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ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO

Em nome da água que tudo permeia, 
da terra que tudo forma, do ar que 
tudo clareia, do fogo que transfor-
ma, que eu alcance sem demora o 
que mais desejo agora... Sei que vou 
ganhar muito mais, muito dinheiro, 
que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que 
sua graça será alcançada. D.R.M.
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PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste pe-
ças e receberás embora estejas nas alturas 
em Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos 
à essa humilde criatura para satisfazer-lhe o 
desejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fa-
zei que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre agora 
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 junto 
com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.M.

HORÓSCOPO
Atendimento Personalizado (pessoal e empresarial). Interpretação das cartas do Tarô, 
Runas, Numerologia, Mapa Astral e Mapa Vocacional.
Atendimento e cursos de Tarô - on-line, através de vídeo (whatsApp, Skype, Zoom) 
Instagram: @naia.terapeuta / Contato: 11 - 96515-0414

De
13/5 a 

19/5

Unção, Benção das Velas 
Quando adquirirmos nossas velas, para iniciar 
nosso ritual, devemos estabelecer uma cone-
xão com elas, através de uma unção.
Unção - É uma palavra antiga, que significa colo-
car um pouco de azeite ou óleo bento na ponta 
dos dedos e abençoar alguma pessoa ou objeto.
A unção das nossas velas poderá ser efetuada 
com um simples óleo (milho, girassol, azeite de 
oliva) que tenhamos em casa.

Através da sinceridade de propósito do nosso 
coração. Que transformemos este ato em um 
ritual sagrado.

Esse ato da Unção é para estabelecermos con-
tato com a nossa psique, a fim de nos concen-
trarmos e fazer o nosso pedido da maneira 
mais clara e consciente possível.

Tenham uma abençoada semana!

Por Naiá Giannocaro

A reciclagem ajudará nos negócios profissio-
nais. Momento de alegria na vida afetiva.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Alguns obstáculos na área profissional. Cautela 
no ambiente familiar.

Aquário - 22 jan a 19 fev

Áries - 21 mar a 20 abr
Período favorável para fechamento de negó-
cios. Início de novas amizades com lealdade.

Um bom planejamento terá bons resultados.
Possíveis mudanças na vida social.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

Possibilidades de mudanças na área profissio-
nal. Momentos de decisões na família.

Libra - 23 set a 22 out

O otimismo e a força resultarão bons negócios. 
Momento de reciclagem nos empreendimentos.

Escorpião - 23 out a 21 nov

Início de atividades profissionais com triunfo. Apro-
veite o momento para reformas de pensamentos.

Sagitário - 22 nov a 21 dez

O trabalho exigirá ideias inovadoras. Surpresas 
no relacionamento afetivo.

Câncer - 21 jun a 20 jul

A parceria no trabalho terá bons resultados. 
Amizades antigas surgirão com harmonia.

Leão - 21 jul a 22 ago

A sobrecarga no trabalho poderá trazer aborrecimen-
tos. Momento de argumentar assuntos familiares.

Virgem - 23 ago a 22 set

Momento de decisões na área profissional. 
Escolhas de amizades serão necessárias. 

Touro - 21 abr a 20 mai

Momento de paciência nos assuntos profissio-
nais. Dialogar com familiares lhe fará bem.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun

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

Bocas Carismáticas
Senhor, desde que chega-

do à Terra, o ser já está cadas-
trado no seu caminho da ver-
dade e vida. Então começa a 
jornada cujo destino chamado 
no plano espiritual como car-
ma, tem sua razão de ser.

Uns vão, outros vêm, esse 
é o trânsito do astral; uns 
mais iluminados, esclarecidos, 
outros cuja missão terrena são 
quitações de contas de uma 
vida anterior, tal qual o deve-
dor de uma compra que procu-
ra saldar a medida do possível.

Assim vai a vida ensinando 
o homem a ser bom, nesta eta-
pa presente para não aumen-
tar a dívida, anterior como 
responsabilidade a saldar.

Não aumentando as fa-
lhas a fim de resgatá-las na 
presente encarnação.

Aprender é preciso, a Es-
pi ritualidade vos chama à 
atenção, seja qual for vos-
sa dou trina religiosa, a fé 

seja raciocinada, respeitada 
à altura.

Por isso ouvis falar no po-
der ecumênico para aceitar, 
entender a linguagem daque-
les que exercem sua religião 
à altura dos mandamentos, 
dos ensinamentos bíblicos ou 
outros mais, como alunos de 
Jesus, o Nazareno na direção 
do Pai de todos os humanos, 
a caminho do milênio.

Deus abençoe o vosso lar, 
mesmo que seja aquele case-
bre distante da civilização e 
tudo o mais.

Acatando assim, a sua 
condição de peregrinos neste 
caminho da Luz Eterna.

Se hoje sois mendigo, 
quem sabe se no ontem fostes 
monarca: então só através da 
oração deveis pedir ao vosso 
Anjo Protetor que vos liber-
te desse estado negativo, ele-
vando vossa alma ao pedágio 
da evolução educativa.

Ireis trilhar a serenidade 
dos anjos num só coral er-
guendo hosanas ao Senhor, 
ao invés de urros de ódio e 
rancor como animal ferido.

Assistidos pelas fraterni-
dades acompanhai o vosso 
tempo, ponde em observa-
ção que: o pouco com Deus 
é muito; o muito sem Deus 
é nada. Palavras que vêm do 
céu por bocas carismáticas.

E vós, que cumpristes os 
deveres de cidadão honrado 
parabéns pelas conquistas 
de homem de bem, tal qual 
Elias ou Moisés numa épo-
ca do renascimento da raça 
humana.

Tudo corresponde a cui-
dados, zelos evangélicos, 
para servir de guia aos que 
nascendo hoje farão o ama-
nhã da pátria do Evangelho, 
o coração do mundo.

IRMÃ LÚCIA

Coluna de Meditação*

LBV promove nova 
campanha para 

intensificar ações sociais
A Legião da Boa Vontade 

lança mais uma campanha 
para intensificar suas ações 
sociais e procura sensibilizar 
as pessoas para participar. A 
mobilização intitulada “Diga 
Sim”, convida a população a 
apoiar oportunidades melho-
res para crianças, adolescen-
tes, jovens, idosos e adultos.  
Para participar com doações, 

as entregas podem ser feitas 
no Centro Comunitário da 
LBV (Avenida Rudge, 908, 
Bom Retiro), ou, se prefe-
rir, pelo site (www.lbv.org.
br) ou via pix (pix@lbv.org.
br). Para conhecer um pou-
co mais sobre o trabalho da 
LBV, basta acessar o perfil @
LBVBrasil no Instagram e 
no Facebook.

Foto: Divulgação

Campanha de ação social promovida pela LBV


