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São Paulo, sábado a segunda-feira, 05 a 07 de janeiro de 2019

Conheça Befana, a bruxa
italiana dos presentes de Natal

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Vida, Morte e Luto:
Atualidades brasileiras

Durante muitos anos a troca de presentes de Natal na Itália foi
feita na Festa da Befana.

STR/AFP

Espectro: Poesia & provocações

delito leve. Esse tio teve de conceder uma
amostra de DNA, que a polícia ligou com
os assassinatos das mulheres e concluiu
que os crimes tinham sido cometidos por
um parente.
Gao foi condenado à pena de morte em
2018, e a Corte de Baiyin chamou seus
atos de “desprezíveis”. ‘Jack, o estripador’,
é um assassino em série que ficou famoso
no fim do século 19, após matar e mutilar
mulheres - sobretudo prostitutas - em
Londres (ANSA).

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

É preciso olhar para trás e aprender
com as experiências já vividas. Controle-se na parte da manhã até o final
da tarde com a Lua fora de curso.
Você ganha através de novas ambições e coisas novas como viagens,
cursos e contatos que expandam
horizontes à noite com a Lua em
Aquário. 89/589 – Azul.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, dificuldades. Descalços, dificuldades financeiras. Limpos,
novos amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa.
Pequenos, preocupação passageira. Ser mordido no
pé por cobra ou outro animal, viagem. Lava-los, irá
superar dificuldades. Cortar os dois, infidelidade. Ter
diversos, sorte no jogo durante a fase da Lua em que
sonhou. Números da sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99.

Simpatias que funcionam
Para encontrar o amor de sua vida: Pegue uma folha
de papel branco, escreva seu nome completo e a seguinte
frase: “quero encontrar um novo amor”. Depois passe um
pouco de perfume no papel e embrulhe uma pedrinha
com ele. Durante três dias você terá que mostrar esta
pedra a duas pessoas que sejam de sua inteira confiança,
contando a simpatia. No quarto dia, enterre o papel no
quintal ou vaso de planta de sua casa e fique com a pedra
junto de você. No dia que perdê-la ou apenas esquecer
de carregá-la, você encontrará o seu amor.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Momento oportuno para fazer viagens e rever amigos e amores. As
mudanças começam a acontecer.
Podem se abrir novos caminhos e
se preparar sociedades, parcerias e
uniões. O Sol na casa três abre novas
oportunidades na carreira e trabalho
através de mudanças. 44/644 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

O Sol ainda em seu signo dá início a
uma nova etapa de vida. Tenha uma
atitude confiante e decidida. Logo a
organização das finanças fará a vida
material melhorar, seja persistente.
Uma nova atividade dará maior motivação, afastando de algo maçante e
rotineiro. 22/122 – Amarelo.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Enquanto o Sol estiver transitando
na casa quatro, será levado a uma
proximidade maior com seu ambiente e a família. Se enfrentar alguma
dificuldade em um relacionamento,
precisará manter suas emoções sob
controle para evitar rompimentos
brigas e rompimentos. 33/433 –
Amarelo.

Neste começo de ano há grande chance de alegrias nos relacionamentos
sociais e sentimentais que começarem. Muita disposição para o sexo
e as relações conjugais. De manhã
pode irritar-se com algo inoportuno,
mas a noite com a Lua em Aquário
tudo se resolverá. 62/662 – Amarelo.

No começo da noite a Lua entrando em Aquário aumenta o vigor, a
energia, o dinamismo e a impulsividade. Momento culminante para os
relacionamentos, podendo unir-se a
alguém. Comece a mudar seu rumo,
tomando atitudes que foram por um
tempo adiadas. 71/971- Amarelo.

Não leve a sério a necessidade de
demonstrar seus sentimentos na
vida amorosa faça isso normalmente. Irá melhorar sua posição financeira recebendo dinheiro devido.
Dedique-se a atividades novas e
mantenha maior contato com sua
sensibilidade. 07/107 – Cinza.

Enquanto o Sol estiver transitando
na casa quatro, será levado a uma
proximidade maior com seu ambiente e a família. Se enfrentar alguma
dificuldade em um relacionamento,
precisará manter suas emoções sob
controle para evitar rompimentos
brigas e rompimentos. 33/433 –
Amarelo.
Deve permanecer ao lado de pessoas
queridas e se dar bem com elas neste
começo de ano. Isso melhora as
relações sociais e a relação sexual.
Aumenta seu interesse pela vida,
pela relação a dois e pela realização
financeira. Dedique-se a alguém e
terá momentos felizes. 99/799 –
Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 07 de Janeiro de 2019. Dia de São Raimundo de Penhaforte, São Luciano, São Nilo, Santo André Corsino, São Nilamão e
Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia da Festa do Pão, Dia do
Leitor e Dia da Liberdade de Culto. Hoje aniversaria a atriz Nicete
Bruno que faz 86 anos, o cantor e compositor Luis Melodia que nasceu
em 1951, o ator Nicolas Cage que faz 55 anos e o piloto de formula 1
Lewis Hamilton que nasceu em 1985.

O nativo do dia

O nativo de Capricórnio deste dia e grau possui um espirito alegre
e jovial, sendo muito agradável galante e apaixonado pelo sexo. Espontâneo e cheio de ideais contagia as pessoas; inteligente, prático
e realista. É uma pessoa que aceita novas ideias, é progressista. Um
de seus desafios é reconhecer o seu poder interior. Sempre acaba
conseguindo o que quer pela persistência. Tem sempre idéias claras
e brilhantes, descobrindo sempre a verdade através da razão. No lado
negativo pode ser levado ao celibato e as más ações.
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Assista ao canal Livros em Revista,
no youtube, que traz entrevistas do
mundo literário.
Com apresentação
de Ralph Peter.
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A seriedade da pessoa é um fator
importante para confiar em alguém
que lhe é atraente. Não confie em
promessas que façam pela manhã. O
Sol na casa sete dá chance de novas
uniões ou sociedades com novos
benefícios materiais e financeiros
se souber investir, mas será melhor
a tarde. 92/692 – Branco.

Use de habilidade no trato com
as pessoas, isso ajudará a manter
bons relacionamentos. As relações
sentimentais dão bons momentos
muito felizes no amor. Com o Sol
ainda transitando em Capricórnio,
aproxime-se da família e dedique sua
atenção a eles. 83/883 – Azul.

Mauro Felippe – Rael Dionisio (Ilustr) Mais um brinde poético, vindo do embaixador de
Urussanga – Santa Catarina. Em suas páginas , linda e
finamente ilustradas, recebemos eflúvios diferenciados, advindos de um espirito extremamente emotivo,
voltado, como de hábito, a causar bons sentimentos
em seu grandioso séquito de leitores. Sempre haverá em nossos
corações, lugar para tintas poéticas, como a que vivenciamos,
através do Mauro. Sensibilidade em alta conta!!

O serial killer Gao Chengyong, apelidado
de ‘Jack, o Estripador’ da China.

Esta segunda é o primeiro dia da lunação. Mercúrio em Capricórnio torna a comunicação mais séria, cautelosa e
também responsável. A Lua na fase começa a provocar mudanças significativas que podem trazer desdobramentos
nos próximos meses. Momento positivo de construção e realização. A Lua fica fora de curso neste período, por isso
será melhor manter a rotina e não esperar demais das situações que se apresentarem já que nada deverá permanecer. Melhor não começar qualquer coisa nova e evitar expectativas demasiadas.
Até a metade de janeiro vêm novidades nas atividades comerciais
e domésticas. Precisa aceitar as
situações difíceis, evitando atitudes
rebeldes e irritadiças. Até o final da
tarde o período é estéril e incerto,
não é hora de agir com a lua fora de
curso. 66/266 – Verde.

Margareth Darezzo – Roberta Asse (Ilustr)
- Ática – Compositora, arte-pedagoga, especialista
em psicologia infantil, dentre outras atividades correlatas, relançou essa obra que levará músicas, de
sua própria autoria, amparada por seu marido também músico,
bem como brincadeiras. A obra tem um escopo totalmente
lúdico didático. Ilustrações à altura da intenção da obra, ou
seja, participar do desenvolvimento infantil, desde a mais tenra
idade. Acompanha um CD com 15 músicas. A proposta é: brincar,
educando e aprendendo. Garanto que a galerinha irá vibrar!
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Um serial killer chinês, condenado pelo
assassinato de 11 mulheres entre 1988 e
2002, foi executado na última quinta-feira
(3). Gao Chengyong, apelidado de ‘Jack,
o Estripador’, pela mídia chinesa, seguia
as vítimas até em casa, onde as roubava,
estuprava e assassinava. O serial killer de 53
anos era casado, tinha dois filhos e foi preso
em 2016, no mercado que administrava na
cidade de Baiyin, na província de Gansu.
O primeiro assassinato de Gao foi em
maio de 1988, ano de nascimento de seu
filho. Nesse caso, uma mulher de 23 anos
foi encontrada morta com 26 facadas no
corpo. Os crimes subsequentes seguiram
um padrão similar, com o assassino sempre
seguindo jovens que moravam sozinhas.
Gao também costumava cortar os órgãos
reprodutivos das mulheres, segundo o periódico chinês “Beijing Youth Daily”, e sua
vítima mais jovem tinha oito anos de idade.
Depois que os ataques viraram notícia,
mulheres ficaram com medo de andar
sozinhas nas ruas da cidade chinesa. Os
assassinatos pararam em 2002, mas o desfecho da história só chegou anos depois,
quando um tio de Gao foi preso por um

Canteiro: Músicas para brincar
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Horóscopo

China executa seu próprio
‘Jack, o estripador’
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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada
por Sharon Taphorn. Confiança Espiritual.
Encontrando a sua voz. Ao aprender a trabalhar
nesta nova energia, você poderá descobrir que
sua nova voz deve ser ouvida. Às vezes, o desafio
é aprender a filtrar o que você diz com o seu
coração, de modo que não pareça que isto está
vindo do ego. Você sabe que tem coisas a dizer,
trata-se de aprender como e quando dizê-las.
Às vezes, se outras pessoas ainda não estão
prontas para ouvir suas palavras, não importa o
que você diga. O discernimento é fundamental.
O Espírito quer que você saiba que você está
indo bem. O Espírito acredita totalmente em
você e em seu propósito. As recompensas de
sua nova confiança espiritual valerão a pena.
Depois de concluir essa mudança, você ficará
satisfeito com essa nova consciência e confiança.
É o momento de lembrar quem você é. Você é
uma centelha da Luz do Criador. Fale a partir
do seu coração e suas palavras sempre soarão
verdadeiras. Sua voz precisa ser ouvida e você
tem algo importante a compartilhar. Pensamento
para hoje: Você está prestes a ser empoderado
da maneira que nunca foi antes. Pode não ser
confortável quando você passa por essa mudança, mas grandes mudanças raramente são. Você
irá descobrir que está se tornando mais alinhado
com quem você realmente é. E assim é. Você
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos
e Guias. http://www. playingwiththeuniverse.
com/ - Tradução: Regina Drumond – reginamadrumond@yahoo.com.br

Michelle Hadad – Paulistana de nascimento,
irlandesa moradora, por opção, “ficcionou” interessante obra, a partir de suas experiências, nas áreas de
coaching e no estudo internacional do comportamento
humano. A protagonista tem o condão de expor os
segredos mais secretáveis do amago de cada um. Além
dessa eficiente abertura, sentimos o rápido evoluir
intrínseco a cada um dos seres. Valores como: honestidade,
otimismo, paciência, residem num contexto de plena sabedoria.
Um romance muito bem urdido. Afinal, quem não possui uma
“caixinha”, à espera de uma boa chave? Muito bom!
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celebrado na Itália em 6 de
janeiro, quando os reis magos
teriam presenteado Jesus,

O Segredo da Caixa
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distribui doces por todas as
casas em que passa.
Por isso, o Dia da Befana é

Karina Okajima Fukumitsu (Org) – Summus
– Obra importantíssima, com caráter inigualável, que
aborda com profundidade, carinho e muito respeito,
uma particular característica da nossa vida: a morte!
Seja ela com diferentes características, ela virá nos
abordar, com toda certeza. Apesar de sua inexorabilidade, o tema sempre é tratado – quando é – com uma espécie
de pudor, algo “infalável”. A douta psicóloga, contou com apoio
de renomados autores nas atividades correlatas ao meio e fim
de nossa existência, que conseguem, numa linguagem empática,
esclarecer pontos fundamentais. Voltada para profissionais de
saúde, em todos os âmbitos , visa desanuviar a questão, trata da
morte para definitivamente, valorizar a vida, em sua plenitude.
Jogo de perde-ganha, vida e morte andam lado-a-lado, competem.
Sabemos quem vence. Pode ser lida por leigos.

dando fim às festas natalinas.
Durante muitos anos a troca
de presentes de Natal na Itália
foi feita na Festa da Befana.
Para se adequar aos outros
países, os italianos passaram a
presentear seus entes queridos
no próprio Natal, mas continuaram celebrando a lenda da
bruxa em janeiro.
A data é tão importante no
país que os mercados vendem
meias dos mais diversos tipos,
muitas vezes já recheadas de
guloseimas, e a maioria das
lojas fecha no dia da velhinha.
Apesar de ser uma bruxa, a
Befana é boa e muito amada
pelos italianos, porém, caso
o comportamento da criança
tenha sido ruim, ela deixará um
carvão no lugar dos docinhos
(ANSA).

3/azo — mai. 4/elfa — soul. 5/blood. 6/louvre. 7/gaspari.
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om o fim do Natal na Itália, as casas se enchem de
meias penduradas pela
casa, e as crianças esperam
pela chegada da bruxa Befana,
que leva doces para os pequenos que se comportaram bem
durante o ano.
Assim como o Papai Noel, a
velhinha do bem costuma deixar presentes de casa em casa.
Como tantas lendas, no entanto, sua origem segue incerta. Para muitos, a Befana surge
da história dos reis magos, que
se perdem durante sua viagem
a Belém para presentear o
menino Jesus e pedem ajuda
a uma senhora que não quis
acompanhá-los. Essa velhinha
seria a bruxa, que, arrependida, decide levar presentes a
Jesus, mas, sem encontrá-lo,

ANSA

Apesar de ser uma bruxa, a Befana é boa e muito amada pelos italianos, porém, caso o comportamento
da criança tenha sido ruim, ela deixará um carvão no lugar dos docinhos

