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2/do. 3/art. 5/escol — pilar — píton. 6/clonar. 8/biosfera.
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Esta quinta, o terceiro dia da lunação é muito propício para tratar e contrair casamento, iniciar ou continuar viagens 
longas. Desde a madrugada a Lua faz conjunção com Mercúrio e poderemos ter importantes avisos através de sonhos. 
Poderemos encontrar algumas respostas para solução dos problemas pessoais que estejam sendo enfrentados. Logo após o 
amanhecer as 06h53 a Lua ingressa em Capricórnio tornando o dia muito prático, mantendo o foco e bom para resolver 
às questões profi ssionais. A Lua faz aspectos positivos com Netuno e Júpiter na parte da noite, o que favorece o descanso, 
o recolhimento e a intimidade.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

O momento leva a conversas agra-
dáveis e a cooperação das pessoas 
dando a necessidade de começar 
projetos. Aumenta a ambição, a 
energia e a tensão na ação. Em 
breve haverá a chance de começar 
algo especial. Um sonho pode se 
realizar, por isso lute por isso. 56/356 
– Vermelho.

Poderá encontrar algumas respostas 
para solução dos problemas pessoais 
que estejam sendo enfrentados. As 
atitudes egoístas geram rompimen-
tos e afastam amigos e até esfriam 
a relação intima. Haverá solução 
rápida de assuntos importantes. 
78/978 – Cinza.

O Sol no signo oposto, na casa 
sete leva a tratar de sociedades e 
parcerias, iniciando ou encerrando. 
O fi nal do dia o fará mais próximo 
do amor e da afetividade que leva a 
bons relacionamentos. Rompimen-
to tanto profi ssional como social 
poderá acontecer, tente evitá-lo. 
19/919 – Amarelo.

Haverá defi nição dos rumos que sua 
vida irá tomar nos próximos meses. 
Evite a dualidade de pensamento, 
e cuidado com a falsidade que pode 
prejudicá-lo. Conte com a coopera-
ção de amigos e familiares que esta-
rão mais afetivos e próximos neste 
fi nal de ano. 80/980 – Cinza.

Dê um novo rumo a sua vida, fazendo 
as concessões necessárias para con-
seguir o que é mais importante neste 
momento. Porém pode aumentar 
durante toda a manhã a tendência a 
formar expectativas um tanto gran-
diosas e difíceis de serem cumpridas. 
02/302 – Amarelo.

Com Sol na casa da família aumenta 
a afetividade e a sua sexualidade e 
leva a viverem bons momentos. O 
dia começa com ótimas revelações 
e facilidade para as relações. As 
viagens e contatos sociais aumen-
tam a sua disposição para viver 
e divertir-se no fi nal do dia nesta 
quinta. 07/807 – Branco.

Confl ito na relação com amigos ou 
com a pessoa amada pode ocorrer 
pela manhã. Um novo ciclo de vida 
se inicia dando uma maior motiva-
ção para ganhar dinheiro. O dia é 
propício à saúde e aos tratamentos. 
As respostas para suas dúvidas estão 
chegando. 96/596 – Vermelho.

Depois do aniversário, aproveite 
para realizar viagens e se estiver 
completando seu natalício nesta 
semana comemore com seus ami-
gos. A Lua faz aspectos positivos 
com Netuno e Júpiter na parte da 
noite, o que favorece o descanso, 
o recolhimento e a intimidade. 
88/288 – Cinza.

Logo após o amanhecer as 06h53 
a Lua ingressa em Capricórnio 
tornando o dia muito prático, man-
tendo o foco e bom para resolver às 
questões profi ssionais. Nesta fase 
mais delicada do ano cuidado com 
as palavras. Dedique-se o seu traba-
lho de forma constante e rotineira. 
68/468 – Marrom.

No começo da noite reuniões e con-
tatos sociais tendem a ser agradáveis 
e os relacionamentos gratifi cantes. 
Vida afetiva fi ca bastante favorecida 
na noite desta quinta-feira. Haverá 
um forte interesse pelo trabalho e 
atividades agradáveis, que tragam 
ganhos materiais no próximo ano. 
67/367 – Azul.

O fi nal do dia o torna mais próximo 
do amor e da afetividade que ajudará 
a permanecer junto de amigos e 
colegas. Valorize seu pensamento, 
e irá organizar melhor sua vida 
neste fi nal de ano. Vida afetiva fi ca 
bastante favorecida na noite desta 
quinta-feira.  61/661 – Branco.

Aplicando uma maneira mais direta 
de agir, conseguirá fazer a vida 
fi nanceira melhorar. É hora de usar 
a capacidade de compreender as 
pessoas, seus dramas, ambições e 
sonhos. O período promete grande 
prazer, ativando sua vida sexual 
e atraindo a atenção de alguém. 
79/479 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 01 de Dezembro de 2016. Dia de Santo Eloi, Santa Cândida de Roma, 
Santa Natália, Santo Elígio, e Dia do Anjo Haamiah, cuja virtude é a verdade. Dia 
do Imigrante, Dia do Numismata e Dia Mundial de Combate à AIDS. 
Hoje aniversaria o ator e diretor Woody Allen que faz 81 anos, a atriz e cantora 
Bette Midler que nasceu em 1945, o escritor e novelista Walcyr Carrasco que 
chega aos 65 anos e a comediante Goretes Milagres que nasceu em 1963.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é independente, sociável, charmoso 
com uma grande necessidade de liberdade para se expressar. Tem muitos 
interesses e está sempre aberto em busca de novas oportunidades e aventuras. 
Busca sempre a verdade e vive a vida intensamente, como se fosse uma grande 
aventura. Precisa aprender sempre mais, por isso está sempre fazendo cursos 
e explorando o desconhecido. É justo e leal, mantendo amizades graças a sua 
fi delidade. No lado negativo pode procurar o engano e a mentira e pode até 
ser até mesmo ateu, não acreditando nem mesmo em Deus.

Simpatias que funcionam
Para engravidar com o poder da vela: Descubra 
qual é o seu anjo da guarda e do seu parceiro. Você terá 
que comprar duas velas, uma para cada anjo. Em uma 
noite de domingo banhe as duas velas em mel e acenda 
elas em seguida. Coloque as duas em um prato branco 
com uma fralda de pano embaixo (azul, se quiser um 
menino, e rosa para uma menina). Reze enquanto as 
velas queimam. Guarde a fralda debaixo de seu traves-
seiro até que consiga engravidar urgente.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO- Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, 
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infor-
túnio. Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, 
irá superar difi culdades. Fazer parte de um bando e ser 
um ladrão, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56
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Lúdico
Fernando Silveira mostra 

toda a sua versatilidade em um 
espetáculo barroco, lúdico, ro-
mântico atemporal, poético e 
multigênero, um encontro ínti-
mo e convidativo com o poeta. 
Um ator despido de máscaras 
e personagens, ante um tur-
bilhão de pensamentos e pré 
- conceitos, contextualizando 
heterônimos e pensamentos 
deste grande Poeta atemporal 
e subjetivo. “Fernando Pessoa 
Nu Espelho” te coloca em um 
quarto com inúmeros espe-
lhos fantasmas que torcem 
por refl exões falsas, em uma 
única realidade que não está 
em nenhuma e está em todas. 
O que é tudo? Se não, o que 
pensamos de tudo?

Serviço: Teatro do Ator, Praça Roose-
velt, 172, Consolação, tel. 3257-3207. Sex-
tas às 21h. Ingresso: R$ 50. Até 09/12.

Comédia
Na peça o “O Misantropo” 

uma viúva alegre e rica, ami-
gos, familiares e amores dessa 
dama da sociedade se reúnem 
para confraternizar, beber, 
dançar, comer e… falar da vida 
alheia! Nesse ambiente festivo, 
Alceste, o misantropo, vê-se 
confrontado pela sua visão de 
mundo e as convenções sociais 
dos convidados presentes e de 
sua amada anfi triã. E, como 
tudo pode acontecer numa 
grande festa, o cinismo e a 
incoerência do que chamamos 
bom comportamento vão se re-
velando, fazendo-nos reavaliar, 
sob o olhar preciso da comedia, 
nossas próprias atitudes e 
comportamentos sociais.

Serviço: Teatro da Aliança Francesa, R. 
General Jardim, 182, Vila Buarque, tel. 3017-
5699. De quinta a sábado às 20h30 e domin-
gos às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 18/12.

O texto “33 Variações” conta a 
história de uma musicóloga que 
viaja pelo mundo em busca de 
pistas para desvendar o mistério 
do motivo pelo qual Ludwig van 
Beethoven compôs 33 variações 
para a valsa criada por um então 
obscuro compositor, Anton Dia-
belli. Na pele de Beethoven está 

o próprio Wolf Maya, que também 
divide o palco com André Dias, Lu 
Grimaldi, Flávia Pucci, Gil Coelho 
e Gustavo Engracia, além de oito 
estudantes de arte dramática.

Serviço: Teatro Nair Bello  (Shopping Frei 
Caneca) , R. Frei Caneca, 569, Bela Vista, tel. 
3472-2414. Sextas e sábados às 21h e domin-
gos às 19h.Ingresso: R$ 120. Até 11/12.

Cena de “33 Variações”.

Do vencedor do Emmy 
Award Winner David 
Javerbaum, com versão 
brasileira e estrelado 
por Miguel Falabella, o 
aclamado e premiado 
espetáculo “GOD” fez 
um enorme sucesso 
na Broadway sendo 
defi nido pelo The New 
York Times como: 
“Delirantemente, 
diinamente engraçado!”, 
chega ao Brasil

Agora, o Rei do Universo 
está vindo para (colo-
car o nome da cidade da 

vez) pela primeira vez! Deus 
toma forma através de brilhan-
te e único Miguel Falabella, 
fantasticamente engraçado. 
Deus e seus anjos dedicados 
respondem a algumas das 
questões mais profundas 
que têm atormentado a hu-
manidade desde a Criação... 

Estrelado por Miguel Falabella, o aclamado e premiado espetáculo “GOD”

fez um enorme sucesso na Broadway.

Humor

em apenas 90 minutos!. De 
uma forma muito particular, o 
Deus de Miguel Falabella vem 
para arrancar muitas risadas do 

público e esclarecer os maiores 
segredos do universo, ou pelo 
menos, do Brasil. Afi nal, Deus 
não é brasileiro?

Serviço: Teatro Procópio Ferreira, R. 
Augusta, 2823, Cerqueira César, tel. 3083-
4475. Sexta às 21h, sábado às 18h e às 21h 
e domingo às 18h. Ingresso: de R$ 90 a R$ 
130. Até 18/12.

Anette Naiman e Luciana Caruso.

O texto do drama “O Bote da Loba” aborda o universo feminino 
sob a ótica de duas mulheres que se encontram para uma sessão 
de tarô. Veriska, a maga vidente, através dos seus poderes mís-
ticos, tentará ajudar a cliente Laura, mulher casada e reprimida, 
a libertar-se de suas angústias e de seu sofrimento. Com Anette 
Naiman e Luciana Caruso.

Serviço: Teatro Garagem, R. Silveira Rodrigues, 331, Lapa. Sextas e sábados às 21h. 
Ingresso: R$ 40.Até 17/12.

Universo feminino
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LIBERDADE EM JESUS: “Para a liberdade Cristo nos libertou; perma-
necei, pois, fi rmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão”. 
– Paulo. (Gálatas, 5:1). Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, 
que “para a liberdade Cristo nos libertou”. E não são poucos aqueles que 
na opinião terrestre defi nem o Senhor como sendo um revolucionário 
comum. Não raro, pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo institui-
ções e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fi el 
cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo 
interessado, acima de tudo, na lealdade a deus e no serviço aos homens. 
Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a 
infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais 
se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca 
se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade 
e da hipocrisia, do simonismo e da delinqüência, mas em momento algum 
persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Vai 
ao encontro dos enfermos e dos afl itos para ofertar-lhes o coração. Serve 
indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender 
para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo 
aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afeti-
vos. Padece a ingratidão de benefi ciados e seguidores, sem qualquer idéia 
de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da 
cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que Ele – livre para 
continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos, 
assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas 
a que verte, sublime, do cativeiro consciente às nossas obrigações, diante 
do Pai Excelso. Nas sombras, do “eu”, a liberdade do “faço o que quero” 
freqüentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a 
liberdade do “devo servir” gera o progresso e a sublimação. Assimilemos 
do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a 
obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos 
fi rmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que, muitas vezes, so-
mos constrangidos pela inconseqüência de nossos próprios desejos. Livro 
Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Mistério
Divulgação


