
O ator, bailarino Antonio 
Interlandi segue apresentando o 
espetáculo “Palavras Esquecidas 
– O Evangelho Segundo Tomé”

A montagem tem a participação da 
atriz portuguesa Maria de Medeiros 
em uma locução que abre a peça. O 

espetáculo é baseado no texto do Evan-
gelho Segundo Tomé (Século II). Uma 
série de 114 dizeres atribuídos a Cristo e 
encontrados na década de 1940 durante 
escavações no Egito. A peça mostra o 
apóstolo Tomé no instante em que se de-
para com estas palavras. Perplexo, atônito 
e atormentado pelo conteúdo, transmite, 
intuitivamente, com a sua voz e com o 
seu corpo, estes dizeres. O espetáculo 
expõe a noção da não-dualidade e ques-
tiona certos posicionamentos dogmáticos 
cristãos, como o conceito de culpa ou a 
visão maniqueísta de bem e mal. O texto 
defende ainda o pensamento gnóstico de 
que há em cada um de nós uma essência 
imortal que transcende o próprio homem, 
provendo sentido à nossa existência. 

 Serviço: Teatro Eva Herz, (Livraria Cultura, Conjunto 
Nacional), Av. Paulista, 2.073, Bela Vista, tel. 3170-4059. 
Quintas e sextas às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Até 9/12.
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Esta terça, o vigésimo quarto dia da lunação não é bom para negócios, mas será neutro para outros fi ns. A Lua está plena 
em Virgem e torna o dia muito bom para as atividades ligadas à arrumação, consertos, faxina, organização de armários 
e gavetas, etc. Colocar ordem na bagunça traz um sentimento especial de gratifi cação. Muito bom, também, para se fazer 
uma seleção nos armários do que se usa e serve, do que não se usa nem serve mais. O que sobrar deverá ser doado. Nestes 
dias a produtividade estará em alta. Vamos aproveitar para cumprir com todas as obrigações e resolver pendências acu-
muladas. É importante também, saber controlar o espírito crítico, característica deste signo e não criticar as pessoas.
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Há maior chance de falta de enten-
dimento nas comunicações e confl ito 
de ideias. Se surgirem confusões não 
se irrite facilmente e tudo se resolve-
rá. As paixões o impulsionam a agir 
de forma mais estável neste seu dia 
favorável da semana. Dia ótimo para 
fazer escolhas. 90/390 – Verde.

Lua está plena em Virgem e torna o 
dia muito bom para as atividades li-
gadas à arrumação, consertos, faxina, 
organização de armários e gavetas. 
Refl ita e reforme aquilo que não vai 
bem e não deixe passar uma chance. 
Siga um plano terá bons resultados. 
45/245 – Azul.

Estude e aprenda mais sobre um 
assunto que lhe interessa. Sua 
imaginação criativa irá melhorar sua 
vida. Momento feliz na intimidade 
com solução de problemas. Nestes 
dias com a Lua plena em Virgem a 
produtividade estará em alta com 
bons resultados na prática. 16/516 
– Cinza.

Conviva mais com as pessoas mais 
íntimas, ou pais, fi lhos e irmãos. 
Caminhadas e atividades que promo-
vam o contato com o campo ou ao 
ar livre tendem a relaxar e a deixar 
a mente limpa. Aproveite para fazer 
melhorias tanto em casa como no 
trabalho depois das dez da manhã. 
76/876 – Branco.

Faça uma revisão de suas condições 
veja o que poderá gastar no fi nal 
do ano. Seus desejos mais secretos 
tendem a se realizar se colocar em 
prática as reformas necessárias neste 
fi nal de 2016. Colocar ordem na ba-
gunça traz um sentimento especial 
de gratifi cação com a Lua em Virgem.  
43/243 – Amarelo.

A insatisfação tende a trazer proble-
mas junto da família e dos amigos 
nesta terça. Bom para encontro com 
amigos, mas deve evitar a tendência 
a crítica mais acentuada. Assuma os 
compromissos acertados anterior-
mente e não se arrependa deles na 
última hora. 24/324 – Verde.

O dia é ideal para olhar uma antiga 
questão por outro angulo. Melhora 
a sua situação fi nanceira através do 
seu talento profi ssional ou comercial. 
Trate de assuntos modernos e avan-
çados, faça reformas e mudanças. 
Sentimento de posse atrapalha a 
felicidade a dois. 81/581 – Branco.

Com o Sol em seu signo aprovei-
te para fazer viagens e rever as 
mudanças que pretende realizar. 
Alterações na rotina e melhorias em 
seu ambiente podem ser feitas esta 
semana. Logo depois de passar o 
aniversário terá algo novo, mas saiba 
esperar o momento certo, não deve 
agir antes. 68/968 – Azul.

O dia não é bom para negócios, 
mas será neutro para outros fi ns. 
Atitudes positivas ajudam a superar 
os obstáculos profi ssionais. Use sua 
mente e imagine o que deseja que 
aconteça no ano de 2017. Evite, 
no entanto viagens fora da rotina 
ou improvisadas na última hora. 
22/322 – Branco.

Procure não ser impaciente com as 
coisas e as pessoas. Com o Sol na 
casa onze, já começará a isolar-se e 
fugir de situações difíceis que deveria 
enfrentar e resolver logo antes que 
o ilumine sua casa doze. Mantenha 
a calma para não tumultuar a vida 
afetiva neste fi nal de ano. 82/582 
– Verde.

Viverá situação positiva numa 
atividade que vem exercendo que 
sofrerá alterações importantes 
neste mês. Esperanças renovadas 
e boas oportunidades no trabalho. 
Os problemas logo se resolverão 
desde que acredite nas soluções 
que deseja. 92/592 – Azul.

O dia não favorece os contatos 
afetivos, mas a tarde o convívio 
melhora e as situações tensas serão 
resolvidas, desde que se decida a 
procurar soluções práticas. Resolva 
seus problemas com bom senso e 
calma e terá boas soluções na vida 
profi ssional ou nos negócios. 93/593 
– Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 22 de Novembro de 2016. Dia de Santa Cecília, São Áfi a, São 
Pragmácio, São Filemon de Colossus e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude 
é a paz. Dia do Músico, Dia da Música, Dia da Liberdade, e Dia 

Nacional de Combate a Dengue. Hoje aniversaria a tenista Billie 
Jean King que chega aos 73 anos, a atriz Jamie Lee Curtis que nasceu 
em 1958, a apresentadora Eliana que faz 43 anos e a atriz Scarlett 
Johansson que nasceu em 1984.

O nativo do dia O nativo de Sagitário deste primeiro dia e 
grau é amante da verdade e tem vocação para 

os relacionamentos em grupo, como com a família. Possui a capacidade 
natural para liderar por usa personalidade carismática. Sempre preo-
cupado com as pessoas, mas nunca perde de vista seus pontos de vista 
realistas e equilibrados. É cuidadoso com tudo e aprecia os ambientes 
bem decorados. Está quase sempre ligado de alguma forma à arte, seja 
como praticante ou apenas apreciador. Tem um caráter prudente e 
sensato, que proporciona segurança ao cuidar de suas coisas.

Simpatias que funcionam
Para afastar alguém que incomoda: Se tem 
alguém pegando no seu pé e você não está a fi m, 
experimente esta simpatia. Pegue uma pimenta 
malagueta, soque bem e misture com um pouco 
de sal. Coloque a mistura dentro de um saquinho 
de pano e carregue sempre com você. Quando se 
encontrar com a tal pessoa, passe as mãos nesse 
talismã e depois na cabeça dele.

Dicionário dos sonhos
ADOÇÃO – Adotar um menino: problemas pessoais 
e contrariedades passageiras. Uma menina: melhoria 
de vida e reconciliação. Uma criança de cor oposta 
à sua: negócios devem ser evitados. Sendo de sua 
cor: riqueza e lucros. Números de sorte: 08, 10, 23, 
45, 82 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Fafá de Belém

Fafá de Belém comemora 41 anos de carreira e faz 
espetáculo dos seus grandes sucessos e músicas de seu 
novo álbum. Uma artista com uma carreira marcante na 
música brasileira, Fafá de Belém mais uma vez inova e 
apresenta um espetáculo totalmente diferente. Ousando 
em um formato diferenciado e com apenas dois músicos 
no palco. As canções do novo CD, também chamado “Do 
Tamanho Certo Para Meu Sorriso”, serão apresentadas 
junto com clássicos e sucessos emblemáticos da carreira 
de Fafá. 

Seriço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, Cerqueira César, tel. 3253-4102. Quarta 
(30) às 21h. Ingresso: R$ 100.

Elenco de “Querido Amigo”.

Na comédia “Querido Amigo”, Bernardo e Cristiano são grandes 
amigos desde a infância. Quando adultos, decidem dividir o mesmo 
apartamento, ganhando assim mais intimidade e espaço na vida um 
do outro. Em meio às confusões do dia a dia, Bernardo se declara ao 
amigo, colocando a amizade de anos à prova, surgindo assim sentimen-
tos e inseguranças entre eles. Após a revelação, os personagens fazem 
questionamentos na amizade, tentando em meio de situações cômicas 
salvar a relação com a ajuda de outros dois amigos, Pedro e Kadu, que 
revelarão outras respostas ao longo da trajetória. Com Filipe Bertini, 
Ivo Ueter, Yago Senciane e Zé Alberto Martins. Texto: Gustavo Vierling 
e Thiago Mantovani.

Serviço: Teatro Extra Itaim (Hipermercado Extra Itaim Bibi), R. João Cachoeira, 899, 
Itaim Bibi, tel. 4328-3842. Sextas às 21h30. Ingresso: R$ 40. Até 16/12.

Lusitano
O Portugal Fest chega à sua quarta 

edição O evento terá a gastronomia como 
carro-chefe, com bolinhos de bacalhau, 
alheiras e linguiças diversas, escondidinho 
de bacalhau e vegetarianos, pizzas e batatas 
portuguesas, queijos variados, bacalhau 
na brasa, sardinha na brasa, pernil, doces 

portugueses, azeites e vinhos da Rota do 
Azeite de Portugal. Além da boa comida, 
estão previstas ainda apresentações dos 
grupos musicais “Rancho Folclórico Portu-
guês Aldeias da Nossa Terra”, “Banda Filhos 
da Tradição” (Santos), “Rancho Folclórico 
Cruz de Malta” (Santos), entre outras. 
Completando a programação, haverá ainda 
espaço para divertir as crianças com ofi cinas 

e jogos, exibição de curtas-metragens, ofi -
cinas de gastronomia, além das exposições 
em cartaz do Museu da Imigração. Tudo isso 
para fazer o público celebrar e conhecer 
mais das tradições lusitanas, tão presentes 
na cultura brasileira.

Serviço: Museu da Imigração, R. Visconde de Parnaíba, 
1316, Mooca. Sábado (26) e domingo, (27) das 12h às 20h. 
Ingresso: R$ 6.

Cena de “Palavras Esquecidas”

com Antonio Interlandi.

“O Evangelho Segundo Tomé”
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OPEREMOS EM CRISTO: “E quanto fi zerdes, por palavras ou por 
obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a 
Deus e Pai”. – Paulo. (Colossenses, 3:17). A espera de resultados, de-
pois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar 
enormes prejuízos em nossa romagem para a Suprema Luz. Enquanto 
aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos 
suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos 
para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. 
Quanto seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas ativi-
dades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso 
estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda 
mesmo quando sejam preciosas jóias do nosso escrínio espiritual. Em 
nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos no-
bres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o 
pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em 
seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais 
importante caberá ao Senhor da Vida. Ele cuidará das circunstâncias 
favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira, ou 
anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a rea-
lização de nossos desejos, em virtude de razões que desconhecemos. 
O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confi ança no 
Céu, ignorando, de maneira absoluta, se colherá fl ores ou frutos de 
suas obras, no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, 
na Providência Divina e trabalha sempre, a benefício de todos. Cum-
pramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando 
invariavelmente em nome de Jesus. Junto Dele, sejam para nós a glória 
de amar e o prazer de servir. Livro Vinha de Luz – F.C. Xavier (pelo 
espírito Emmanuel).

“Querido Amigo”
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