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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.

PARA NÃO TER ANGÚSTIA E 
NEM FICAR SEM DINHEIRO

Meu Glorioso Sto Onofre, que pela Divina Providência 
fostes vós santificado e hoje estais junto de Deus. Assim 
como pedistes três graças a Jesus Cristo, eu vos peço 
quatro graças, Glorioso Sto Onofre. Assim como Cristo 
vos atendeu, atendei-me nas graças que vos quero pe-
dir (fazer os pedidos). Vos que fostes o pai dos solteiros, 
sede meu pai, Vós que fostes o pai dos casados, sede 
meu pai. Meu Glorioso Sto Onofre, pelas chagas de 
Cristo, pelas sete dores da Mãe Santíssima, pela Santa 
Cruz, eu vos peço: atende-me nas graças que acabo de 
pedir, para ter o coração em paz e os bens terrenos de 
que necessito. Amém, Jesus. Pedir quatro graças rela-
cionadas com dinheiro. Rezar durante 13 dias, (durante 
os dias utilizar a mesma vela deixando queimar no últi-
mo dia)  depois mandar publicar.  D.M.

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

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

A Vitória
A aluna do Mestre
Procura entender
Este mundo Silvestre
Como pode viver

Encontra Montanhas
Vales, então
Dificuldades tamanhas
Nessa evolução

Se transforma a carne
Em símbolo da Cruz
Deixando esse charme
Procura Jesus

A onda que vem
A onda que vai
Fé para quem tem
Avistando o Pai

Se você acredita
Tem a mira ali
Na seara bendita
Tal qual o Colibri

Deixa o mundo correr
Deixa a Terra progredir
O que tiver que ser nosso
Às nossas mãos há de vir

Assim principia o homem o 
Caminho de volta às Origens.

Se você conhece a Bíblia, 
sabe seus Salmos.

Conhece o Evangelho, sabe 
as parábolas, já tem nas mãos 
a carta para seu jogo final da 
vida.

Isso é a lei, e o Espírito aí 
está com a verdade, à disposição 
de todos. 

“Fazendo o bem e colocando 
toda vossa confiança em Deus, 
repelis a influência dos espíri-
tos inferiores, destruís o impé-
rio que desejam ter sobre vós; 
Guardai-vos de escutar as su-
gestões dos espíritos que sus-
citam em vós as más paixões. 

Desconfia sobretudo dos que 
exaltam vosso orgulho”.

O Espírito da Verdade vos 
estimula à famosa Meditação; 
ide de encontro à Natureza e 
vereis a flor de vossos sonhos 
como uma realidade no País 
das Maravilhas que é todo vos-
so mundo atual.

A alma humana está cansa-
da de ciência sem sabedoria e 
envenenada pelo pensamento 
moderno.

O cérebro, nas suas funções 
culturais, precisa ser substituí-
do pelo coração, pela educação 
do sentimento.

Em muitas ocasiões a vigília 
vos pedirá amor e lágrimas.

A vitória maior é sempre da-
queles que sabem confiar, amar, 
perdoar, ajudar e esperar.

IRMÃ LÚCIA

Setembro Amarelo chama atenção 
para dependência digital

Há um número significati-
vo de pessoas que, hoje em dia, 
é incapaz de ficar sem o smar-
tphone. Estar conectado o tem-
po todo se tornou algo usual. 
Hoje em dia, bateria fraca e si-
nal ruim são verdadeiros vilões; 
o Wi-Fi, então, virou item obri-
gatório. Apesar de tudo isso pa-
recer inofensivo, normal, pode 
na verdade afetar e muito a 
Saúde Mental e virar até mes-
mo um vício.

O problema já ganhou, in-
clusive, um termo próprio: 
Nomofobia, expressão que vem 
do inglês “no mobile”, que sig-
nifica “sem celular”, mais o su-
fixo “fobia” (medo): medo/pavor 
de ficar sem o celular. Dentre os 
prejuízos ligados à condição es-
tão alteração na produtividade 
diária, problemas sérios de con-
centração e atenção, ansiedade 
e insônia.

Segundo o psiquiatra da 
Clínica Maia, dr. Daniel Kawa-
kami, a dependência digital é 
um quadro complexo e relativa-
mente recente. Em termos psi-
quiátricos, ela pode ser consi-
derada como uma dependência 
da mesma forma que outros ví-
cios, sejam eles ligados às subs-
tâncias, ou de caráter comporta-
mental (como o jogo patológico 
e afins). “Com o uso intenso de 
dispositivos móveis, já se obser-
va que há um prejuízo funcio-
nal significativo nas outras esfe-
ras normais do comportamento 
humano. Por isso, a nomofobia 
deve ser diagnosticada com cau-
tela e, para isso, é fundamental 
investigar caso a caso, identifi-
car e tratar também qualquer 
transtorno mental pré-existen-
te”, aponta.

O surgimento da pandemia, 
inclusive, fez com que houvesse 
uma maior oportunidade para 
que esse fenômeno se acentuas-
se cada vez mais, principalmen-
te em relação às crianças e ado-
lescentes, fazendo com que a 
interação social real, que ago-
ra está impedida devido ao dis-
tanciamento social necessário 
e a ausência de aulas escola-
res presenciais, afetasse e mui-
to a questão lúdica tão essencial 
para os pequenos.

Sendo assim, principalmen-
te com relação aos jovens, o psi-
quiatra destaca que, como em 
qualquer dependência, é preci-
so estar atento ao surgimento 

de sinais que indiquem que a 
criança e/ou adolescente pas-
sem mais tempo navegando nos 
meios eletrônicos do que se ocu-
pando com outras tarefas. Se 
houver, por exemplo, negligên-
cia com a alimentação e mesmo 
com a higiene, pode haver aí um 
problema.

“Esse tipo de comportamen-
to se assemelha ao provocado 
pelo vício em substâncias psico-
ativas, tais como a cocaína e o 
álcool. Desse modo, alguns es-
tudos correlacionam como pos-
síveis sintomas da nomofobia 
alterações respiratórias, tremo-
res, transpiração intensa, an-
siedade, agitação, desorienta-
ção e taquicardia”, esclarece o 
médico.

E mais! Estudos indicam 
que a depressão, que atualmen-
te é um problema crescente en-
tre os jovens, está também re-
lacionada com um maior tempo 
diário de tela entre os adolescen-
tes. Há indícios de que um tem-
po maior do que duas horas por 
dia de exposição a dispositivos 
digitais está associado ao sur-
gimento acentuado de sintomas 
depressivos entre 5 e 18 anos de 
idade. Portanto, os pais devem 
estar atentos ao tempo em que 
os filhos ficam na frente do ce-
lular/computador/videogame, e 
também como reagem quando 
são privados das telas, ou seja, 
quando podem apresentar a fo-
bia de ficar sem a tecnologia.

“O tratamento médico de 
problemas decorrentes desse 
tipo de dependência tecnológi-
ca visa principalmente tratar os 

sintomas. Atualmente, as moda-
lidades de tratamento são muito 
limitadas devido ao conceito da 
doença, que é novo. No entanto, 
pode incluir a terapia cogniti-
vo-comportamental combinada 
com intervenções medicamen-
tosas, que mostram resultados 
promissores. Alguns estudos 
indicam que existem remédios 
bastante eficazes no tratamento 
de sinais do problema, a exem-
plo dos antidepressivos”, expli-
ca Kawakami.

O especialista enfatiza tam-
bém que através da psicotera-
pia, é possível reforçar e estimu-
lar o comportamento autônomo 
e independente dos vícios tec-
nológicos. Sobretudo para os 
jovens, a chamada “terapia da 
realidade” é uma técnica im-
portante que utiliza jardina-
gem, pintura, brincadeiras, en-
tre outros recursos diferentes 
dos relacionados ao uso das te-
las, sendo uma grande aliada no 
tratamento.

“Os pais devem sempre mo-
tivar seus filhos a participarem 
de atividades ao ar livre (em 
tempos de pandemia, o quintal/
varanda pode ser uma boa alter-
nativa), assim como jogos recre-
ativos e outras atividades. Isso 
dá a eles mais chance de enfren-
tamento da realidade e possibi-
lita maior interação e relação 
com a família, promovendo um 
fortalecimento da sua capacida-
de de interagir com o outro em 
um mundo real; a energia dos 
jovens precisa, se possível, ser 
canalizada de forma criativa”, 
completa.
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Estudos indicam que a depressão, problema crescente entre os jovens, está 
relacionada ao uso excessivo de dispositivos móveis entre os adolescentes

Praticar yoga pode afastar crises 
de Ansiedade e Depressão

Um estudo da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro 
mostrou o crescimento do nú-
mero de casos de Depressão em 
quase 50% e de Ansiedade em 
80%, desde o início da quaren-
tena no Brasil. A boa notícia é 
que nas últimas décadas, diver-
sos estudos médicos e científicos 
sobre o Yoga comprovaram sua 
grande utilidade no tratamen-
to destas questões. De acordo 
com Priscilla Leite, professora 
de Yoga e criadora do Canal Pri 
Leite Yoga no Youtube, a práti-
ca do Yoga é uma ciência milenar 
que ajuda a criar uma conexão 
com o momento presente, silen-
ciando medos e preocupações. “A 
atividade combina mindfulness e 
meditação com movimentos sua-
ves capazes de estimular hormô-
nios que agem diretamente no 
sistema nervoso, trabalhando 
para acalmar e aquietar a mente 
e relaxar o corpo”, resume.

Ao contrário do que muitas 
pessoas pensam, o Yoga não é 
apenas alongamento e execução 
de posturas estranhas. No entan-
to, essas posturas podem colocar 
pressão sobre as diferentes glân-
dulas e órgãos do corpo, ajudan-
do-os a aumentar a produção de 
substâncias químicas que fazem 

com que o praticante se sinta 
melhor e até mais feliz. Assim, 
as tensões, o aperto no peito e os 
pensamentos negativos, frequen-
tes em quem possui Síndrome do 
Pânico e Ansiedade, podem ser 
reduzidos pela prática regular de 
Yoga, que também ajuda a libe-
rar a tensão muscular acumula-
da e a rigidez do corpo. “A prá-
tica não promete resolver todos 
os nossos problemas, mas sem 
dúvidas nos ajuda a ter a calma 

necessária e discernimento para 
resolvê-los”, diz Priscilla.

A Yogini, pioneira em mi-
nistrar aulas gratuitas de Yoga 
pela Internet, focou o con-
teúdo do seu canal em au-
las exclusivas para este novo 
momento e uma delas, é des-
tinada para quem sofre com 
a Ansiedade e quer encontrar 
nas posturas do Yoga os bene-
fícios: https://prileiteyoga.com.
br/?s=yoga+para+ansiedade.
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Posturas de Yoga ajudam a regular ação hormonal 
responsável pelo quadro de inquietude

Associação dos Advogados (AASP) e Fundação 
Arcadas, divulgam resultados de pesquisa sobre 

o acesso ao Judiciário durante a pandemia
A suspensão dos prazos ju-

diciais em processos físicos foi o 
maior obstáculo enfrentado pelos 
advogados durante a pandemia. A 
questão foi apontada por pesqui-
sa da Associação dos Advogados 
(AASP) e da Fundação Arcadas, 
que entrevistaram cerca de dois 
mil profissionais entre os dias 18 
de junho e 15 de julho. Para mais 
da metade dos entrevistados, este 
foi o maior problema da interrup-
ção do trabalho presencial.

No estudo “O acesso à Justiça 
durante o período de isolamento 
social”, os profissionais também 
citaram a ausência de uniformi-
zação dos atos pelos tribunais e 
a dificuldade de despachar com 
o magistrado entre os princi-
pais empecilhos enfrentados nes-
ta fase.

Os advogados atribuem a fal-
ta de novos clientes a um efeito 
direto da pandemia. A ausência 
de novos casos e a baixa prospec-
ção de clientes foram citados por 
mais da metade dos entrevista-
dos: 60% e 55%, respectivamen-
te. A inadimplência dos clientes 

afetou 53%, e 60% dos entrevis-
tados listaram que a pandemia 
causou queda nos rendimentos.

A pesquisa também reve-
la um paradoxo profissional. Ao 
mesmo tempo em que 51% dos 
entrevistados apontaram dificul-
dades em fazer o peticionamen-
to físico como uma adversidade, 
apenas 6% revelam ter tido difi-
culdades com o sistema eletrôni-
co adotado pelos tribunais.

 
Metodologia

Entre os dias 18 de junho e 
15 de julho, foram entrevista-
dos, por e-mail, 2.084 advoga-
dos. Os participantes podiam 
listar mais de uma alternativa 
em suas respostas.

Os resultados foram apre-
sentados durante o Webinar rea-
lizado nesta terça-feira, 22/9, 
que contou com a participação 
dos presidentes das entidades 
Renato Cury e professor Flávio 
Luiz Yarshell, dos presidentes do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
e do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região, desembargado-
res Geraldo Pi nheiro Franco e 
Mairan Maia, respectivamente, 
além do diretor da Faculdade de 
Direito da USP, Floriano Peixoto 
de Azevedo Marques, das dire-
toras da AASP Viviane Girardi 
e Silvia Rodrigues Pachikosky, 
além do administrador judicial e 
professor Oreste Laspro.

De acordo com a direto-
ra da AASP, Silvia Pachikosky, 
a pesquisa demonstra a efetiva 
transformação gerada pela pan-
demia nos serviços jurídicos. 

Para o presidente da AASP, 
Renato Cury, os resultados per-
mitem entender com clareza al-
guns dos desafios enfrentados 
pelos advogados e advogadas em 
tempos de pandemia e os seus 
impactos no dia a dia do exercí-
cio profissional. 

Segue link para nota so-
bre a pesquisa no site da 
AASP: https://www.aasp.org.
br/em-pauta/aasp-e-funda-
cao-arcadas-divulgam-pesqui-
sa-sobre-prestacao-do-servico- 
judiciario-na-pandemia/

Cadastramento de profissionais da Cultura para 
pagamento de renda emergencial com recursos 
da Lei Aldir Blanc estão com inscrições abertas

Já está aberto o cadastra-
mento de profissionais da Cul-

tura para o pagamento da ren-
da básica emergencial, a ser feito 
pelo Governo do Estado, prevista 
na Lei 14.017/20, a chamada Lei 
Aldir Blanc; e o cadastramento 
de espaços e instituições culturais 
que poderão receber o subsídio 
previsto no mesmo instrumento, 
a ser pago pelas prefeituras.

O cadastramento anuncia-
do na quarta-feira 16, pela Se-
cre taria de Cultura e Econo mia 
Criativa, terá recursos oriundos 
do Governo Federal. O Governo 
do Estado já teve seu plano de 
ação aprovado pelo Ministério 
do Turismo e recebeu R$ 264,15 
milhões. As 645 prefeituras de 
São Paulo poderão receber cerca 
de 302,1 milhões. O Governo do 
Estado vai destinar até R$ 189,15 
milhões para a renda básica, que 
poderá beneficiar cerca de 63 mil 
profissionais da cultura com R$ 
3 mil cada um e,-ao menos R$ 75 
milhões para os editais.

Caso haja sobra na renda bá-
sica, os recursos serão realoca-
dos para os 25 editais do ProAC 
Expresso LAB, também com ins-
crições abertas. Ao todo, o pro-
grama deve apoiar a realização 
e premiar 1,7 mil projetos e pro-
fissionais do setor cultural de to-
das as regiões de São Paulo, ge-
rando cerca de 22,7 mil postos de 
trabalho e um impacto econômi-
co estimado em R$ 113 milhões.

O cadastro de profissionais 
para o recebimento da renda bási-
ca deve ser feito on-line por meio 

do site: www.dadosculturais.sp. 
gov.br. No mesmo site é possí-
vel fazer o cadastramento para o 
subsídio a espaços e instituições. 
O Governo do Estado irá com-
partilhar este cadastro com as 
prefeituras. Os dois cadastros já 
estão adaptados às exigências da 
Lei 14.017/20 e do respectivo de-
creto de regulamentação editado 
pelo Governo Federal. A data li-
mite é 18/10.

As inscrições no ProAC Ex-
presso LAB podem ser feitas 
on line até o dia 3/11 no seguin-
te endereço: www.proacexpresso 
aldirblanc.org.br. Os regulamen-
tos das 25 linhas estão disponí-
veis para consulta. Há editais 
para todas as áreas da Cultura, 
como: teatro, dança, audiovisu-
al, artes visuais, patrimônio ma-
terial e imaterial, eventos, circo, 
museus, literatura, produção cul-
tural online, música e espetácu-
los infantojuvenis.

Uma das linhas mais impor-
tantes do ProAC Expresso LAB 
é a que vai destinar R$ 20 mi-
lhões para 100 circos, 100 cine-
mas, 100 museus e 200 teatros 
independentes, num total de 
500 espaços culturais. Em con-
trapartida, esses espaços de-
verão disponibilizar ao todo 1 
milhão de ingressos a preços po-
pulares (máximo de R$ 20 a in-
teira e R$ 10 a meia).

Renda básica emergencial

Podem solicitar a renda bá-
sica profissionais que tenham 
atua do em áreas artísticas nos 
24 meses anteriores à data da 
publicação da lei, o que deve ser 
comprovado de forma documen-
tal ,ou com autodeclaração e que 
não tenham emprego formal ati-
vo, que não tenham renda fami-
liar mensal per capita superior 
a meio salário-mínimo ou ren-
da familiar mensal total maior 
do que três salários mínimos, 
que não recebam benefício pre-
videnciário, assistencial, segu-
ro-desemprego ou verba de pro-
grama de transferência de renda 
federal, à exceção do Programa 
Bolsa Família, que não tenham 
recebido, no ano de 2018, rendi-
mentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70, e que não sejam be-
neficiários do auxílio emergen-
cial previsto na Lei nº 13.982, de 
2 de abril de 2020. A Lei determi-
na ainda que, a mulher provedo-
ra de família monoparental deve 
receber o valor dobrado.
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Estado de São Paulo recebeu R$ 
264,1 milhões do Governo Federal 

e vai destinar até R$ 189,15 milhões 
para renda emergencial e ao 

menos R$ 75 milhões para linhas 
do ProAC Expresso LAB
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