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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.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. M.I.

Contate-nos: www.gazetazn.com.br *Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Religião e Razão
Dentro do conceito da vida 

a expressão é tudo; então dizeis 
quando sois inspirados, belezas 
simples e singelas: O pouco com 
Deus é muito, o muito sem Deus 
não é nada.

Pomos assim em destaque 
a qualidade e a quantidade em 
todo setor que abrange o uni-
verso com suas circunstâncias; 
nesse meio está a Religião, com 
sua Evangelização.

Esperai que do Alto vem 
o conforto e Luz quem traz é 
Jesus.

“Se vós me amais, guardai meus 
mandamentos, e Eu pedirei a 
Meu Pai, e Ele enviará um ou-
tro Consolador, a fim de que per-
maneça convosco; O Espírito de 
Verdade que meu Pai enviará em 
Meu nome, vos ensinará todas 
as coisas e vos fará relembrar de 
tudo aquilo que Eu vos tenho dito.

Jesus

O livro penetra sem alarde, 
os Santuários da arte e da cultu-
ra, da sublimação e do progres-
so. É alma, pensamento, espe-
rança e consolo. Estejais ativos 
em aprender porque faz subir 
o astral da mente em função do 
pensamento.

Todo livro que ajuda 
e que consola
Traz a voz de Jesus 
na grande escola.

Da verdade robusta e sã
Faz bem ao sol vivo da alegria
E seguirá com Cristo dia a dia,
Hoje, Agora e Amanhã.

Nós vemos sim que: A se-
mente plantada não germina 
imediatamente.

A germinação requer algum 
Tempo.

Essa é a lei da casualidade 
(Relação de causa e efeito).

Religião é caminho
De sublime comunhão
Que o céu abre, cada dia,
À marcha do coração.

Estás, amigo, na Terra
Em trânsito para a Luz
És o Romeiro das Dores,
Buscando o amor de Jesus.

Recorda, na dor terrestre,
Que o tesouro sublime
É a paz do Divino Mestre.

Não é fácil concretizar o teste-
munho pessoal nos serviços da Fé, 
que remove a ignorância e santifi-
ca o amor nos caminhos da vida. 
Muitas vezes, seremos surpreen-
didos pela tormenta e será impres-
cindível combater, sem desânimo, 
os vermes que nos ameaçam a se-
menteira. Nossa Religião cabe no 
Coração mostrando-nos a Razão.
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Gás de cozinha sofre novo aumento: 
veja dicas para economizar

Na quarta-feira (4), a Pe tro-
bras anunciou o reajuste de 5% 
no gás de cozinha, atualmente, o 
GLP acumula uma alta de 16,6% 
no ano. Os valores para o con-
sumidor final, também vão ficar 
mais altos, pois além de terem li-
berdade para praticar preços, as 
distribuidoras devem ainda in-
corporar o valor de impostos 
(ICMS, PIS/Pasep e Cofins) e ou-
tros custos como: mão de obra, lo-
gística e margem de lucro. Nessa 
hora, várias práticas passadas de 
geração em geração podem aju-
dar na redução do consumo, mas 
a mais eficiente delas é, sem dúvi-
da, a pesquisa de preços.

Economizando na
hora de cozinhar

Além da pesquisa de pre-
ços, algumas práticas na hora 
de cozinhar podem fazer com 
que o botijão de 13kg dure mais. 
Confira algumas dicas produzi-
das por especialistas do aplicati-
vo Chama, para economizar no 
uso do botijão de gás:

1 - Pré-aqueça o forno pelo tem-
po necessário. Alguns alimentos, 
como assados, requerem o pré-a-
quecimento do forno, mas não 
é preciso fazer isso por um lon-
go período. Geralmente 10 minu-
tos antes a 200°C, fará com que a 
temperatura fique média e ideal 
para boa parte dos alimentos;

2 - Use panelas proporcionais à 
boca do fogão: O uso da panela 
deve ser equivalente ao tama-
nho da boca do fogão ou há des-
perdício de gás, pois parte do ca-
lor gerado acaba passando para 
o ar e não para a panela;

3 - Use o vapor: Enquanto cozi-
nha outros alimentos, é possível 
utilizar o vapor do preparo colo-
cando uma escorredeira metálica 

sobre a panela para cozinhar 
legumes;

4 - Use a tampa da panela: O pre-
paro de pratos como macarrão, 
por exemplo, permite que o cozi-
mento seja feito com o fogo desli-
gado ao usar a tampa. Para isso, 
basta deixar a água ferver, adi-
cionar a massa, desligar o fogo e 
tampar;

5 - Forno fechado e cheio. Abrir 
e fechar a porta do forno muitas 
vezes é a receita para o desperdí-
cio de gás. Tente observar os ali-
mentos utilizando a luz interna e, 
sempre que possível, asse mais de 
um alimento ao mesmo tempo;

6 - Evite colocar o fogão perto de 
lugares que corre muito vento, 
como: janelas, portas, ventila-
dores para que assim as chamas 
não apaguem e o gás escape;

7 - Corte em pedaços menores. 
Alimentos cortados em partes 
pequenas cozinham mais rápi-
do, fazendo com que o gás seja 
menos utilizado;

8- Atenção aos sinais de que o 
gás está acabando: quando o 

botijão está no fim, as chamas 
ficam com as pontas averme-
lhadas, o que demonstra que a 
combustão não está sendo efi-
caz e que a pouca quantidade de 
GLP “queima” com dificuldade 
em reação com o oxigênio;

9 - Uma grande aliada na econo-
mia de tempo é a panela de pres-
são, que além disso reduz os gas-
tos com gás. A pressão faz até os 
alimentos mais difíceis cozinha-
rem com mais facilidade, sem 
que eles precisem ficar por tem-
po prolongado na panela;

10 - Se acabar o gás, baixe o apli-
cativo Chama, no qual os usu-
ários podem fazer pesquisa de 
preço para escolher o revende-
dor mais barato e ter acesso às 
várias facilidades como fazer o 
pagamento pela ferramenta, ou 
no momento da entrega em di-
nheiro, cartão ou débito e tem-
po de entrega. Também é possí-
vel escolher a marca preferida, 
ou o revendedor preferido e ain-
da ver avaliação de outros usuá-
rios que já compraram naquela 
unidade. Acompanhar a entrega 
em tempo real é outra das van-
tagens do aplicativo.
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Os custos de gás podem comprometer ainda mais o orçamento das famílias

Durante a pandemia, falar do Dia Mundial 
da Gentileza é um grande ato de Amor

No dia 13 de novembro, 
o mundo comemora o Dia da 
Gentileza. Nada melhor do que 
fazer isso distribuindo mensa-
gens especiais por toda a cida-
de de São Paulo, para contri-
buir com a prática da gentileza, 
que não deve ser esquecida, es-
pecialmente em tempos difíceis 
de pandemia.

Há dois anos, o Instituto 
Trovadores Urbanos vem se de-
dicando a incentivar as atitu-
des gentis, especialmente nessa 
data, com o objetivo de plantar e 
semear a semente da Gentileza 
entre a população paulista-
na. O instituto distribuirá car-
tões dourados por toda a cidade, 
com frases incentivando atitu-
des e sugerindo ações simples, 
porém muito calorosas, que po-
dem mudar de alguma maneira 
a vida das pessoas. Essa campa-
nha do instituto também pre-
tende que as pessoas contem 
sobre essas atitudes ao mundo, 
para que se espalhe a semente 
da gentileza.

Faz parte dessa ação tam-
bém uma live especial na sexta, 
dia 13 de novembro, às 20 horas, 
durante a qual os Trovadores 
Urbanos contarão muitas his-
tórias sobre as consequências 

maravilhosas dos atos de gentile-
za entre as pessoas. Essa live em 
comemoração ao Dia Mundial da 
Gentileza acontecerá na pági-
na dos Trovadores Urbanos no 
Facebook e pelo Youtube.

O Dia Mundial da Gentileza 
nasceu no ano 2000 com o ob-
jetivo e intenção de inspirar a 
criação de um mundo mais gen-
til. Um sorriso, uma palavra de 
conforto para quem esteja ca-
bisbaixo, ou se sentindo solitá-
rio, uma cesta com produtos fe-
mininos para moradoras de rua, 

um prato de comida para quem 
tem fome. Essas são atitudes 
gentis que têm a força da ener-
gia do amor para mudar uma 
situação difícil. Em tempos de 
pandemia, esse trabalho se tor-
na ainda mais importante e fun-
damental para a vida emocional 
de uma sofrida população. Uma 
palavra, um sorriso, uma orien-
tação, um telefonema. Ser gen-
til não envolve dinheiro neces-
sariamente, mas certamente 
nasce de uma atitude repleta de 
amor e empatia.
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Live sexta dia 13 de novembro, às 20 horas pelo Facebook 
e Youtube dos Trovadores Urbanos

Primeiro barco de Pelé e lancha 
projetada por Ayrton Senna estão entre 

as atrações do São Paulo Boat Show
Entre os dias 19 e 24 de no-

vembro, acontece a 23ª edição do 
São Paulo Boat Show. Realizado 
pela primeira vez na Raia Olím-
pica da USP, o maior evento 
náutico da América Latina se 
transforma em uma nova opção 
de lazer a céu aberto na capital 
paulista. Nesse formato inova-
dor, a feira apresenta uma sé-
rie de atrações que vão permi-
tir ao público interagir com a 
raia, incluindo atividades aquá-
ticas, oferecendo entretenimen-
to para toda a família. Durante 
os seis dias de feira, seja presen-
cial ou virtualmente, turistas e 
paulistanos vão conhecer mais 
de 70 diferentes embarcações e 
participar de atividades que en-
volvem o mundo náutico.

Um dos grandes desta-
ques é a lancha A.S. Atalanta, 
de 42 pés, projetada pelo íco-
ne Ayrton Senna. O piloto de-
senhou o modelo, contudo fa-
leceu antes do barco ficar 
pronto e não chegou a conhe-
cer a embarcação que, pos-
teriormente ganhou uma sé-
rie com a assinatura do ídolo. 
Para os apaixonados por fute-
bol, outro símbolo nacional e 
mundial também estará repre-
sentado no evento: ninguém 
menos do que Pelé. Nesta edi-
ção, o SPBS traz um dos pri-
meiros barcos adquiridos pelo 
jogador. Tida como uma relí-
quia, a Carbrasmar de 22 pés, 
fabricada em 1969, foi a pri-
meira lancha de Pelé e compra-
da por ele no ano de seu milé-
simo gol. Durante os seis dias, 
o público ainda poderá conferir 
modelos clássicos na exposição 
“Tesouros Náuticos”, que tra-
rá mais de 15 embarcações pre-
servadas no tempo.

Outro momento aguardado 
se dará com a participação de 
Amyr Klink. O navegador bra-
sileiro, um dos mais importan-
tes do país e do mundo, é nas-
cido em São Paulo e possui 
importante ligação com a raia 

- o local faz parte de sua tra-
jetória de vida. Foi ali, onde 
Klink treinou a primeira tra-
vessia do Atlântico Sul a remo, 
em 1984. Além disso, o campeão 
de Wakeboard, Marcelo Giardo 
“Marreco” fará shows de tirar 
o fôlego, com pelo menos 20 mi-
nutos de adrenalina e manobras 
radicais.

Ainda para os amantes de 
atividades aquáticas, a iniciati-
va oferece, gratuitamente, aulas 
de stand up paddle (SUP) e clí-
nica de vela, e diverte o públi-
co com a realização de provas de 
remo, em parceria com os mem-
bros do CEPEUSP - Centro de 
Práticas Esportivas da USP. 
O Esporte Clube Pinheiros e o 
Sport Club Corinthians Paulista 
estão entre as agremiações con-
firmadas no desfile de abertu-
ra e competição de remo. E, 
seguindo no clima de lazer e di-
versão, o São Paulo Boat Show 
promoverá ainda uma corrida 

inédita entre um barco movido 
a energia solar versus uma ca-
noa havaiana, comandada pela 
equipe profissional brasileira 
Samu Team.

A feira acontecerá dentro 
das normas estipuladas por lei, 
seguindo recomendações da Vi-
gilância Sanitária e demais ór-
gãos envolvidos, com protoco-
los de segurança protegendo a 
saúde e o bem-estar de todos os 
participantes.

O São Paulo Boat Show 
2020, acontece na Raia Olím-
pica da USP que está localiza-
da na Avenida Professor Mello 
de Morais 1382, Butantã, den-
tro da Universidade de São 
Paulo, ao lado da Marginal do 
Rio Pinheiros - Ingressos: R$ 
70 público geral | R$ 35 pessoas 
acima de 65 anos | R$ 5 pessoas 
com deficiência (PCD) - Confira 
a programação do São Paulo 
Boat Show 2020 no site: https://
saopauloboatshow.com.br/
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23ª edição do São Paulo Boat Show será realizada na Raia Olímpica da USP
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