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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. M.M.S.

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

Contate-nos: www.gazetazn.com.br

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

A Bússola
Início de Trabalho, Oração 

ao Alto faz bem, dá força, e ins
piração a qualquer mortal.

Em nome de Deus Todo Po
de roso, vós Bons Espíritos que 
me protegeis, inspiraime a me
lhor decisão a tomar, na incerte
za em que me encontro. Dirigi o 
meu pensamento para o bem, e 
desviai a influência dos que ten
tam enganarme.

Subir e descer, esperar ou de
sesperar, lucrar ou perder, melho
rar ou piorar, crescer ou reduzir, 
avançar ou estacionar, resultam 
de nossa atitude interior.

Volta e medita, irmão,
na estrada que palmilhas.
Pensa no Eterno Bem
que te nutre e consola.

No sagrado esplendor
dessa divina escola.
Que é toda a Terra em luz,
aberta em maravilhas.

Façamos da Espiritualidade
Com Jesus no coração
A Bússola da Verdade
Em nossa religião.

A caridade de quem ensina é 
a garantia da caridade naquele 
que aprende. A caridade é sem
pre Jesus de braços abertos.

O mundo que conhecemos é 
somente degrau, e o corpo rou
pagem de serviço que por deter
minado tempo devemos utilizar, 
com respeito e reconhecimento, 
em benefício da nossa própria 
redenção.

O caminho do Evangelho.
No rumo à Divina Luz,
Começa na Manjedoura
E vai ao topo da Cruz

Em toda luta na Terra
Lembrai-vos amigos meus
Que sois servo do Evangelho
Em nome do amor de Deus

A evolução é troca: quem 
mais dá mais recebe. 

A gentileza é o princípio da 
renúncia.

Deus, que é nosso Pai de 
Infinita Bondade, permite que 
a aflição nos acompanhe no 
mundo, na condição de abne
gada instrutora, e com o decur
so do tempo, a paz se conver
te em nossa companheira para 
todas as situações e problemas 
terrestres.

A verdade espera nossa 
alma, em cada ângulo do cami
nho, dentro de nossa jornada 
para a frente.

Tolera a tempestade que
alardeia
Violência e furor...
Finda a tormenta,
a Terra brilha cheia
de promessas de amor.

IRMÃ LÚCIA

Manicure fenômeno das 
redes sociais, Ana Paula 
Villar lista os cinco hits 
nas mãos das mulheres

Entre tantas questões que 
permearam a sociedade, pelo 
menos alguns meses de sa
lões de beleza fechados mar
caram um ponto positivo: um 
tempo para a criativida
de e o autocuidado aflo
rarem. De acordo com 
Ana Paula Villar, ma
nicure com mais de um 
milhão de seguidores no 
Youtube e mais 440 mil 
no Instagram, o período 
serviu para que as pro
fissionais pudessem fa
zer cursos e aprimorar 
suas técnicas, registran
do um aumento expres
sivo nas vendas de seu 
curso online e com isso, 
novas técnicas vêm sur
gindo no mercado.

“A quarentena aju
dou por um lado, pois 
com o tempo livre, mui
tas profissionais desen
volveram novas técni
cas e se aperfeiçoaram. 
Inclusive, algumas dessas pro
fissionais que continuaram 
atendendo com todas as medi
das de segurança, sentiram um 
aumento na procura, pois as 
mulheres estão com mais tem
po para se cuidar”, relata a 
empresária.

Com tudo se readaptando, 
Ana Paula conta quais são as 
tendências nas unhas e garan
te que, normalmente é interes
sante procurar uma profissional 

por ter as ferramentas necessá
rias, mas que dá para estar na 
moda fazendo as unhas em casa.

Veja as tendências listadas 
por Ana Paula Villar:

Cores: De acordo com 
Ana Paula, as tendências do 
Brasil são fortemente influen
ciadas pelo que está bomban
do na Europa e em matéria de 

cores, quem dita as regras é a 
Pantone. Os clássicos como: ver
melhos abertos, nudes, tons es
curos e tons terrosos são os que
ridinhos e nunca saem de moda, 
mas agora também é o momen
to de apostar nos laranjas, azuis 
e verde água.

Formatos: Aqui a regra é 
deixar a criatividade fluir mes
mo. As unhas quadradinhas 
sempre caem bem, mas podem 
dar lugar às stiletto, unhas 

bailarinas, amendoadas e para 
quem quer ousar ainda mais, as 
super diferentes unhas em for
mato pipe.

Nail Arts: Não é só nas rou
pas que o tie dye é uma super 
tendência. Ana Paula conta que 
a moda vem forte nas unhas 
também, “traz um ar de des
contração totalmente colorido e 

sem regras”. Além disso, 
as pontas reversas tam
bém estão em alta. São 
como as antigas “fran
cesinhas”, porém mui
to mais modernas e com 
uma infinidade de com
binação de cores.

Esmaltação em 
gel: Unhas brilhantes e 
duradouras. A esmalta
ção em gel vai bem em 
vários estilos diferen
tes, do básico ao degra
dê e, é a tecnologia mais 
interessante para quem 
não quer precisar esmal
tar as unhas com tanta 
frequência.

É só colar: Uma 
tendência excelente para 
quem quer ficar na moda 
sem sair de casa, as pe

lículas artesanais são criadas 
por profissionais que são verda
deiras artistas e vendidas para 
aplicação. Em sua maioria, são 
aplicadas com facilidade.

Bônus: Para quem quer ou
sar de verdade, as joias nas unhas 
e as encapsuladas, também estão 
em alta, “chamamos artes fixas 
de encapsuladas. Ou seja, unhas 
que já são construídas com a de
coração dentro de sua estrutu
ra”, explica Ana Paula.
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Center Norte patrocina Virada 
Sustentável São Paulo

A Cidade Center Norte, 
através do Instituto Center 
Norte, patrocinará pelo segun
do ano consecutivo o movimen
to Virada Sustentável. A edição 
2020 acontecerá de 16 de se
tembro a 18 de outubro e terá 
uma série de atrações online e 
offline.

De 5 a 11 de outubro, o 
Instituto Center Norte apoia a 
ação de grafite do Coletivo Femi
nino Zona Norte nas Fábricas 
de Cultura Jaçanã, Vila Nova 
Cachoeirinha e Brasilân dia. Na 
ocasião,as participantes irão re
tratar temas relacionados a 
Amazônia e ao Meio Ambiente.

O Instituto Center Norte 
também apoia a intervenção 
‘Seja a Mudança’ na estação 
Carandiru da Linha 1Azul do 

Metrô de São Paulo. Entre os 
dias 12 e 18 de outubro, os de
graus de uma das escadas da es
tação serão tomados pelos 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), definidos 
pela ONU e que regem as rea
lizações da Virada Sustentável 
em todo o Brasil. 

Dentre as ações está ainda 
o Cine DriveIn, que acontecerá 
em uma área reservada do esta
cionamento do Shopping Center 
Norte. A programação consis
te na exibição de dois filmes por 
dia (o primeiro dublado e o se
gundo legendado), nas seguin
tes datas: 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 
de outubro. A reserva dos in
gressos deve ser feita previamen
te por meio do site do shopping: 
http://www.centernorte.com.br/ 

viradasustentavel2020/, de 
acordo com a disponibilidade 
para a data e horário desejados. 
Haverá limitação de 100 carros 
de passeio por sessão, sendo per
mitido até quatro pessoas e um 
pet por veículo. Nos dias 11 e 12, 
além da reserva prévia, a entrada 
será mediante a entrega de um 
material reciclável recolhido pelo 
Cataki, plataforma digital cola
borativa que conecta geradores 
de resíduos e catadores de mate
riais recicláveis de todo o país.

“Estamos muito contentes 
em patrocinar mais uma vez 
este evento tão importante para 
a fomentação e mobilização 
da sustentabilidade na cidade 
de São Paulo”, afirma Daniela 
Pavan, gerente de sustentabi
lidade da Cidade Center Norte.

Verificação de radar na Rodovia 
Fernão Dias na Capital

O IpemSP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo), autarquia do 
Governo do Estado, vincula
da à Secretaria da Justiça, e ór
gão delegado do Inmetro, que 
tem como objetivo defender o 
consumidor realizou na segun
dafeira, 14 de setembro, a ve
rificação do radar instalado na 
Rodovia Fernão Dias (BR 381), 
km 70, na capital. O instrumen
to foi aprovado.

Diariamente, o IpemSP ve
rifica os radares de velocidade 
em todo o Estado de São Paulo. 
Conforme a Portaria Inmetro 
544/2014, é obrigatória a aferi
ção uma vez por ano, ou toda 
vez que o equipamento passar 
por reparo.

A aferição no radar leva de 
20 minutos até uma hora. A 
ação envolve os fiscais do Ipem
SP e a equipe da empresa res
ponsável pelo radar.

Em caso de chuva, a verifica
ção é cancelada. O cancelamen
to também pode ocorrer pou
cas horas antes do agendado, 

conforme solicitação dos agen
tes de trânsito, ou empresa res
ponsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um certificado 
válido por um ano. Quando há 
reprovação a empresa fabrican
te é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velo
cidade, para aplicação de mul
tas, o equipamento precisa es
tar verificado pelo IpemSP.

A ação foi realizada pela 
equipe de fiscalização do ins
tituto, na Regional Norte da 
Capital.
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Ipem-SP verifica radar na Rodovia Fernão Dias

No dia 25 de setembro, o Espaço 
das Américas traz o “Um Mal
landro Na Quarentena”, que 
será apresentado no Drive
in das Américas por ninguém 
menos que o rei da comédia, 
SERGIO MALLANDRO. Os 
ingressos já estão à venda. Es
paço das Américas  Esta cio
namento (Rua Tagipuru, 795  
Barra Funda). Capacidade para 
este evento: 150 carros  Com
pra de ingressos: Somente onli
ne pelo site Ticket 360 (https://
goo.gl/xgibPV)

O cantor Eduardo Borges, co
nhecido como PARRERITO, 
67 anos morreu por volta das 

21h30 no último 
domingo (13), em 
Belo Horizonte, 
como informou a 
assessoria de im
prensa do Trio 
Parada Dura. O 
músico estava in
ternado desde o 
dia 29 de agos
to, diagnostica
do com covid19 e 
não resistiu, após 
ter complicações 
da doença. Parre
rito era diabéti
co. No último dia 
31/8, ele teve um 
mal súbito e pre
cisou ser levado 
para a Unidade de 
Terapia Intensiva 
(UTI), de um hos
pital particular da 
capital mineira, 
onde permaneceu 
em estado grave.

Na última segundafeira (14), o 
cantor MAURÍCIO MANIERI, 
50 anos, sofreu um infarto e foi 
internado em uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de um 
hospital em São Paulo. Maurício 
ficou conhecido em 1998, quan
do lançou seu primeiro álbum, 
A Noite Inteira. Sucesso de ven
das, o trabalho incluía suces
sos como: Bem Querer, Minha 
Menina, Te Quero Tanto e 
Pensando Em Você. Em 2002, 
ele lançou Apartamento 82. 
Em agosto o cantor apresentou 
Classics, com regravações de 10 
grandes sucessos românticos 

dos anos 70, 80 e 90. O cantor 
foi submetido a um cateterismo 
na última segundafeira (14), 
Manieri afirmou que passa pelo 
momento mais “difícil e dramá
tico da vida dele”, mas que, gra
ças ao carinho dos fãs, tem se 
recuperado bem.

Nessa sextafeira (18), o Música 
na Band traz um show ao vivo 
de PÉRICLES, direto dos estú
dios da emissora, em São Paulo, 
a partir das 22h45. No repertó
rio estarão grandes sucessos que 
marcaram a carreira do cantor. 
Entre seus maiores sucessos es
tão as faixas: “Até que Durou”, 
“Seu Eu Largar o Freio”, “Casal 
Maluco”, “Cuidado Cupido”, 
“Ninguém Ama”, “Tô Achando 
Que É Amor”, “Diz Pra Mim”, 
“Melhor Eu Ir” e “Linguagem 
dos Olhos”. A apresentação fica 
por conta de Larissa Erthal e 
Marcelo Café. O público tam
bém pode acompanhar a trans
missão pela Band FM.
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Setembro Amarelo é tema de EntreMeios 
especial com Zé Guilherme e Leliane Moreira

Nesta terçafeira (22), Zé Gui
lherme apresenta o EntreMeios 
Especial  Setembro Amarelo 
com participação da psicanalis
ta Leliane Moreira. O batepapo 
acontece, ao vivo, em sua página 
no Instagram  @zeguilherme 
oficial, às 21 horas.

Setembro Amarelo campa
nha criada no Brasil, em 2015, 
que visa a prevenção ao suicídio 
por meio da conscientização da 
população, buscando formas de 

evitálo. Ela foi criada a partir 
do Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio (10 de setembro).

Nesta edição especial da sé
rie EntreMeios, Zé Guilherme 
 que é cantor, compositor e 
também psicanalista  e sua 
convidada Leliane Moreira fa
lam sobre os sinais que devem 
ser observados, bem como as 
abordagens e formas de aju
dar alguém que esteja passan
do por algum sofrimento, com 

risco de atentar contra a pró
pria vida. “Não faremos uma 
live técnica, mas conversare
mos sobre a importância da pre
venção e sobre como encarar a 
questão e agir diante da situa
ção, a partir das experiências 
clínicas de Leliane e minhas”, 
comenta Zé Guilherme. Para 
acompanhar a live basta aces
sar, na próxima terçafeira (22), 
às 21 horas o Instagram.com/
zeguilhermeoficial

ORAÇÃO AO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis 
tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que 
eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis 
o sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e 
até o mal que me tenham feito; a Vós que estais co-
migo em todos os instantes eu quero humildemente 
agradecer, por tudo que sou, por tudo que tenho, e 
confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca 
me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou 
tentações materiais, com a esperança de um dia mere-
cer e poder juntar-me a Vós e a todos meus irmãos, na 
perpétua glória e paz. Amém. Obrigado mais uma vez. 
(A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, 
sem fazer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada 
a graça, por mais difícil que seja). Publicar assim que 
receber a graça. M.M.S.

ORAÇÃO À SANTA RITA
1º) Acender uma vela durante 9 dias. 2º) Re-
zar 9 Pai Nossos, 9 Ave Marias. 3º) Oferecer 
à Santa Rita. Fazer 3 pedidos. a) Pedido im-
posível; b) Pedido necessário; c) Pedido de 
negócio. Apagar a vela todas as vezes que 
terminar a oração e, no último dia da Novena, 
deixar a vela queimar até o fim. Mesmo que 
não tenha fé, faça, que a Santa vai atender o 
seu pedido. Não esqueça de publicar no últi-
mo dia ou no dia seguinte. M.M.S.
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