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Nesta terça, o vigésimo sétimo dia da lunação, a Lua fi ca fora de curso desde a 05h54 da manhã até a tarde as 18h44 quando 

ingressa em Virgem. Com a Lua solta esta posição nega os frutos de grande parte dos empreendimentos, que de outro modo, 

seriam muito mais promissores. O período é de qualquer maneira estéril, incerto e descontínuo. Por isso os negócios realizados 

agora podem não dar em nada. Decisões importantes ou atividades para as quais esperamos desdobramentos futuros podem ser 

um desperdício, uma perda de tempo ou incorretas. Depois das quatro da tarde com a Lua em Virgem fi camos mais atentos aos 

cuidados com o corpo e a saúde. Então, uma alimentação natural ou dietas, serão melhores realizadas neste período.
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Aceite as situações que se apre-
sentam ou pode haver algum tipo 
de prejuízo material. As palavras 
ganham um poder ferino que pode 
difi cultar as relações. Tenha cuidado 
com brusquidão e indelicadezas nas 
relações afetivas. No fi nal da tarde 
será melhor para contatos afetivos. 
71/771 – Verde.

Com a Lua em Virgem a tarde terá 
mais fôlego para se fi xar mais nas 
questões rotineiras e práticas. Planos 
antes traçados devem ter continui-
dade, mas não é bom começar nada 
novo.  Diante da possibilidade de 
indelicadezas seja maleável no amor e 
verá tudo às claras. 88/388 – Azul.

Está vivendo numa fase de harmo-
nizar, ceder e conceder, manter 
um pouco de calma. Evite fazer 
algo arriscado, difícil ou iniciar pro-
cesso ou ação pela manhã. Depois 
das quatro da tarde com a Lua em 
Virgem fi camos mais atentos aos 
cuidados com o corpo e a saúde. 
98/298 – Amarelo.

Com o Sol na casa quatro há chance 
de boas soluções no ambiente mais 
íntimo. Irá descobrir o quanto ama 
alguém e poderá dizer dos seus senti-
mentos. Conviva bem com as pessoas 
e tenha cautela com o caráter ferino 
das palavras. 57/557 – Branco.

A situação começa a melhorar e os 
problemas que enfrenta irão se dis-
sipar depois que entrar a Lua Nova. 
Com a Lua em seu signo até começo 
da noite, poderá comunicar-se me-
lhor junto de quem ama. No fi nal do 
dia haverá mais disposição para as 
relações afetivas. 14/614 - Claras

Preserve as coisas boas que con-
quistou, valorize aquilo que já tem 
nas mãos e sabe que é seu. Precisa 
evitar certa indiferença, frieza e 
isolamento nas relações sociais.  
Seja cuidadoso com as palavras 
para conservar a harmonia no lar 
e no trabalho nesta terça. 92/392 
– Branco.

Atitudes ponderadas e bem pensadas 
serão bem-vindas tanto no lar como 
no trabalho. O dia é bom para fazer 
as pazes, reconciliar-se e equilibrar 
uma relação intima. Refl ita sobre sua 
maneira de pensar e agir e corrija seus 
defeitos. 84/584 – Verde.

A participação comunitária e o con-
tato social darão equilíbrio. Precisa 
se harmonizar com os outros, de ce-
der e conceder porque não importa 
ter razão, o melhor é ter companhia. 
Mantenha a calma diante de algum 
imprevisto na parte da manhã e 
metade da tarde. 22/422 – Azul.

Brigas ocorrem e atrapalham a rotina, 
mas logo estarão superadas. O dia 
pode começar mais pesado com preo-
cupações, insônias e aborrecimentos 
familiares ou profi ssionais. Depois 
das quatro da tarde com a Lua em 
Virgem fi camos maior cuidado com o 
corpo e a saúde. 89/389 – Cinza.

Mantenha o ritmo dos acontecimen-
tos e controle o pensamento. Analise 
um envolvimento antes de qualquer 
intimidade que lhe comprometa 
mais. A Lua em Virgem a tarde au-
menta a valorização da praticidade e 
dos detalhes e o leva a colocar tudo 
nos seus devidos lugares. 29/829 – 
Vermelho.

A Lua em Virgem depois das seis 
da tarde gera praticidade e ajuda 
a enxergar as situações às claras. 
Tenha cautela com o poder ferino 
que as palavras podem ganhar. 
Haverá muita energia para agir, 
conquistando o respeito de todos 
a sua volta. 87/287 – Azul.

Com a Lua em Virgem no começo da 
noite haverá mais clareza nos senti-
mentos de convivência e saiba usar 
de senso prático e determinado. É o 
momento de executar os planos de 
conquista que foram preparados. Em 
vez de fi car em dúvida, mantenha a 
certeza no coração. 15/515 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 27 de Setembro de 2016. Dia de São Cosme e São Damião, 
Dia de São Vicente de Paulo, São Fidêncio, São Florentino e Dia do Anjo 
Ariel, cuja virtude é a discrição. Dia da Caridade, Dia Mundial do 

Turismo, Dia do Encanador, Dia do Lavrador, Dia do Instalador 

Elétrico, Dia do Ancião, e, em São Paulo, Dia do Cantor e Dia 

do Umbandista. Hoje aniversaria o ator e diretor Denis Carvalho que 
faz 69 anos, a ex-jogadora de vôlei Vera Mossa que nasceu em 1964, 
ator Caco Ciocler que completa 45 anos e o humorista Danilo Gentilli 
nascido em 1979.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é idealista, sensível, intuitivo, analítico 
e dotado de uma mente fértil e criativa. A sua aparência, muitas vezes 
reservada e distante, pode estar escondendo uma grande sensibilidade, 
o que o faz ter altos e baixos nas suas emoções. É normalmente discreto, 
racional e acredita que tudo possa se resolver civilizadamente, com 
uma boa conversa. Costuma ter especial reverência por pessoas mais 
experientes. Embora tenha carisma, pode se tornar emocionalmente 
frustrado, passando por momentos de mau humor.

Simpatias que funcionam
Para conseguir emprego urgente: Numa folha 
escreva: "Poderoso São Cipriano, te invoco de todo 
o coração para conseguir um emprego urgente. Que 
a Santíssima Trindade e as forças da natureza façam 
cair um emprego em meus braços. Que debaixo do 
teu poder, um dos empregos em que me candidatei 
possa me pertencer. Amém!" Reze um Pai Nosso e 
deixe este pedido num banco de igreja.

Dicionário dos sonhos
IGREJA – Rezar em uma: irá se recuperar de difi -
culdades, consolo e alegria. Entrar, sucesso com seus 
empreendimentos. Construir uma: felicidade e alegria. 
Estar com o padre em uma igreja: casamento feliz e 
sucesso na vida. Números de sorte: 198, 26, 41 e 59.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Fernando Silveira

O espetáculo “barroco”, lúdico, romântico atemporal, 
poético e multigênero Fernando Pessoa Nu Espelho 
instiga a descobrir nessa maravilhosa obra de Fernando 
Pessoa um encontro íntimo e convidativo com o poeta. 
Um ator despido de máscaras e personagens, ante um 
turbilhão de pensamentos e pré, conceitos, contextua-
lizando heterônimos e pensamentos deste grande Poeta 
atemporal e subjetivo. “Fernando Pessoa Nu Espelho” te 
coloca em um quarto com inúmeros espelhos fantasmas 
que torcem por refl exões falsas, em uma única realida-
de que não está em nenhuma e está em todas. O que é 
tudo? Se não, o que pensamos de tudo?. Com Fernando 
Silveira.

Serviço: Teatro do Ator, Pça Roosevelt, 172, Consolação, tel. 3257-3207. 
Domingos às 17h. Ingresso: R$ 50.

Comédia
Fetiche é a palavra chave da co-

média “Virgem aos 40.com”. No dia 
do seu aniversário, Norma Januário 
das Dores, se presenteia com algo 
muito especial: um acompanhante. 
A partir daí, suas tentativas para 
conseguir um simples contato se-
xual geram inúmeras situações en-
graçadas. Disposta, convoca outros 
homens, dos mais diferentes tipos, 
e vai numa escalada hilariante em 
busca de seus objetivos. Norma vai 
da timidez absoluta a desinibição 
total, com uma energia inesgotável 
até o fi nal, guardando uma reve-
lação surpreendente. Com Aldine 
Muller e Rafael Fernandes.

Serviço: Teatro Maria Della Costa, R. 
Paim, 72 (Bela Vista, tel. 3256-9115. Domin-
gos às 19h30. Ingresso: R$ 60. Até 30/10.

Diálogos
Oscar Wilde na prisão, evoca Sa-

lomé e São João Batista para falar 
sobre o amor e a traição na peça 
“Diálogos de Salomé com São João 
Batista”. Nessa montagem Salomé 
é caracterizada como um TENGU 
(ser fantástico das profundezas da 
mitologia japonesa que apavora 
os sonhos dos mortais). Da obra 
de Oscar Wilde com Dramaturgia 
de Valderez Cardoso Gomes a 
peça resgata a poesia Simbolista 
de Cruz e Souza e Baudelaire e 
os poemas chineses da Dinastia 
Tang de Li Bai.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-0136. 
Terças, quartas e quintas às 20h. Ingresso: 
R$ 50. Até 27/10.

Único dia
Grupo formado por Ricardo Côrte Real, 

Ruthe London e Virgínia Rietmann apresen-
ta o espetáculo musical infantil “Língua de 
Gato - Miau por Aí”. Com Ricardo Côrte Real 
(ator, cantor, músico e compositor), Ruthe 
London (cantora, violonista e compositora) 
e Virgínia Rietmann (cantora e educadora). 

De forma lúdica e bem humorada, o trio en-
carna personagens, Gato de Gravata, Gata 
Cor de Rosa e Gata Esperta. As músicas são 
intercaladas por esquetes de textos breves e 
informais que despertam a curiosidade das 
crianças sobre o enredo das canções. 

Serviço: Espaço Promon, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
1830, Itaim Bibi,tel. 3071-4236. Sábado (1) às12h. Ingressos: R$ 
40 e R$ 20 (meia).

Jazz
André Galiano e The Long 

Gone Band apresentam repertó-
rio com canções como “Pra não te 
perder”, “De volta pra casa”, “Put 
on your boots” entre outras.

Serviço: Ton Ton Jazz & Music Bar, Al. 
dos Pamaris, 55, Moema, tel. 5044-7239. 
Quinta (29) às23h30. Ingresso:R$ 20.

Jorge Vercillo

MPB
Com mais de 20 anos de 

carreira, Jorge Vercillo pro-
mete encantar o público com 
a apresentação que faz parte 
da turnê do 10º álbum “Vida é 
Arte”, com composições como 
“Talismã Sem Par”, “Quem” e 
“Pra Valer”. No palco, o músi-
co tem a companhia de André 
Neiva (contrabaixos e vocal); 
Misael da Hora (teclados e vo-
cal); Claudio Infante (bateria) 
e Bernardo Bosisio (violão, 
guitarra e vocal).

Serviço: Teatro Bradesco (Shopping 
Bourbon), R. Turiassú, 2100, Pompéia, tel. 
3670-4100. Hoje (27) às 21h30. Ingressos: de 
R$ 40 a R$ 150.

Cena da peça “Fósforos, Nuvens e Passarinhos”. 

O espetáculo infanto-
juvenil “Fósforos, 
Nuvens e Passarinhos” 
estreia dia 2 de 
outubro

Com direção de Simone 
Grande (Fundadora 
do grupo As Meninas 

do Conto), a peça começa na 
Casa Tombada, na Rua Minis-
tro Godoi, 109, em Perdizes, 
e segue por ruas e vielas até 
um parque, repleto de árvo-
res centenárias e pequenos 
animais. Um cenário em que 
a própria natureza revela a 
dimensão do signifi cado de ser 
livre. A peça conta a história 
de três crianças com idades 
próximas, porém de lugares e 
épocas diferentes. Na trama, 
passado, presente e futuro se 
embaralham na tentativa de 

Ser livre

mostrar os confl itos, desejos e 
angústias inerentes ao universo 
infantil, em qualquer tempo ou 
lugar. O que une as três narrati-
vas é o fato de que as histórias se 
passam na véspera do ano novo, 

época em que as esperanças 
se renovam e poderão condu-
zir esses personagens para a 
realização de sonho comum a 
todos: a liberdade. Com Bruno 
Cordeiro, Fernanda Stein, 

Francisco Wagner, Heidi Mo-
nezzi, Lucélia Machiavelli e 
Roberta Stein.

Serviço: Casa Tombada, Ministro de 
Godoi, 109, Perdizes,  tel. 99555-1386. - Do-
mingos às 16h. Entrada franca. Até 14/11.

Drama
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APREÇO:“Dando sempre graças a Deus por tudo em Nosso Senhor 
Jesus Cristo”. – Paulo. (Efésios, 5:20.) O Universo é uma corrente de 
amor, em movimento incessante. Não lhe interrompas a fl uência das 
vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrifi cado pelo 
dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer 
uma frase, em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas 
obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos 
outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as 
próprias forças com o teu gesto de entendimento; os fi lhos anotam-te 
a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso 
encorajador; os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas 
serão bafejados por renovadora energia, perante a reafi rmação de teu 
concurso espontâneo, e os companheiros reconhecem-te a amizade, 
contudo, entesouram estímulos santos, em te ouvindo a mensagem 
fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. 
Uma prece, uma saudação afetuosa, uma fl or ou um bilhete amistoso 
conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de 
sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja 
que envenena. Referimo-nos à amizade e à gratidão que valorizam o 
trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a 
sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os 
corações e as mãos que operam a expansão da Bondade Infi nita. O 
próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não 
se lembre de sustentar o Sol, para que o Sol aqueça, em seu nome, o 
último verme, na última reentrância abismal. Livro Palavras de Vida 
Eterna – F.C. Xavier.
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