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

Realidades
Os recursos fornecidos por 

Deus são ilimitados. Instruções 
dos espíritos trazem luz a espi-
ritualidade; toda religião tem 
seu princípio de fé organizada, 
programa feito ao mortal como 
se um seguimento o esperasse.

Não basta apenas falar, mas 
orar convicto que hoje o ho-
mem é melhor que ontem, en-
tão terá nova perspectiva no seu 
amanhã.

Na efervescência de um so-
nho chegais por vez a um ideal, 
e daí a criatura cumpre desíg-
nios que antes não enxergava, 
no presente a renovação dos va-
lores é que dá sustento à luta 
cotidiana como bravo elemento 
da natureza.

Conquistar o seu fim; aper-
feiçoar-se na nova era, é ver o 
Eliseu como a terra prometi-
da do tempo de Jesus pastor 
das almas. Tendes a paz, bus-
cai o amor, vereis transformar-
se todo solo como fértil planta-
ção do maná desejado.

Que não haja entre vós ou-
tros porque Deus é um só para 
todos; apenas vós terrestres 
mudastes-lhe o nome, mas a as-
sinatura e a finalidade é a mes-
ma, Pai Criador dos seres que 
caminham com vistas à vida 
eterna.

A sonoridade do som envol-
ve o ambiente com a matinata 
ao surgir do dia; nesse embalo 
de oração elevai o pensamento, 
o céu se abre qual raio de luz e o 
Sol maior desponta na alma re-
fletindo a esperança que o ho-
mem é capaz de carregar como 
um farol abençoado.

Sendo, por vezes, o vosso dia 
de começo ao fim num trabalho 
compensador, esse o emblema 
na lapela daquele que serve em 
nome do Senhor, seu Deus. Seja 
qual for vossa religião a criatura 
tem que respeitar no seu seme-
lhante a presença divina do ser.

As piores adversidades são 
“materiais” excelentes para for-
talecer a alma. O santo propósi-
to de aceitar o que Deus manda 
já faz o homem um aquinhoado 
nos seus valores. Então ele pas-
sa de servido a serviçal nessa se-
ara terrena.

Como devedor, como paga-
dor das promessas, e como re-
alizações a alto custo ou baixo 
cifrão; tudo é lutar para ven-
cer dificuldades é claro, como a 
brisa que passa levando a névoa 
para altas distâncias.

Uma vez chegada ao infini-
to a prece tem sua conquista ilu-
minada e o coração sente pulsar 
vida na vivência, no viver.

O templo que é vossa casa 
vale por um tesouro, dentro do 
recinto, onde a paciência plan-
ta a semente vem o fruto dando 
os rebentos a todo o vapor, isso é 
progresso, modernidade à vista.

Situa-se o homem entre o 
céu e a Terra, sendo dono de si 
cultiva o bom pela bondade, ex-
cluindo o mal da maldade, mas 
para isso precisa se transformar 
através da reforma íntima antes 
de tudo.

Assim, poderá dar hosanas 
ao Senhor, entender o que pas-
sa como uma purificação dos pe-
cados, falhas humanas, a fim de 
iluminar seu espírito compa-
nheiro de jornada desde o mo-
mento da concepção ao nasci-
mento já esperado após o evento 
do tempo certo.

Quando orais, meditando no 
instante que vos envolve, uma 
santa emulição vos proteja com 
a graça dos anjos ao vosso redor 
fortalecendo-vos, a vossa aura 
projeta luz no espaço.

Serenamente, vibrando, che-
gando ao Divino Amigo pedindo 
pelo mundo por todos os seres 
do planeta seja a conjugação car-
nal abençoada, assim fala o espí-
rito provedor de energias.

IRMÃ LÚCIA

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

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
podem se inscrever no 9º Concurso de 

Redação do Hospital de Amor
Alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental já podem se ins-
crever para o 9º Concurso de 
Redação do Hospital de Amor, 
de Barretos, realizado em par-
ceria com a secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP). 

“A vacina é o tema escolhi-
do, de forma muito feliz, porque 
em um momento tão caótico 
que nós vivemos, com tanta dis-
tância, tanta doença, podemos 
trazer esta esperança de um fu-
turo próximo melhor e saudá-
vel através do Conhecimento, 
através da Ciência e através 
da Educação”, declarou o dire-
tor de extensão do Instituto de 
Ensino e Pesquisa do Hospital 
de Amor, Dr. Vinicius Vazquez. 

Podem participar estudan-
tes das escolas municipais e pri-
vadas de Barretos e de todas 
as escolas da rede estadual de 
Educação de São Paulo. As re-
dações deverão ser manuscritas 
e redigidas, em 15 a 20 linhas, 
com letra legível à caneta, preta 
ou azul. É necessário também 
ter a participação de um profes-
sor orientador.

Os textos deverão ser en-
tregues até o dia 8 de agosto 
pelos alunos, e depois encami-
nhados as Diretoria de Ensino 
(para rede estadual) ou para o 
Hospital de Amor (redes muni-
cipal e particular) até o dia 20 
do mesmo mês. Folha de reda-
ção, Edital, materiais de estu-
do e mais informação podem 
ser consultadas aqui (https://
iep.hospitaldeamor.com.br/
projetos/concurso-de-redacao/). 

O autor da melhor redação e 
seu professor orientador serão 
premiados com um notebook 
cada. Os estudantes classifica-
dos do 2º ao 5º lugar receberão 
tablets. Os trabalhos escolhi-
dos serão publicados no site do 
Hospital de Amor. Os finalistas 
ainda poderão ser convidados a 
participar de um Estágio de três 
dias no Centro de Pesquisa em 
Oncologia Molecular (CPOM) - 
Hospital de Amor, localizado em 
Barretos/SP. 

O Concurso de Redação 
tem o intuito de que estudan-
tes possam conhecer as prin-
cipais características, benefí-
cios e contexto histórico das 

vacinas, principalmente as que 
estão em evidência atualmen-
te, voltadas para a prevenção 
do Coronavírus. Desta forma, 
poderão contribuir para a pre-
venção de possíveis desencadea-
mentos da doença Covid-19.

No evento de lançamen-
to do concurso, que ocorreu on 
-line pelo Centro de Mídias de 
São Paulo, o diretor do Instituto 
Butantan, Dr. Dimas Covas, dei-
xou um recado para que os es-
tudantes utilizem a pandemia 
também como forma de conheci-
mento. “Aproveitem este aprendi-
zado, que é um aprendizado dolo-
roso. Façam belas redações sobre 
o tema porque isso certamente 
vai marcar esta nossa época”.
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No ano passado, foram ins-
critas mais 11 mil redações para 
o concurso. Participaram 515 es-
colas estaduais de 76 Diretorias 
de Ensino distribuídas por todo 
Estado e 4 escolas particulares e 
da rede municipal de Barretos. 
Ao todo foram 918 professores 
envolvidos.

Cuidados na compra de presentes 
para o Dia dos Namorados

A semana que antecede o 
Dia dos Namorados é uma épo-
ca em que os comerciantes es-
peram um crescimento na ven-
da de determinados produtos. 
Itens têxteis, principalmente 
roupas, são, em geral, a escolha 
de vários casais na hora de pre-
sentear. No entanto, bichos de 
pelúcia e eletrodomésticos tam-
bém devem ser alvo de atenção 
durante a compra. 

No caso dos produtos têxteis, 
inclusive, peças íntimas, as aler-
gias são apenas alguns dos pro-
blemas ocasionados por produ-
tos inadequados. Por este motivo, 
o Ipem-SP (Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de São Paulo), 
autarquia do governo do Estado, 
vinculada à Secretaria da Justiça, 
e órgão delegado do Inmetro, que 
tem como objetivo defender o 
consumidor, alerta sobre os cui-
dados necessários na compra des-
tes itens. 

As informações contidas na 
etiqueta são fundamentais e 
precisam seguir critérios especí-
ficos. Devem conter as informa-
ções em português sobre o fabri-
cante ou importador, incluindo 
CNPJ e o país de origem. Além 
disso, também é necessário 
identificar a composição têxtil, 
o tamanho e os símbolos de cui-
dados com a conservação. 

Para a composição têxtil, 
vale a pena ressaltar que todos 
os tipos de filamentos utilizados 
para a produção da peça devem 
estar mencionados com a indi-
cação percentual de cada um de-
les (70% algodão e 30% poliés-
ter, por exemplo). Entretanto, 
é proibido o uso dos nomes das 
marcas comerciais ou em inglês 
(como nylon, popeline, lycra, lu-
rex e rayon). 

A etiqueta também deve 
conter elementos de orientação 
para a conservação e tratamen-
to do produto. E podem ser in-
dicadas através de símbolos ou 
textos e devem seguir a sequên-
cia correta de utilização do pro-
duto, como lavagem, alvejamen-
to, secagem, passadoria (ferro 
de passar) e limpeza profissio-
nal (lavagem a seco). 

O tamanho das peças de ves-
tuário pode ser indicado por nu-
meração ou letras (38, 40, 42; P, 
M, G). Vale destacar que se os 
produtos forem embalados her-
meticamente e isto dificultar a 
visualização das informações, 

a embalagem deve apresentar, 
pelo menos, a composição têx-
til, pais de origem e tamanho, 
e quando apresentar mais de 
uma unidade deve ser informa-
do o número de unidades e a im-
possibilidade de serem vendidos 
separadamente. 

Preservativos 

Os preservativos devem 
apresentar na embalagem o selo 
do Inmetro e do Organismo de 
Certificação de Produtos (OCP). 
No ponto de venda podem ser 
vendidos nas embalagens con-
tendo uma, três, seis ou doze 
unidades. O consumidor jamais 
deve comprar o produto com a 
embalagem danificada ou fora 
do prazo de validade. 

Bichos de pelúcia 

Não compre no comércio in-
formal, pois não há garantia de 
procedência. Produtos falsifica-
dos ou fabricados em indústrias 
clandestinas podem não aten-
der às condições mínimas de se-
gurança, especialmente em re-
lação à toxicidade do material 
usado na fabricação, conter par-
tes pequenas e bordas cortan-
tes. A fiscalização do comércio 
informal é de competência da 
Polícia Federal, não do Inmetro, 
órgão na qual o Ipem-SP é de-
legado no Estado de São Paulo. 

Compre somente brinque-
dos que contenham o Selo do 
Inmetro, sejam nacionais ou im-
portados. O selo deve estar sem-
pre visível, impresso na embala-
gem, gravado ou numa etiqueta 
afixada no produto, e deve con-
ter a marca do Inmetro e o lo-
gotipo do organismo acreditado 
pelo Inmetro que o certificou. 

Eletrodomésticos 

Cerca de 190 tipos de eletro-
domésticos devem ostentar o selo 
do Inmetro no produto ou na em-
balagem, atestando que foram 
avaliados quanto à segurança. 
Isso inclui alguns campeões de 
venda, como secadores e pran-
chas de cabelo, torradeiras, san-
duicheiras, fornos elétricos etc. 

Atenção ao verificar se há a 
etiqueta de eficiência energética. 
Alguns produtos, além de terem 
a segurança avaliada, também 
devem apresentar a Etiqueta 
Na cional de Conservação de 
Ener gia, informando sobre a efi-
ciência energética e o consumo 
de energia. É o caso de geladei-
ras, televisores, fornos de micro- 
ondas, dentre outros. Prefira 
sempre os produtos com classi-
ficação “A”, assim você contri-
bui para o consumo sustentável 
de energia e economiza dinheiro 
na conta de luz. Eletrodoméstico 
novo e conta de luz mais barata 
são quase dois presentes. 

É importante observar se 
o produto possui o Selo Ruído. 
Ele informa a potência sonora 
em decibéis e classifica os apa-
relhos de 1 (mais silencioso) a 5 
(menos silencioso) e deve estar 
colado na embalagem. 

O Inmetro alerta sobre a 
atenção para as compras feitas 
pela internet. 
1) Não é obrigatório o site mos-
trar os Selos e/ou a Etiqueta, mas 
as informações contidas neles de-
vem ser apresentadas de forma 
clara no momento da compra. 
2) Confirme, sempre que possí-
vel, os prazos de entrega, pois 
em função da pandemia eles têm 
sofrido alteração e alguns si-
tes ainda não atualizaram essas 
informações.
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Itens do vestuário feminino e masculino, bichos de pelúcia, preservativos e 
eletrodomésticos merecem atenção especial do consumidor

Dia dos Namorados no 
Grand Hyatt Rio de Janeiro

O Dia dos Namorados está 
chegando e as redes hoteleiras 
preparam opções diferenciadas 
para comemorar a data.O Grand 
Hyatt Rio de Janeiro, por exem-
plo, oferece opções gastronômi-
cas, de bem-estar e de hospeda-
gem para os casais apaixonados, 
em um ambiente moderno, acon-
chegante e com uma vista de ti-
rar o fôlego.

Uma noite especial

O pacote Amor Gourmet ofe-
rece uma experiência completa 
para os apaixonados. Uma diá-
ria em suíte para duas pessoas 
no dia 12 de junho, com café da 
manhã no Espaço Tano, flores, 
macarons, um jantar romântico 
em três tempos servido no quar-
to, com duas opções de escolha 
de entrada e prato principal, e 
de sobremesa uma seleção de 
doces do chef patissier do hotel 
e um espumante para completar 
a noite. A reserva pode ser re-
alizada por meio do site: www.
grandhyattriodejaneiro.com.
br ou pela Central de Reserva, 
pelo telefone: 0800 880 1234 ou 
reservations.ghriodejaneiro@
hyatt.com

Menu para dois

Uma noite romântica come-
ça com um jantar para lá de es-
pecial. O restaurante Cantô, 
com todo o clima e o astral ca-
rioca, preparou um menu es-
pecial servido em três tempos. 
Para iniciar, aperitivos de cama-
rão na quinoa, gel de “Mango 
Colada”, caviar e shot de Romã. 

Como entrada, as opções de tar-
tar de salmão curado, cracker de 
tapioca e tucupi preto; ou bur-
rata crocante, tomates assados 
e basílico. As opções principais 
da noite são: pesca com palmi-
to na brasa, salada de capuchi-
nha e funcho, fumet com laranja 
e gengibre; ou filé passion, o cor-
te dos apaixonados, com mous-
seline de batata trufada, car-
doncellos e molho de foie gras. 
Para finalizar docemente a noi-
te, uma porção compartilhada 
com trufa com limoncello, ma-
carons de pimenta, espetinho de 
morango com nutella, entremet 
de chocolate com castanha de 
caju e calda de jambu. O jantar 
também conta com harmoniza-
ção de vinhos. O menu român-
tico custa R$ 649 para o casal.

Se a ideia é ter uma autênti-
ca experiência japonesa no jan-
tar, o premiado Shiso é a opção 
ideal. Comandado pela única 
sushiwoman do Rio de Janeiro, 
a Chef Miriam Moriyama, o 

menu degustação em quatro 
tempos para o casal tem opções 
incríveis, como sake tataki (fi-
nas fatias de salmão com mo-
lho ponzu) no couvert, de en-
trada vieiras e ostras grelhadas; 
seguido de sushis e sashimis es-
peciais; salmão e cauda de la-
gosta com yakimeshi de polvo. 
E para finalizar a noite com um 
toque doce, choux cream de pis-
tache com matchá de sobreme-
sa. Além disso, os apaixonados 
ainda têm direito a uma garrafa 
de Chandon rosé. O menu espe-
cial do Shiso tem o valor de R$ 
935/casal.

Casal relax

Relaxar ao lado de quem 
ama também é uma ótima for-
ma de comemorar a data, seja no 
Dia dos Namorados ou durante 
o mês inteiro. Por isso o Atiaia 
Spa, espaço de relaxamento e 
bem-estar do Grand Hyatt, pre-
parou opções especiais para os 
casais celebrarem a data. O spa 
oferece a Candle Massage, que 
utiliza vela suavemente aroma-
tizada e óleo essencial de giras-
sol. O tratamento corporal tem 
duração de 60min e conta com 
massagem corporal e duas ta-
ças de espumante. A Candle 
Massage custa R$ 649,00/casal.

Para aproveitar durante todo 
o dia, o pacote Grand Amour ofe-
rece a Candle Massage com day 
use de piscina incluso para apro-
veitar os serviços de praia e pis-
cina do único resort urbano da 
Barra da Tijuca. No pacote está 
incluso também duas taças de es-
pumante. O Pacote Grand Amour 
tem o valor de R$ 814,00/casal.

As ofertas de spa e as expe-
riências gastronômicas de Dia 
dos Namorados podem ser ad-
quiridas em: www.pacoteshyatt.
com.br/rio-de-janeiro/dia-dos-
namorados/ e já incluem taxa de 
serviço, sendo necessário reser-
va e agendamento prévio.

*No cardápio, há opções 
vegetarianas.
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Gastronomia, bem-estar e hospedagem para celebrar o dia dos apaixonados

O Grand Hyatt Rio de Janeiro segue o Compromisso Global de Cuidado 
e Limpeza da Hyatt, que adotou diversas medidas com foco 

na segurança e bem-estar de hóspedes, clientes e colaboradores


