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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.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.

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.

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

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

Seguindo o Mestre
O campo da memória é o 

campo de amor; na vida toda 
história tem lenda e seu valor.

Você vai alto ao céu não dei-
xando de olhar o chão, porque o 
caminho é longo.

Progresso é continuar a obra 
de bem comum no Universo; 
esse fórum bendito pede ao exe-
cutor sua tarefa e seu esforço.

Se os grandes se projetam, 
são como são, merecem ser se-
guidos no exemplo que dão.

Todos podem fazer do nada 
o tudo; então o homem traça 
planos, faz estudos na sua cola-
boração sempre de estímulo ao 
próximo, como a si mesmo.

A riqueza do universo será 
sempre o progresso.

Seja no mundo dos vivos 
como dos que já partiram, boas 
lembranças virão aprendendo a 
Lição, estais aís vós outros no 
mirante. O verbo é amar no pri-
meiro escalão, o resto vem a se-
guir a vossa evolução.

Vamos ao campanário, tocar 
o sino da mente, de cada um, 
não deixeis de ser cristão.

A casa é o pardieiro forman-
do o aconchego, você aí está jun-
to aos seus e aos demais na har-
monia e na construção de um 
amanhã melhor.

Servo de Deus faz da tua ta-
refa o produto da terra, con-
quista de trabalho sem abuso 
materialista da época atual.

O milênio vai chegar e com 
ele tem o espírito sedento de paz 
e amor.

Todos irmanados, mãos da-
das nessa fraternidade, esse é o 
sentido de união entre as cria-
turas traçada pelo Pai para os 
Homens de Boa Vontade.

Basta deixar de lado a ob-
sessão que vos rodeia pela pos-
se material.

Parece uma antiguidade re-
ver os mandamentos da lei de 
Deus, mas não é, aprendei en-
quanto há tempo assim como 
Jesus o atual dos milênios ago-
ra e sempre.

Assim é a Fé que vos acom-
panha fazendo da religião o pra-
to do dia para todos e cada um 
em particular.

A faculdade do espírito é 
a alma do negócio, por isso 
Jesus dizia: Vigiai e orai. Pedi e 
obtereis.

Batei e abrir-se vos-á. 
Assim, sim, estais no catecismo 
dos tempos, em todas as línguas 
e credos.

Seja a doutrina que for pro-
fessa-a com amor.

Creio em Deus, Pai todo po-
deroso; vamos ter a fé como ro-
teiro e seguir o caminho da luz.

Nós somos os cantores
Da mata do Senhor
Trazemos alegria
Muita paz, e muito amor.

A flor da vossa vida
Trabalho na lavoura
Essa vossa lida
Chama redentora.

Você tem meditação
O tempo a pensar
Guardando no coração
O céu no próprio Olhar.

Enriquece teu tesouro
De virtudes produtivas
Esse é o veio de ouro
Sem outras alternativas.

Deus fez e compõe
A canção feliz da vida
Assim também dispõe
Do teu trabalho tua lida.

Vai que o horizonte te chama
Na luz Bem-aventurada
Caminha e ama
Esse mundo, essa estrada.

IRMÃ LÚCIA

Pré-cadastro e Carteira de Vacinação 
no aplicativo Poupatempo Digital

Para otimizar o fluxo de ci-
dadãos que receberão a vacina 
contra a COVID-19, a Prodesp 
- empresa de Tecnologia do 
Governo de São Paulo - desen-
volveu com as secretarias es-
taduais da Saúde e de Co mu-
nicação uma plataforma digital 
integrada para garantir mais 
agilidade, segurança e transpa-
rência ao processo de imuniza-
ção realizado pelas unidades de 
Saúde do Estado.

Lançado em 17 de janeiro, 
o site Vacina Já (www.vacinaja. 
sp.gov.br), que traz mais cele-
ridade à identificação do cida-
dão, possibilita a realização de 
um pré-cadastro para o aten-
dimento, reduzindo em 90% o 
tempo de permanência de quem 
será imunizado no ambiente de 
vacinação.

A solução inovadora da 
Prodesp permite ao Estado mo-
nitorar e gerenciar de forma in-
tegrada todas as etapas da cam-
panha, além de apresentar em 
tempo real a quantidade de 
pessoas imunizadas. De acordo 
com o presidente da Prodesp, 
André Arruda, a tecnologia de 
automação é mais uma aliada 
na luta contra o Coronavírus. 

O pré-cadastro é muito sim-
ples e rápido e exige apenas in-
formações básicas do usuário, 
como nome completo, núme-
ro do documento de identifica-
ção e endereço, por exemplo. 
Pelo celular, o interessado 
pode baixar ou acessar o apli-
cativo Poupatempo Digital, 
que já oferece a funcionalida-
de. Basta clicar em ‘Serviços’, 
na sequência escolher a opção 
‘Vacinação COVID-19’, e depois 
‘Pré-Ca dastro’. Atualmente o 
app oferece mais de 120 tipos 

de serviços on-line de diver-
sas secretarias estaduais e ór-
gãos como Saúde, Educação, 
Fazenda e Planejamento, 
Segurança Pú blica, além do 
Detran.SP, Sa besp, CDHU, en-
tre outros.

Com base nas informações 
cadastradas, o cidadão recebe-
rá alertas via e-mail e SMS, in-
formando a proximidade das 
datas de recebimento da pri-
meira e segunda dose da vaci-
na. Mas atenção: o Governo do 
Estado de São Paulo não en-
via mensagens de texto (SMS) 
com links ou realiza contato te-
lefônico para solicitar ou va-
lidar dados e informações. As 
mensagens encaminhadas são 

apenas orientações e o cidadão 
não deve repassar qualquer 
informação.

O site www.vacinaja.sp.gov.
br oferece ainda um mapa de 
geolocalização em que o usuá-
rio pode digitar seu CEP e en-
contrar a unidade de imuni-
zação mais próxima de sua 
residência.

A ferramenta está disponí-
vel para todos os cidadãos do 
Estado de São Paulo e já conta-
biliza quase quatro milhões de 
cidadãos cadastrados.

Até o momento, a aplica-
ção das doses em pessoas pré-
cadastradas tem sido feita em, 
aproximadamente, de um a 
três minutos, enquanto são ne-
cessários cerca de 10 minutos 
para quem não preencheu o 
formulário on-line. 

Quem não fizer o pré-cadas-
tro não precisa se preocupar, 
pois a vacina também será apli-
cada sem ele, com realização do 
cadastro completo presencial-
mente na sala de vacinação.

Carteirinha de vacinação  

Além de oferecer o pré-ca-
dastro, o aplicativo Poupatempo 
Digital também conta com a 
opção Carteira de Vacinação, 
destacando informações sobre 
as doses recebidas, data da va-
cinação, profissional vacina-
dor, nome e registro do local da 
imunização, além do fabrican-
te e o número do lote da vaci-
na aplicada. O comprovante 
digital não substitui o impres-
so, entregue presencialmente 
após a vacinação, mas ajuda o 
cidadão a manter seus princi-
pais documentos digitalizados 
e “em mãos” a qualquer hora.
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Sistema desenvolvido pela Prodesp em 
parceria com a Secretaria da Saúde 
reduz em cerca de 90% o tempo de 

atendimento para imunização

Veja quais são os protocolos divulgados 
pelo Governo de SP para funcionamento de 

igrejas, templos e estabelecimentos religiosos
O Governo de São Paulo dis-

ponibilizou protocolos sanitá-
rios para o funcionamento de 
igrejas, templos e demais esta-
belecimentos religiosos no Es-
tado. Os protocolos sanitários 
têm como objetivo auxiliar os es-
tabelecimentos a reduzir o risco 
de contágio da COVID-19. O do-
cumento foi elaborado em par-
ceria com diversos representan-
tes dos setores e validado pela 
Vigilância Sanitária do Estado 
de São Paulo, baseado em crité-
rios técnicos e de Saúde.

Veja algumas orientações 
que devem ser seguidas:

1- Nível de ocupação máxima no 
local deve ser de 30%;

2- Obrigatoriedade tirar a tempe-
ratura antes do ingresso no local 
e fornecimento de álcool em gel;

3- Obrigatoriedade de uso de 
máscara durante todo o período 
da cerimônia;

4- Distanciamento de 1,5 metro 
entre as pessoas dentro do local;

5- Todas as pessoas devem estar 
sentadas;

6- Horários devem ser espaça-
dos para evitar aglomeração de 
entrada e saída;

7- Evitar realizar reuniões ao fi-
nal da tarde e ao início da noite, 
para que as pessoas não cheguem 
direto do trabalho, sem estarem 
devidamente higienizadas;

8- Assegurar a ventilação ade-
quada do local fechado de reali-
zação da reunião, mantendo to-
das as portas e janelas abertas o 
tempo todo;

9- Sempre que possível, eliminar 

rituais envolvendo toques e não 
compartilhar objetos;

10- Suspender os coros tempora-
riamente devido ao potencial de 
contaminação desta atividade.

Veja mais orientações em: 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2021/03/
protocolo-atividades-religiosas
-v-04.pdf
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Nível de ocupação no local deve ser de 30%, com obrigatoriedade 
do uso de máscaras, fornecimento de álcool em gel 

e distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas

Site Literatura Brasileira no 
XXI celebra a poesia em março

O site Literatura Brasileira 
no XXI, uma parceria entre a 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e a SP Leituras, 
destaca, neste mês, conteúdos 
relacionados ao gênero lírico.  
Aproveitando as comemorações 
do Dia Mundial da Poesia, em 21 
de março, as discussões aconte-
cem em torno desta, que pode ser 
considerada uma das tecnologias 
mais antigas do homo sapiens. 
Uma história que começou a mi-
lhares de anos, quando as pesso-
as aprenderam a falar e foram 
capazes de produzir ritmos, tor-
nando possível a conexão e a re-
produção das memórias.

O conteúdo apresenta ma-
terial sobre a oficina on-line 
“O poeta é um fazedor: ritmos 

antigos e versos contemporâ-
neos”, conduzida pelo profes-
sor Érico Nogueira, em janei-
ro, na Biblioteca de São Paulo 
(BSP). O site reúne textos, críti-
cas, sugestões de leitura, entre-
vistas, podcasts e muito mais, 
com base também nas progra-
mações culturais da Biblioteca 
de São Paulo (BSP) e Biblioteca 
Parque Villa-Lobos (BVL). Am-
bas as bibliotecas são institui-
ções da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, geridas 
pela SP Leituras, eleita pelo ter-
ceiro ano consecutivo como uma 
das melhores ONGs do Brasil.

Entre as atividades que re-
sultam dessa parceria, a ofici-
na on-line deste mês intitulada 

“Personagens do trabalho”, com 
Milena Mulatti Magri e Gustavo 
Scudeller, vai estimular a cria-
ção de textos literários vincula-
dos ao gênero miniconto, inspi-
rados na temática do trabalho. 
A atividade terá início em 6 de 
março. Todas as vagas já foram 
preenchidas.

O material do site está dispo-
nível em www.lbxxi.org.br para o 
público em geral, para os visitan-
tes da BVL e da BSP, para o corpo 
discente da Unifesp e para o con-
junto de cerca de 700 bibliote-
cas que fazem parte do Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas 
(SisEB), programa da Secretaria 
de Cultura e Eco nomia Criativa 
do Estado de São Paulo, também 
gerido pela SP Leituras.

Casa do Saber lança curso gratuito 
“Persuasão e Influência: O poder da fala”

Em uma sociedade com forte 
presença do machismo estrutu-
ral, boa parte da fala entre pesso-
as se molda em torno de falácias 
machistas e diálogo passivo-a-
gressivo. Entre os vários aspec-
tos da comunicação, esse é um 
dos que será abordado no cur-
so “Persuasão e Influência: O 
Poder da fala”, que será minis-
trado pela comunicóloga Maytê 
Carvalho em parceria com a Casa 
do Saber, conhecido centro de 
disseminação cultural. Com lan-
çamento no dia 8 de março, Dia 
Internacional das Mulheres, o 
curso gratuito terá quatro aulas 
no formato on-line e tratará de 
temas que desafiam a sociedade.

No Mês das Mulheres, dis-
cussões sobre a presença do 
machismo nas relações huma-
nas voltam à tona, apesar de 
ser uma questão que precisa ser 
discutida e desconstruída o tem-
po inteiro. “A linguagem vem 
nos acompanhando desde a in-
fância e a nossa cognição muitas 
vezes tem afirmações machistas 
muito enraizadas. Muito do que 
chamamos de ‘gender gap’ e sín-
drome da impostora vem dessa 
perpetuação das falas machis-
tas na saúde mental das mulhe-
res. O feminismo está aí para 
ajudar as pessoas a se pergun-
tarem sobre os jogos de poder 
envolvidos em sua própria vida 
e dinâmicas, saúde das rela-
ções sociais e profissionais”, diz 
Maytê Carvalho. 

“O curso é ideal para quem 
busca aumentar seu poder de in-
fluência e melhorar a qualidade 
das relações interpessoais, in-
clusive quando falamos em des-
montar afirmações e vícios de 
falas machistas que permeiam a 
nossa sociedade”, afirma. Entre 
os pontos que serão abordados 
durante o primeiro encontro es-
tão a provocação, a intimidação, 
a sedução e a tentação. A comu-
nicóloga mostrará qual é a me-
lhor abordagem, quando e com 
quem deve utilizar. 

Já no segundo encontro, a 
comunicóloga trará uma refle-
xão sobre quem somos e o que os 
outros sentem quando falam co-
nosco. Os três modos de persua-
são do filósofo grego Aristóteles 
- Ethos, Pathos e Logos - tam-
bém serão debatidos, trazendo 
um novo olhar para conceitos 
estabelecidos há mais de dois 
milênios. 

Os dois últimos encontros 
migram para questões que nos 
afetam mais no ambiente cor-
porativo: feedback - como dar e 
receber - e comunicação abusi-
va - indicando formas de driblar 
estas situações em momentos 
de discussão com autoridades. 
“Queremos ajudar as pessoas a 
desenvolverem o seu protago-
nismo, sua voz ativa e sua ca-
pacidade de influenciar em de-
cisões. Seja negociando com 
fornecedores, vendendo seu pro-
duto ou até discutindo a relação 

com o namorado. O poder da 
persuasão é fundamental para 
que possamos alcançar os nos-
sos objetivos”, explica Maytê. 

Totalmente digital e com 
disponibilização de material so-
bre os conteúdos abordados, a 
Casa do Saber segue seu propó-
sito de disseminar e democra-
tizar a Educação e o debate de 
temas importantes. Com a pan-
demia de Covid-19, a Casa do 
Saber decidiu expandir ainda 
mais a sua presença digital. Em 
2020, começou disponibilizan-
do acesso gratuito ao Aplicativo 
Casa do Saber (com master clas-
ses exclusivas e mais de 135 cur-
sos), atingindo mais de 230 mil 
usuários em pouco mais de qua-
tro semanas. Depois, ampliou a 
grade de cursos on-line e pro-
moveu de três a quatro lives por 
semana, trazendo grandes auto-
ridades de temas contemporâ-
neos. Além disso, ampliou a sua 
presença nos canais de YouTube 
e Instagram com mais de 1,5 
milhão de seguidores. 

Serviço: 
Agenda Casa do Saber - Curso 
“Persuasão e Influência: O po-
der da fala” com Maytê Carvalho 
Data: 8 a 11 de março, às 20 
horas, inscrições: https://edu-
cacao.casadosaber.com.br/
persuasao-e-influencia-o-po-
der-da-fala/?utm_source=we-
bsite&utm_medium=organi-
co&utm_campaign=home


