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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.R.M.

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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Panorama Celestial
Assim deve falar o homem: 

Meu Deus, quantos anos eu vi-
ver, é só para te agradecer.

O Alto transmite, a Terra 
ouve o murmúrio da fonte que 
passa dando sua assinatura 
celestial.

Desde o momento da con-
cepção ao renascer, tudo está es-
crito nos anais da história do ser 
humano.

O homem cresce, favore-
ce a natureza a criatura, e o 
Criador o abençoa sempre, mes-
mo quando a adversidade bate à 
porta de cada um.

Enquanto houver pão na na-
tureza, a água no manancial, os 
amigos de Francisco de Assis es-
tarão como pássaros no ar, ve-
lando pelo universo e florindo a 
criação das suas mais altas es-
pécies fluídicas.

Esse argumento é lembre-
te de Fé, de Esperança e de 
Caridade. A educação religio-
sa começa em casa; então que-
ridos, sustentai vosso lar qual 
campo, vossa lavoura de amor, 
na busca da paz.

Vamos, pois ao progresso 
espiritual.

“Elevei o meu olhar para Ti, 
ó Eterno, e me senti fortalecido.

Porque és a minha força e 
te peço, meu Deus, que não me 
abandones!

“Estou esmagado ao peso 
das minhas iniquidades. Ajuda-
me, pois conheces a fraqueza da 
minha carne. Não afastes de 
mim o Teu olhar!

“Estou devorado por uma 
sede ardente; faze brotar a 
fonte de água viva, que me 
dessedentará!

“Ó Eterno, só Tu és grande, 
só Tu és a razão e o fim da mi-
nha vida!

“Seja bendito o Teu nome, 
quando me feres, pois Tu és 
grande, só Tu és a razão e o fim 
da minha vida!

“Curvarei a fronte sem uma 
queixa, porque Tu és grande, só 
Tu és o alvo das nossas vidas!

“No intervalo da oração, 
pensai e vereis a meditação na 
hosana ao Pai dando aleluia a 
vós todos, na vossa carência de 
amor, no calor humano e na 
chama sagrada da luz Divina 
que vos chega para aquecer a 
alma sedenta de iluminação.

“Atenção, pois Deus é o pu-
rificador do ar que respirais 
e Jesus o vosso bom irmão 
que todos têm nas horas de 
necessidades.

“Abastecendo o celeiro do in-
finito, assim vamos juntos cha-
mar ao Pai, dando glória nas 
alturas.

“O homem tem mais que 
agradecer, agora e sempre, 
amém”.

Não é que queirais viver 
para sempre na Terra, mas 
queirais ter o direito de vos pu-
rificar progressivamente, espiri-
tualmente falando.

A lição para vós foi gran-
de, houve um redentor, e o Pai 
Nosso de cada dia ainda é o 
maior espetáculo do mundo.

Os camareiros do Senhor es-
tão ao vosso lado; portanto, dai-
lhes sustentação.

Todos são filhos de Deus, e a 
filiação desse partido de amor e 
paz vive pela eternidade afora.

A luz não se apaga no trono 
da perfeição divina.

Se procurais materializar o 
espírito, espiritualizai a maté-
ria. Enchei de luz teu corpo e 
a candeia do Pai estará sempre 
em ascensão.

Virtudes e predicados do 
bem e do bom, devem formar o 
belo panorama celestial.

IRMÃ LÚCIA

PARÓQUIA NOSSA SE  NHO-
RA DA PIEDADE / CO MU-
NIDADE SANTA CRUZ - loca-
lizada na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, 6.500 recebe doações 
todos os dias da semana. A pa-
róquia tem cerca de 100 famí-
lias assistidas que estão receben-
do as cestas básicas. Para mais 
informações: (66) 9 9680-2795 
- Padre Luís Isidoro Molento. 
Facebook: https://www.facebook.
com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA - 
Precisamos de alimentos para 
cesta básica: Arroz, Feijão, 
Açúcar, Sal, Óleo, Macarrão, 
Mo lho, Café, Bolacha, Leite, 
Farinha de trigo. Procurar por: 
Padre Beto, Lourdes ou Flávia - 
Endereço: Rua Voluntários da 
Pátria, 2.060 - Santana - Tele-
fone: 2281-9085 - (Entregas em 
qualquer horário, pois temos a 
secretaria aberta e também o 
segurança que fica 24 horas - 
então pode entregar para qual-
quer funcionário).

COMO LIDAR COM A AN-
SIEDADE CAUSADA PELA 
PANDEMIA: SETE AJUDAS 
PRÁTICAS DO SITE JW.ORG 

- A pandemia de Covid-19 abalou 
o mundo de uma forma nunca 
antes vista e afetou muito o bem
-estar emocional das pessoas em 
vários países. A ameaça de con-
trair e transmitir um vírus que 
pode matar, bem como a ansieda-
de e o isolamento social tiveram 
um profundo impacto em pesso-
as de diferentes formações. Para 
ajudar as pessoas a lidar com 
essa situação, o site oficial das 
Testemunhas de Jeová, jw.org, 
apresenta o vídeo Epidemias - O 
que você pode fazer?. Essa ani-
mação de três minutos fornece 
ajuda prática, emocional e espiri-
tual para as famílias enfrentarem 
os efeitos da pandemia. Acesse: 
https://www.jw.org/pt/ensinos- 
biblicos/paz-felicidade/epidemias
-o-que-fazer-quadro-branco/ 

CONSEG CASA VERDE/
SANTANA - informa que não 
está realizando reuniões pre-
senciais com a comunidade des-
de março de 2020, devido aos 
riscos inerentes à Covid-19. 
Porém, seu presidente Vicente 
D’Errico Netto e sua diretoria 
continuam à disposição de de-
mandas que se façam neces-
sárias, tanto junto as Polícias 

Civil e Militar, como em rela-
ção as demais autoridades re-
gionais. Para entrar em conta-
to basta acessar http://www.ssp.
sp.gov.br/conseg/ ou ligar para a 
coordenadoria dos Consegs pelo 
tel: (11) 3291-6869/ 6598.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL LAR ANJO GA-
BRIEL - está com matrículas 
abertas para o ano de 2021. A 
escola funciona de maneira gra-
tuita, mediante levantamen-
to socioeconômico para doação 
das vagas. O horário de atendi-
mento é das 8h30 às 11 horas e 
das 13h30 às 15h30, de segun-
da a sexta-feira e as vagas são 
oferecidas para crianças de 4 
anos de idade. Endereço: Rua 
Conselheiro Moreira de Barros, 
497 em Santana. 

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

Federação Sul Americana de Krav Maga realiza 
seminário on-line gratuito para as mulheres

A violência contra mu-
lheres é um tema urgente. O 
Brasil ocupa o quinto lugar em 
um ranking de 83 nações que 
mais matam mulheres. Com 
isso em vista, a Federação Sul 
Americana de Krav Maga, a 
única representante oficial da 
defesa pessoal israelense no 
Brasil, onde detém a marca 
Krav Maga, vai realizar um au-
lão especial, on-line e gratuito 
às mulheres.

O evento será no dia 7 de 
março, às 9 horas, e o acesso 
será por meio de um cadastro 
simples, também on-line (krav 
magaseminarios.com.br).

O objetivo é mostrar para as 
mulheres que é possível se de-
fender e se prevenir da violên-
cia. Como? Mudando a sua re-
lação com o medo, adquirindo 
autoconfiança e conhecendo as 
técnicas de defesa pessoal que 
foram criadas na década de 40 
para que qualquer pessoa, inde-
pendente de porte físico, idade, 
ou sexo pudesse se defender de 
um ou mais agressores, arma-
dos ou não.

O aulão vai mostrar as 

técnicas do Krav Maga origi-
nal, exatamente como foi criado 
em Israel por Imi Lichtenfeld, 
e evidenciar as defesas aos ti-
pos mais recorrentes de ataques 
contra as mulheres: agressões, 
puxão de cabelo, enforcamen-
tos, tentativas de estupro, rou-
bos e furtos, entre outras.

A mulher pode e deve ser 
agente ativo contra a violência.

Serviço:
Aulão Especial para Mulheres 
- Formato: on-line e gratuito - 
Acesso: cadastramento prévio 
no link: kravmagaseminarios.
com.br

Foto: Divulgação

A única representante oficial da defesa pessoal israelense no Brasil realizará 
um evento on-line e gratuito a todas as mulheres que queiram mudar a sua 

relação com o medo e a autoestima, visando a prevenção à violência

Ossamá Sato apresenta “Show de 
Mágica & Ilusionismo” no Teatro Gazeta

Criador do bordão “Ih, 
Com pricô”, o mágico e ator 
Ossamá Sato, apresenta no 
dia 28 de fevereiro no Teatro 
Gazeta o “Show de Mágica & 
Ilusionismo”, a partir das 18 
horas. Com 32 anos de carrei-
ra, o humorista faz parte do 
elenco da A Praça é Nossa e do 
Programa do Ratinho, ambos do 
SBT.

O espetáculo que promete 
surpreender a todos com um ro-
teiro bem interativo e cheio de 
surpresas, conta com mais três 
mágicos convidados, Arkan Rey 
(Ilusionista), Yakko Sideratos 
(ventríloquo) e Fujikan Miike, 
um dos integrantes do Grupo 
The Oriental Magic Show, jun-
to com Ossamá.

Além das grandes ilusões, 
haverá também mágicas com 
participação do público. “É mui-
to gratificante, poder encantar e 
levar alegria com a mágica, nes-
te momento tão delicado e difí-
cil para o mundo. E ao mesmo 
tempo, enaltecer essa cultura 
milenar que tanto lutamos, nós 
mágicos, para que não seja es-
quecida entre as gerações”, diz 
Ossamá.

O “Show de Mágica & Ilusio-
nismo” terá duração de 1h15 e 
classificação livre, o valor do in-
gresso é R$ 35,00 ou R$ 20,00 
mais 1kg de alimento não 

perecível (exceto sal), e R$ 15,00 
(meia entrada). A compra ante-
cipada pode ser pelo site https:// 
b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/67306/d/93908/s/502924.

O Teatro Gazeta está locali-
zado na Avenida Paulista, 900 - 
São Paulo - Compra antecipada: 
https://bileto.sympla.com.br/
event/67306
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Ossamá Sato se apresenta no Teatro Gazeta

Adotar um pet é um ato de amor 
e faz bem à saúde

Adotar um animal de esti-
mação é um ato de amor que be-
neficia não só o pet que passa a 
ter um lar, mas sobretudo o ser 
humano. Os laços de afeto des-
sa relação têm um grande im-
pacto na Saúde Mental das pes-
soas que possuem um animal de 
estimação.

Uma pesquisa realizada pela 
Edellman Intelligence em par-
ceria com a HABRI e a Mars 
Petcare revelou que 80% das pes-
soas se sentem menos sozinhas 
na companhia de um pet. Além 
da troca de carinho, cães e gatos 
também ajudam a lidar com pro-
blemas como a depressão.

Os pets também colaboram 
para a redução da timidez e faci-
litam a socialização. Vinte e seis 
por cento dos entrevistados ale-
gam ter um animal de estima-
ção justamente por fazer bem à 
Saúde Mental.

Pode-se dizer que essa re-
lação tão genuína assemelha-
se aos laços entre mães e filhos. 
Uma das últimas descobertas 
científicas, publicada pela revis-
ta Science, é que os cachorros 
amam seus donos com o mesmo 
amor que o bebê sente pela sua 
mãe. A ciência também já com-
provou que na convivência com 
o mascote, olhá-los nos olhos, 
brincar ou acariciar, produz for-
te dose de oxitocina, a chamada 
“molécula do amor”.

Para as crianças, os animais 
de estimação também trazem 
muitos benefícios, pois ajudam 
a torná-las mais responsáveis, 
afetivas, carinhosas e até mes-
mo focadas. Um estudo realiza-
do pela Universidade do Canadá 
com 700 bebês comprovou que 
os pequenos que convivem com 
pets desde a gestação têm me-
nos chances de desenvolver cri-
ses alérgicas, o que é reforçado 
pelo estudo publicado pela re-
vista americana Pediatrics, su-
gerindo que o contato com os 
animais eleva os níveis de imu-
noglobulina A, um anticorpo 
presente nas mucosas que evita 
a proliferação de vírus ou bacté-
rias e protege de doenças, prin-
cipalmente as alérgicas.

O bem-estar gerado pela con-
vivência com um animal é reco-
nhecido pela medicina. Tanto 
que, desde 2018, a rede públi-
ca de saúde da capital permite 
a entrada de animais de estima-
ção em hospitais para visitarem 
os seus donos internados, bene-
fício regulamentado pela Lei nº 
16.827, de 6 de fevereiro de 2018.

Além disso, ações como o 
Projeto Social do Instituto Cão 
Terapeuta realiza visitas sema-
nais, quinzenais e mensais a ins-
tituições que cuidam de crian-
ças, adultos e idosos em situação 
de vulnerabilidade. O instituto 
conta com 37 cães terapeutas.

Porém, a opção em adotar 
um pet deve ser feita com res-
ponsabilidade. A Coordenadoria 
de Saúde e Proteção ao Animal 
Doméstico (Cosap) da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) lem-
bra quais são as cinco liberda-
des que garantem o bem-estar 
dos animais:

•Estar livre de fome e sede;
•Estar livre de desconforto, isso 
inclui o ambiente em que vivem, 
protegido da chuva, sol e vento, 
e com espaço de descanso;
•Estar livre de dor, doença e 
agravo;
•Ter liberdade para expressar 
os comportamentos naturais da 
espécie. Os animais devem ter a 
liberdade para se comportar na-
turalmente, o que exige espaço 
suficiente, instalações adequa-
das e a companhia da sua pró-
pria espécie;
•Estar livre de medo e de es-
tresse. Não é só o sofrimento fí-
sico que precisa ser evitado. Os 
animais também não devem 
ser submetidos a condições que 
os levem ao sofrimento mental 
e que os deixem assustados ou 
estressados.

Adoções

A Cosap viu o número de 
adoções cair com o início da 
pandemia do novo Coronavírus, 
em março. Nos últimos meses 
de 2020, porém, o interesse em 
adotar voltou a crescer e o ór-
gão fechou o ano com a adoção 
de 311 animais entre cães e ga-
tos. Quem tiver interesse em 
adotar um amigo de quatro pa-
tas pode contar com a ajuda da 
Cosap no processo. É necessário 
apresentar a documentação do 
tutor (RG e CPF), comprovan-
te de residência recente e pagar 
uma taxa pública de R$ 25,50. 

Animais e Covid-19

Vale reforçar que, em tem-
pos de pandemia, é necessário 
estar atento aos cuidados com 
a higiene dos pets ao sair para 
passear e, assim protegê-los e 
também evitar que eles se tor-
nem transportadores do vírus 
para dentro de casa.

Para isso é necessário reali-
zar a higienização das patinhas 
dos pets sempre que voltar dos 
passeios com produtos próprios, 
lembrando de secar bem para 
que não desenvolvam proble-
mas de pele. Outra recomenda-
ção é não deixar o pet encostar 
em muros, paredes e superfí-
cies durante o passeio e procu-
rar evitar que outras pessoas to-
quem no animal.
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Spike é um dos animais que podem ser adotados no Centro Municipal 
de Adoção, Rua Santa Eulália, 86 de segunda a sexta-feira 

das 9 às 17 horas e aos sábados das 9 às 15 horas, exceto feriados


