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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.
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Elevação Maior
Tal qual Francisco de Assis, 

despidos da Vaidade, da Luxúria, 
do Egoísmo e de certos caminhos 
que levam à perdição, aí esta
reis cantando Aleluia até fora do 
Tempo.

O Reinado do Senhor che
gou, fala muitas línguas, que 
são a vida Espiritual; de resto fi
lhos, segui a caravana em busca 
do Oásis já que estais sedentos e 
estressados. Certo?

Assim são as folhas do Outo
no, tendo suas próprias flores 
perfumando o universo, cada 
uma a seu feitio e gosto.

Peregrino da Paz, do Amor e 
da Luz, seu nome é Jesus.

Aonde o homem alcançar, 
bendiga as forças do Astral 
Maior, já que vive na Terra seu 
estado menor, onde é plantando 
a semente que vai colher o seu 
fruto, seja ele qual for.

Tomar decisão; partir para 
a desobsessão que rodeia o es
paço dos Tempos Chegados; en
tão vereis se há ou não verdade 
nas Profecias daqueles que vos 
antecederam.

Nostradamus e tantos mais 
deram o recado, estudo filosófi
co e premunição não faltaram 
aos que tinham a sua intuição 
mediúnica de Mensagem no es
paço, e vós apenas tentais ficar 
de sobreaviso e atenção.

Ide garimpeiros do Amor, 
que o Trabalho vos chama na 
Re composição Espiritual; assim 
evangelizaivos.

Não sou eu quem fala mas, 
sim, Eles falam por mim.

Às vezes se fazem ouvir; 
então chegase à conclusão de 
que existe a Soberana Corte 
do Senhor na Luz do Espírito 
Santo. Aquele mesmo que des
ceu sobre a cabeça dos Apóstolos 
como línguas de fogo, e a lingua
gem era diversificada.

Vamos Raciocinar, ver que 
existe o Bem e o Mal, existe o 
mal e o remédio.

Quanto o Cristo disse: “Bem
aventurados os aflitos, porque 
deles é o Reino dos Céus”, não 
se referia aos sofredores em ge
ral porque todos os que estão 
neste mundo sofrem, quer este
jam num trono ou na miséria ex
trema, mas, oh, poucos sofrem 
bem, poucos compreendem que 
somente as provas bem suporta
das podem conduzir ao Reino de 
Deus.”

A preparação se faz e a Pás
coa que sucede a Ressu reição no 
simbólico desfile de Fé Cristão, 
vos ensina.

É portanto a hora de Medi
tação, cumprindo os de ve
res, juntandose na Confra ter
ni zação, irmanados no vosso 

sentido, sempre na linha de Paz 
e Amor.

Esse o padrão vibratório do 
mortal do caminho da Imor
talidade da Alma.

Cordeiro de Deus que tirais 
os pecados do mundo, tende pie
dade de nós, e vai seguindo a tri
lha sonora a Oração, seu efeito, 
cuja causa é a Fé em toda sua 
extensão.

Nada neste mundo aconte
ce por acaso; tem seu lado de 
Purificação Espiritual.

Prossegui na luta dos valo
res porque a Vida Continua, 
aqui e Acolá.

O Tempo é uma bênção, cujo 
saber não vos é dado, por en
quanto, perscrutar.

Tempo virá na tela infinita 
do próprio Tempo em que obser
vareis quão rico é o tesouro que 
a vossa Fé amealhou na Terra.

Trabalhar é produzir trans
formação, movimento.

Agir em favor do Todo, é a 
glória da Unidade.

A vossa ventura acima 
de tudo permanece, em pre
ver e prover, abençoar e ajudar 
sempre.

Preparai a terra e fareis a 
sementeira. Jesus é o salário da 
Elevação Maior.

IRMÃ LÚCIA

E-commerce e delivery cresceram 
mais no último trimestre de 2020

O ecommerce e o delivery, 
que ganharam força desde o co
meço da pandemia, cresceram 
ainda mais no último trimestre 
de 2020, segundo a mais nova 
edição do estudo Consumer 
Insights, produzido pela Kantar, 
líder em dados, insights e con
sultoria. E este cenário parece 
ser irreversível, já que os bra
sileiros passaram a confiar nes
ses canais emergentes de consu
mo, que também proporcionam 
conveniência.

No segundo trimestre do 
ano, a busca por prazer foi a 
principal motivação para quem 
aderiu às entregas em domicí
lio. Mas ao longo do ano, as ra
zões passaram a ser conveniên
cia e hábito.

As principais categorias fo
ram fast food, que cresceu 62% 
durante o ano em comparação 
com 2019, doces (50%) e pizzas 
(34%), impulsionadas pelo con
sumo sobretudo de crianças até 
12 anos e adultos entre 25 e 34 
anos.

Já o comércio eletrônico, 
atraiu mais de 2,3 milhões de 
novos lares somente no segundo 
semestre, registrando um au
mento de 18,1 milhões de oca
siões de consumo, e terminou o 

ano alcançando 12,9% dos lares 
brasileiros. Sua penetração qua
se dobrou, passando de 5,4% no 
período de janeiro a junho para 
9,4% entre julho e dezembro. O 
principal driver foi o aplicati
vo WhatsApp, responsável por 
5% desses 9,4%, que criou uma 
nova realidade, facilitando ain
da mais os pedidos. 

As classes mais altas e os 
compradores mais maduros 
ainda são mais importantes 
para o universo online, porém 
o ecommerce se tornou mais 

democrático ao longo da pan
demia, sendo adotado também 
pelas classes mais baixas e por 
shoppers mais jovens.

Dentro desse cenário, 7,5 mi
lhões de domicílios compraram 
online bens de consumo massi
vo (FMCG) em 2020, e o tíque
te médio também foi mais eleva
do do que nas compras offline: 
18,4% maior, ou R$ 63,94. A ces
ta de bebidas foi o grande desta
que em lealdade e a de alimen
tos ainda tem oportunidade de 
se desenvolver mais.

Foto: Divulgação

A utilização desses canais emergentes de consumo parece ser irreversível

Produtos produzidos por reclusos do 
sistema penitenciário paulista podem 

ser adquiridos por e-commerce
A ação inovadora no sistema 

prisional brasileiro permite que 
pessoas de qualquer lugar do 
Brasil, possam adquirir os pro
dutos confeccionados por meio 
dos programas de reintegração 
social desenvolvidos nos presí
dios paulistas.

A disponibilidade dos produ
tos em meio digital coloca a ino
vação tecnológica a serviço da 
reintegração social, contribuin
do para a expansão do número 
de postos de trabalho dentro das 
unidades prisionais e promo
vendo a economia criativa como 
forma de retorno sadio ao conví
vio social.

A plataforma foi desenvolvida 
pela Fundação “Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel”  Funap, ór
gão vinculado à Se cretaria da 
Administração Peni tenciária e 
responsável pela elaboração e 
execução de políticas públicas 
que promovam a reintegração so
cial dos apenados, como forma de 
dar continuidade aos trabalhos 
de comercialização dos produtos 
durante a pandemia da Covid19, 
que restringe a possibilidade de 
compras presenciais.

Na primeira fase de implan
tação do ecommerce, estão dis
poníveis mais de 40 artigos de 
artesanato de diversas linhas, 
como patchwork, bordado, 

crochê, entre outros, com pre
ços a partir de R$ 5,00. Todos 
os itens são produzidos nas ofi
cinas do Programa ARCOS  
Escola de Empreendedorismo 
em Arte, que oferece aos partici
pantes capacitação profissional, 
geração de renda e a possibilida
de de remição de pena, além de 
proporcionar aos reeducandos a 
participação de rotinas saudá
veis de trabalho, aprendizado e 
convivência.

Além disso, o ecommer
ce também disponibiliza, a pre
ços acessíveis, máscaras de 

proteção descartáveis, másca
ras reutilizáveis e protetores fa
ciais do tipo face shield que, as
sim como os itens de artesanato, 
são produzidos em oficinas da 
Funap que viabilizam postos de 
trabalho aos reeducandos.

No momento, a plataforma 
possibilita a realização de pa
gamentos via cartão de crédi
to, com todos os certificados ne
cessários para a realização de 
transações eletrônicas comple
tamente seguras e já está dispo
nível ao público por meio do en
dereço www.funap.com.br.

Foto: Funap 

Itens comercializados são frutos de programa de qualificação profissional
e reintegração social para reeducandos

NOVO MUNDO EM CHA-
MAS de Víktor Waewell. Bata
lhas sangrentas, os amores e 
as agruras, com negros fugi
dos no mato, um exército dos 
fidalgos e índios que comem 
gente, neste épico histórico 

arrebatador, por uma das novas 
vozes da Literatura Brasileira 
Contemporânea. Quando fidal
gos expulsam os invasores ho
landeses do Nordeste, sua má
quina de guerra voltase para 
o interior, para a grande região 
de Palmares, lar de povoações 
fortificadas dos negros e de tri
bos selvagens remanescentes. 
O objetivo dos senhores: re
capturar milhares de escravos 
e dominar o território. O com
petente sargento Ernesto, ne
gro nascido livre, filho de uma 
exescrava e um português, é o 
enviado para traçar a rota de 
ataque para o exército dos se
nhores, acompanhado de um 
índio como guia. Porém, no ca
minho, Ernesto irá se deparar 
com um mundo desconhecido 
por ele. A mata de Palmares 
é pontilhada por pequenas e 
grandes vilas, gente trabalhan
do a terra, as grandes malocas 
sobressaindose na mata. Ele 
vai conhecer Diara, uma bela 
guerreira disposta a morrer 

pela liberdade. E vai se deslum
brar com os topos dos morros 
rodeados por muros e torres 
defensivas, fortalezas prote
gidas por guerreiros pretos. 
Agora Ernesto terá que deci
dir de que lado lutar no embate 
iminente: a batalha pelo des
tino de Palmares e do Brasil. 
Ao mesmo tempo, Teresa, mu
cama de um poderoso fidalgo, 
vai enfrentar violências, com 
uma força que aprende a co
nhecer, para um papel decisi
vo na trama. Você vai vivenciar 
esta jornada, os heróis e os vi
lões, entre soldados e guerrei
ros, capitães do mato, negros 
que buscam vingança, rainhas 
pretas, escravas de casa e pode
rosos fidalgos. Uma aventura 
eletrizante no estilo “não con
sigo parar de ler”. 
Preço: R$32,70 (físico) R$14,30 
(eBook)  Link de venda: https:// 
w w w. a m a z o n . c o m . b r / d p /
B08HKZCGXD/
Trailer: https://www.youtube.
com/watch?v=YYxe1dzsjss

Gerando Falcões retoma Campanha 
“Corona no Paredão, Fome Não”

Desde a última quartafei
ra (10), a ONG Gerando Fal
cões retomou a bemsucedida 
Cam panha “Corona no Paredão, 
Fome Não”, realizada entre os 
meses de março e junho de 2020.

Dando continuidade à cam
panha, a iniciativa tem como 
objetivo arrecadar ainda mais 
recursos, além do montante já 
captado no ano passado, para 
impactar e auxiliar o maior nú
mero de famílias das periferias e 
favelas de todo o País.

As doações, feitas pelo site 
https://gerandofalcoes.com/ 
coronanoparedao, serão conver
tidas em cestas básicas digitais. 
O benefício terá duração de dois 
meses e será recarregado com 
R$ 150,00/mês. As famílias te
rão acesso a um novo cartão 
plástico recarregável e poderão 
utilizar o valor para a compra 
dos produtos que mais necessi
tam, como alimentação e higie
ne pessoal, por exemplo.

A medida também incentiva 
o consumo em comércios insta
lados em comunidades e favelas, 

fomentando economicamente es
ses negócios e gerando renda nes
sas localidades. A cesta básica di
gital é um formato que permite 
evitar filas e aglomerações na dis
tribuição do benefício nestes tem
pos de Coronavírus e sua retoma
da ocorre após o agravamento da 
pandemia em todo o país, impac
tando severamente moradores de 
comunidades e favelas.

“Em 2020, arrecadamos 
mais de R$ 25 milhões e distri
buímos cerca de 40 mil cestas di
gitais. Nosso País passa por um 

momento muito sério com a alta 
de casos e mortes ocasionadas 
pelo Coronavírus. A população 
mais humilde está sendo a mais 
impactada e com a distribuição 
do benefício pretendemos mini
mizar os efeitos da fome, angús
tia e incerteza” destaca o CEO 
e fundador da Gerando Falcões, 
Edu Lyra.

Tanto empresas, quan
to pessoas físicas podem fa
zer sua doação. Basta aces
sar: https://gerandofalcoes.com/
coronanoparedao

Foto: Divulgação

Em 2020, a campanha arrecadou mais de R﹩ 25 milhões e impactou mais 
de 420 mil famílias moradoras de favelas e comunidades em todo o País

Campanha pelo enfrentamento da 
violência de gênero é lançada no 

Dia Internacional da Mulher 
No Estado de São Paulo, o 

número de medidas protetivas 
concedidas pela Justiça para ví
timas de violência doméstica 
tem crescido nos últimos anos. 
De 2018 para 2020, houve um 
aumento de 73% (tabela abai
xo)  um dado triste, que revela 
o quanto a violência de gênero 
permeia nossa sociedade. Mas, 
por outro lado, há um aspecto 
positivo  significa que cada vez 
mais mulheres se encorajam a 
pedir ajuda e romper o ciclo da 
violência.

Esse é o foco da nova cam
panha do Tribunal de Justiça 
de São Paulo  #Rompa , lan
çada neste Dia Internacional 
da Mulher (8/3) para estimu
lar que as vítimas denunciem e 
procurem apoio para romper re
lacionamentos abusivos. É fun
damental diminuir a subnotifi
cação de casos que aumentaram 
73% nos últimos três anos, uma 
vez que o Brasil é o 5º país no 
qual mais se mata mulheres no 
mundo (de acordo com a ONU).

Muitas das vezes, relacio
namentos abusivos começam 
com algumas atitudes encara
das como “excesso de amor”. É 
preciso atenção porque o con
trole, o ciúme e os xingamentos 
podem ser a primeira etapa do 
chamado ciclo da violência, que 
é uma alternância  uma fase 
de paixão, de namoro, seguida 
de uma agressão; um pedido de 
perdão, uma reconquista e uma 
nova violência, inclusive física. 

Em casos graves, podese che
gar ao feminicídio.

#Rompa - A Campanha

Criada pelo TJSP, em par
ceria com a Associação Paulista 
de Magistrados (Apamagis), a 
campanha também conta com o 
apoio das empresas e concessio
nárias ligadas à Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos 
(STM) e está aberta a novos 
apoiadores. Serão diversas ações 
ao longo do ano e, no lançamen
to, serão disponibilizados:

•Cartazes, vídeos e postagens 
nas redes sociais (seguem ane
xados), inclusive nos transpor
tes, por onde circulam milhões 
de pessoas diariamente;
•Hotsite https://www.tjsp.jus.
br/rompa;
•Cartilha #Rompa, com orien
tações sobre os tipos de violên
cia, como identificálos e como 
agir;
•Painel da proteção - com o 
histórico de medidas proteti
vas concedidas nos últimos dois 

anos (atualizado mensalmente);
•Prêmio #Rompa - para iden
tificar e dar visibilidade a ini
ciativas de combate à violência 
de gênero. São duas catego
rias: Magistrada/Magistrado e 
Sociedade Civil.

#Rompa - Como podemos 
ajudar a pauta

•Dados de medidas prote-  
tivas;
•Personagens - mulheres que 
sofreram violência e pediram 
medidas protetivas, rompendo 
o relacionamento abusivo (algu
mas preferem ter suas identida
des preservadas);
•Sugestão de ONGs que atuam 
no combate à violência de gêne
ro e que poderão se inscrever no 
prêmio;
•Entrevista com juízes especia
listas no tema, que podem co
mentar dados e oferecer orien
tações sobre como proceder, 
além de informar qual é a rede 
de atendimento;
•Gravação nas estações que di
vulgam a campanha.

Foto: Divulgação

Medidas protetivas aumentaram 73% nos últimos três anos

Um jornal que faz a diferença. Há 58 anos. www.gazetazn.com.br


