diluídos. Concentração maior 
não significa limpeza melhor. 
Limpadores multiuso, amacian-
te, sabão em pó e desinfetan-
te estão entre os campeões do 
desperdício. Vale conferir tam-
bém as opções de produtos mais 
sustentáveis e econômicos, que 
você pode fazer em casa. 

Energia elétrica 

Desligar o interruptor ao 
sair de um cômodo é uma regri-
nha básica e das mais conheci-
das, mas você pode fazer muito 
mais para economizar energia 
elétrica. Aproveitar ao máxi-
mo a luz natural e escolher co-
res claras sempre que for pintar 
as paredes da casa, são alguns 
exemplos de medidas para gas-
tar menos energia. Se você ain-
da tem lâmpadas convencionais 
em casa, trocá-las por lâmpa-
das LED traz muitas vanta-
gens: elas duram mais e geram 
uma redução significativa do 
consumo. 

Outras dicas para enxugar 
a conta de luz: deixar o chuvei-
ro no “modo verão”, nos dias 
mais quentes, tirar carregado-
res de celular e outros aparelhos 
da tomada quando eles não es-
tão sendo utilizados e acumular 
roupas para lavar e passar de 
uma só vez. Evite deixar a gela-
deira aberta enquanto você de-
cide o que vai pegar e troque a 
borracha de vedação quando ela 
começar a se desgastar. 

Água 

Você também pode fazer mais 
do que fechar a torneira para es-
covar os dentes e monitorar seu 
tempo no banho, atitudes básicas 
para a economia de água dentro 
de casa. Existem dosadores que 
permitem que o fluxo de água 
nas torneiras saia em menor in-
tensidade e na medida certa. 

Também é possível aprovei-
tar a água da máquina de lavar 
roupas para limpar o carro ou 
quintal, usar como descarga e 
até esfregar o chão numa faxina 
mais pesada. 

Telefonia celular 

Confira se você está usan-
do todo o pacote que contrata. 
Se sobram minutos de chama-
das ou internet, vale conferir 
se há um plano mais adequado 
à sua realidade. De tempos em 
tempos, consulte no site de sua 
operadora os atuais preços dos 
pacotes. Se você tem um plano 
antigo, pode estar pagando mais 
pelo mesmo serviço que agora é 
vendido por um preço inferior. 
Nesses casos, entre em conta-
to com a operadora para nego-
ciar ou trocar de plano. É uma 
medida simples e que pode tra-
zer algumas dezenas de reais de 
economia todo mês. Outra coisa 
que merece atenção são os pon-
tos acumulados nos programas 
de fidelidade das operadoras e 
que podem ser trocados por mi-
nutos adicionais ou, em alguns 
casos, em descontos nas faturas. 

Banda larga 

Os custos com TV a cabo e 
internet banda larga também 
têm relevância no orçamento de 
muitas famílias. Assim como nas 
contas de celular, é fundamental 
rever os pacotes de serviços de 
tempos em tempos, sobretudo 
porque nossas necessidades mu-
dam. Trabalhando em casa, você 
pode precisar de uma internet 
mais veloz. Quem tem crianças, 
assiste a filmes ou acompanha o 
mundo dos esportes pode preci-
sar de pacotes com canais espe-
cíficos. E todas estas escolham 
determinam a mensalidade. 

O ideal é que os valores pa-
gos correspondam de fato ao 
que é consumido. Se você não 
liga para a TV aberta, pode ser 
uma boa contratar um serviço 
de streaming (Netflix, Vivo Play, 
Telecine Play, HBO e Google 
Play, por exemplo), que tendem 
a ser mais baratos e entregam 
conteúdos de qualidade. Nem 
sempre os chamados “combos” 
são a melhor opção para você. 

Acesse: http://www.meu 
bolsoemdia.com.br/

Foto: Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk on Unsplash

Veja como se livrar de 
desperdícios que podem minar 

seu orçamento no dia a dia

Mutirão do parcelamento acontecerá 
no CEU Jaçanã neste sábado

A Enel Distribuição São 
Paulo, informa que prorrogou 
mais uma vez a suspensão do 
corte do fornecimento de energia 
por inadimplência e continuará 
sem enviar os avisos de corte aos 
clientes, até o dia 15 de setem-
bro. A medida foi adotada para 
que os clientes tenham mais 
tempo para negociar o parcela-
mento das contas em aberto com 
a distribuidora, após a retoma-
da da leitura presencial dos me-
didores. Depois do recebimento 
do aviso de inadimplência, que 
virá impresso na conta de ener-
gia, o cliente terá ainda, até 15 
dias para negociar seus débitos, 
antes que o corte seja efetuado.

A Enel Distribuição São Paulo 
promoveu, no último sába do, um 
mutirão de negociação na Zona 
Sul e realizará outros quatro mu-
tirões de parcelamento das con-
tas de energia nos próximos sá-
bados 5 e 12 de setembro, nas 
Zonas Leste, Norte, Oes te e na 
região do ABC. Os atendimentos 

são realizados com hora marcada 
pelo site da companhia (www.enel 
distribuicaosp.com.br). Durante o 
evento do dia 5, os clientes tam-
bém poderão trocar lâmpadas in-
candescente usadas por lâmpadas 
LED mais econômicas.

A empresa está oferecendo a 
todos os clientes, a possibilidade 
de parcelar suas contas em atra-
so em até 12 vezes na própria fa-
tura ou no cartão de crédito, sem 
cobrar os juros do financiamen-
to. Além dos mutirões de atendi-
mento aos sábados, o parcelamen-
to pode ser realizado por meio 
do Aplicativo Enel SP, que pode 
ser baixado gratuitamente, pelo 
Portal de Negociação, pelo site 
da empresa, ou pelo Call Center 
(0800 72 72 120). Para os clientes 
que preferem ir às lojas, a compa-
nhia está oferecendo o atendimen-
to com hora marcada pelo site.

Mutirões de parcelamento

No próximo dia 5, das 8 às 

17 horas, a Enel Distribuição 
São Paulo realizará mutirão de 
parcelamento, no CEU Jaçanã, 
no Jardim Guapira, Zona Norte 
da Capital. Os espaços foram ce-
didos pela Prefeitura.

Após o agendamento para 
atendimento pelo site da empre-
sa (https://www.eneldistribuicao 
sp.com.br/), o cliente receberá 
uma mensagem via SMS com a 
confirmação do agendamento e 
senha, que deverá ser apresen-
tada no local. Cada cliente po-
derá trocar até 4 lâmpadas in-
candescentes por lâmpadas 
LED durante o evento. O CEU 
Jaçanã está localizado na Rua 
Francisca Espósito Tonetti, 105 
- Jardim Guapira, Zona Norte 
da Capital.

Para agendar o horário de aten-
dimento: entrar no site da empre-
sa (https://www.eneldistribuicao 
sp.com.br/), clicar em “Agende seu 
atendimento presencial”, “Novo 
agendamento” e “Fique em dia 
Enel”.

Serasa lança seu primeiro 
curso digital de Educação 

Financeira com 
participação de youtubers

Um dos importantes pila-
res da Serasa é a Educação Fi-
nanceira e como levar o máximo 
de informação, para que as pes-
soas não sofram com dívidas e/
ou façam mau uso do seu dinhei-
ro. Para isso, a empresa criou o 
bem-sucedido Serasa Ensina 
que hoje conta com mais de 3 mi-
lhões de acessos mensais no por-
tal, além dos 224 mil inscritos 
em seu canal do Youtube e dos 
milhares de plays no podcast.

Mas, o esforço em educar 
a população não para por aí. 
Desde segunda-feira, 17 de agos-
to, a empresa ampliou seu leque 
de conteúdo, promovendo ainda 
mais conhecimento para os con-
sumidores: trata-se do “Trilha 
Financeira”, primeiro curso di-
gital da Serasa sobre Educação 
Financeira totalmente gratuito.

O curso foi dividido em 7 
módulos, que abordam assuntos 
específicos. O primeiro: sobre 
orçamento, desde entender o 
que é um e para que serve, como 
fazer e os cortes de gastos, além 
de dar orientações de como ga-
nhar uma renda extra para tur-
binar o orçamento.

O segundo: serviços bancá-
rios: quais os tipos de contas 
que existem nos bancos (cor-
rente, poupança, salário, digital 
etc.), cheques e todas as suas va-
riações, diferença entre DOC e 
TED e como funcionam as aná-
lises que os bancos fazem, como 
score de crédito, por exemplo.

O terceiro módulo: sobre dí-
vidas, aborda desde os diferen-
tes tipos de dívida, a impor-
tância de conversar com os 
familiares sobre o assunto e es-
tratégias para economizar na 
hora de negociá-las.

O quarto módulo: com foco 
em renda, dá dicas de como con-
seguir um emprego, melhorar a 
qualificação profissional e apre-
senta aulas relacionadas a ren-
da informal, formalização de um 
negócio e empreendedorismo.

Ao longo dos próximos me-
ses, serão lançados os 3 módu-
los restantes: diferentes tipos 
de crédito; cuidados para evi-
tar fraudes; e realização de so-
nhos (casa, carro, estudos, via-
gem, etc.).

Cada módulo tem a duração 
média de 1h30 e além das aulas 
online, o “Trilha Financeira” 
deixará disponível textos de 
apoio que poderão ser baixados 
ou impressos pelo aluno.

Ajudinha especial

Um dos grandes diferenciais 
do “Trilha Financeira”, sem dú-
vida é sua didática dinâmica 
e de fácil compreensão, crian-
do um ambiente descontraído 
e favorável para que o usuário 
termine seu módulo, sabendo 
exatamente o que fazer para 
melhorar suas condições finan-
ceiras. Mas o incentivo não para 
por aí: o curso é apresentado 
por Youtubers famosos do uni-
verso das finanças, como: Nath 
Finanças, Patrícia Lages, Mirna 
Borges e Nathaly Dias do canal 
Blogueira de Baixa Renda. Além 
das Youtubers, conta com a aju-
da de Vitor Coff Del Rey que é 

Head da Ponte para Pretos, ini-
ciativa que divulga informações, 
oportunidades de mercado, es-
tágios e bolsas de estudo nacio-
nais e internacionais, com o ob-
jetivo de conectar trajetórias e 
gerar oportunidades.

Para Joyce Carla, coorde-
nadora da Serasa, a participa-
ção de pessoas influentes no 
meio, só reforçam a autorida-
de que o Serasa Ensina criou ao 
longo dos anos e como é impor-
tante unir forças para ajudar o 
consumidor a entender melhor 
sobre seu dinheiro: “Nós quere-
mos suprir a falta de Educação 
Financeira no Brasil, que é uma 
das causas que levam as pesso-
as a contrair dívidas e pensar 
em formas de recuperar suas fi-
nanças. Para isso, o curso foi es-
truturado para permitir que o 
consumidor tenha uma jorna-
da específica de aprendizado, de 
acordo com seu momento finan-
ceiro”, explica Joyce.

Inscrição é gratuita e deve 
ser feita pelo site da Serasa 
(www.serasa.com.br). Qualquer 
pessoa com cadastro na Serasa 
pode acessar o curso e come-
çar a Trilha Financeira. Ao fi-
nal de cada módulo, o consumi-
dor recebe um certificado. Vale 
destacar que o todo conteúdo 
está acessível através da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Link: https://www.serasa. 
com.br / ens ina / curso - ead - 
financas-trilha-financeira/

Foto: Divulgação

Governo de São Paulo lança 1ª Mostra 
Internacional de Cinema Virtual 

Na última sexta-feira (28/8), 
o governador João Doria anun-
ciou o lançamento da primei-
ra Mostra Internacional de 
Cinema Virtual de São Paulo, 
que acontecerá até o dia 30 
de setembro. Essa é uma ini-
ciativa da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
e da Secretaria de Relações 
Internacionais em parceria 
com: consulados, embaixadas e 
institutos dos países participan-
tes e da organização Amigos da 
Arte.

A programação será exibida 

diariamente pela plataforma 
#CulturaEmCasa, às 19 horas 
e às 22 horas. Os filmes ficarão 
disponíveis por tempo limitado 
para exibição por demanda. São 
22 longas, dois curtas de anima-
ção e nove documentários inédi-
tos no Brasil, todos com legen-
das em português. 

Plataforma 

A plataforma de strea-
ming e vídeo por demanda 
#CulturaEmCasa, foi lançada 
pelo Governo do Estado de São 

Paulo em 20 de abril. Em qua-
tro meses, o serviço gratuito re-
gistrou 1,5 milhão de visualiza-
ções nos mais de mil conteúdos 
ofertados, com 575 mil usuários 
únicos. 

O objetivo é ampliar o acesso 
da população a conteúdos cul-
turais e artísticos de alta qua-
lidade, gerados pelas institui-
ções vinculadas à Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa e 
também por artistas e produto-
res independentes de São Paulo.  
Acesse: https://culturaemcasa.
com.br/

ORAÇÕES
Agradecimento para empregos aos San-
tos São Benedito das Vitórias, Santo An-
tonio de Categeró, Santo Expedito, São 
Jorge, Santo André Besseti, A Nossa Se-
nhora Aparecida. Pelo agradecimento.

Em nome da água que tudo permeia, 
da terra que tudo forma, do ar que 
tudo clareia, do fogo que transforma, 
que eu alcance sem demora o que 
mais desejo agora... Sei que vou ga-
nhar muito mais, muito dinheiro, que 
nem eu mesmo saberei contar. Amém. 
Publique imediatamente, que sua gra-
ça será alcançada. M.S.A.P.

ORAÇÃO PARA GANHAR DINHEIRO


