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Reflexões
A PRIMEIRA SESSÃO: De princípios de 1920 a 1927, Chico não
mais conseguiu avistar-se pessoalmente com o Espírito de Dona Maria
João de Deus. Integrado na comunidade católica, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela Igreja. Confessava-se, comungava,
comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões.
Terminara o curso primário no Grupo Escolar “São José”, de Pedro
Leopoldo em 1923, levantando-se às seis da manhã para começar às
sete as tarefas escolares e entrando para o serviço da fábrica às três
da tarde para sair às onze da noite. O trabalho, porém, era exaustivo
e, em 1925 deixou a fábrica, empregando-se na venda do Sr. José
Felizardo Sobrinho, onde o trabalho ia das seis e meia da manhã às
oito da noite, com o salário de treze cruzeiros por mês. Entretanto,
continuavam as perturbações noturnas. Depois de dormir, caía em
transes surpreendentes. Perambulava pela casa, falava em voz alta,
dava notícias de pessoas que sofriam no Além, mantinha longas
conversações, cujo fio era impenetrável aos familiares aflitos. Em
1927, porém, eis que a sua irmã D. Maria da Conceição Xavier, hoje
mãe de família, cai doente. Era um doloroso processo de obsessão.
Tratada carinhosamente pelo confrade Sr. José Hermínio Perácio, que
atualmente reside em Belo Horizonte, a jovem curou-se. Foi assim
que se realizou a primeira sessão espírita no lar da família Xavier, em
Pedro Leopoldo. Perácio, na direção, pronunciava vibrante prece. Na
mesa, dois livros. Eram eles o “Evangelho Segundo o Espiritismo” e
o “Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec. O Espírito de Dona Maria
João de Deus comparece e grafa longa mensagem aos filhos presentes, através da médium D. Carmem Pena Perácio, devotada esposa
do companheiro a que nos referimos. Reporta-se a cada filho, de
maneira particular. E, dirigindo-se ao Chico, comove-o, escrevendo:
— Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos, novamente. Os
livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra os
seus deveres e, em breve, a Bondade Divina nos permitirá mostrar a
você os seus novos caminhos. E assim realmente aconteceu. Do livro
LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER, de Ramiro Gama

Tributo ao Earth, Wind
and Fire foi idealizado pelo
maestro e arranjador Ederlei
Lirussi, que tem por objetivo
mostrar às novas gerações o
que de melhor se fazia nos
anos 70 no que se refere à
funk music. Tendo começado
os ensaios em abril de 2015,
finalmente se chega ao grande momento da estreia num
grande tributo a ninguém
menos que a inigualável banda
Earth, Wind And Fire. Com Mr
Funk Band.
Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz
Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, tel. 25747749. Terça (13) às 21h. Ingresso: R$ 50.

Mr Funk Band.

Humor
O espetáculo “Irmã Selma” reúne os inesquecíveis personagens
criados por Octávio Mendes, como a Mônica Goldstein, uma apresentadora de um programa sensacionalista; o Ex Gay - um cara que
“mudou” de vez; a Maria Botânica, atriz e cantora e a personagem
que dá nome ao espetáculo, “Irmã Selma”, uma freira humorista.
Serviço: Teatro BTC, R. Santa Cruz, 2105, Vila Mariana,tel. 4206-2001. Sábado(10) às
20h. Ingresso:R$ 60.

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

Simpatias que funcionam
Saber se alguém também te ama: Pegue 5 gotas
do perfume da pessoa amada. Escreva em um pedaço
de papel o seu nome e o da pessoa. Pegue 10 gotas do
seu perfume, misture com o perfume dele em algum
recipiente pequeno. Dobre o papel com o seu nome e
o da pessoa e jogue a mistura de perfumes em cima do
papel. Enterre em um lugar onde só você saiba onde
e deixe enterrado por três dias. Depois desenterre
o papel. Se seu nome e o da pessoa continuarem lá
significa que ele(a) te ama de verdade.
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.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Libra
(23/9 a 22/10)

BOFETADA – Levar uma bofetada: más companhias.
Dar uma bofetada: êxito no relacionamento amoroso.
Pessoa se esbofeteando: bons empreendimentos.
Números de sorte: 20, 23, 26, 34, 42 e 50
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12% das famílias no
Brasil, em 2010,
segundo o IBGE
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à força
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Irmã
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em inglês

Tirar o
(?): usar
pela primeira vez
Richard
Gere,
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Cinema

Índice de
indeterminação
do sujeito

O frio, durante o
verão
O indivíduo que está com a
garganta obstruída

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 08 de Dezembro de 2016. Dia de Nossa Senhora
Imaculada Conceição, São Leonardo, e Dia do Anjo Sealiah, cuja
virtude é a esperança. Dia Nacional da Família, Dia do Cronista Esportivo, Dia da Justiça, Dia do Agrônomo, Dia dos
Produtores de Rádio e Televisão, Dia de Oxum e em São
Paulo e em João Pessoa, na Paraíba, Dia de Iemanjá. Hoje
aniversária atriz Kim Basinger que completa 63 anos, o fotógrafo
Marcelo Durst que nasceu em 1962 e a cantora Sinead O'Connor
que chega aos 50 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é carismático, cheio de vitalidade
e força de vontade. Quando se sente inspirado suas ideias fluem com
clareza tornando o seu ambiente harmônico e positivo. Gosta de viver
intensamente a vida social e faz amigos com grande facilidade. Busca
tudo que é nova, inédito e excitante, tanto em suas atividades como
na vida sexual. Precisa de ambientes onde haja movimento e muita
ação e se dá bem em atividades ao ar livre e contato com a natureza,
a qual busca proteger.

BANCO
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Solução
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Dicionário dos sonhos

Mantenha a harmonia no ambiente
de trabalho através de seus princípios e capacidade de tolerância.
Pode ser levado a situações de
rompimento pessoal. Até o final
deste mês de dezembro, tudo irá se
acalmar. Uma atitude com coragem
e a cabeça erguida será fundamental. 98/398 – Azul.

www.coquetel.com.br
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Desde as 08h17 a Lua ingressa
em Áries que traz muita ação e
movimento. A Lua faz um aspecto
positivo com Vênus que favorece as
relações sociais. Bom pique e forte
energia durante toda a noite até o
amanhecer de sexta. Se souber agir
tudo será vencido e resolvido com
facilidade. 42/542 – Branco.

Mude seu modo de pensar para ter
mais equilíbrio nas relações sociais.
Fim de uma fase de recolhimento
e meditação, breve poderá agir.
Durante à tarde aumenta a concentração e a determinação. No final da
tarde contatos e boas conversações
que podem levar ao entendimento.
98/398 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

SE

Precisa ter maior segurança ao realizar em seu trabalho e as atividades
do dia a dia. Com o Sol indo para
a casa doze decida tudo de uma
vez, não deixe nada para depois,
resolve assuntos pendentes logo.
Cuidado com atitudes possessivas
que acabam trazendo crises no amor.
26/426 – Verde.

O Sol está indo para a sua casa dois
na semana que vem e faz o primeiro
passo ser dado para realizar um
de seus desejos. Aproveite bem as
oportunidades que surgem devido à
maior motivação, vigor e energia que
virão depois do dia 22 com o Sol em
Capricórnio. 22/422 – Cinza.

Este dia é bom para tratar tudo com
determinação, beneficia a saúde e as
viagens. Mesmo assim evite cometer
excessos alimentares. À noite a
Lua em tensão com Mercúrio pode
provocar atrasos e dificuldades na
comunicação e nos deslocamentos.
81/681 – Azul.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100.
Terça (13) às 21h. Ingresso: R$ 65.
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Use uma maneira mais direta ao
tratar de assunto financeiro. Cuidado
com conflitos devendo usar de muita
força de vontade e persistência.
Mantenha o otimismo em suas atitudes, vá à busca dos seus desejos
fazendo as mudanças necessárias
com o Sol transitando em Sagitário.
91/591 – Azul.

Faça uma revisão de suas condições
de vida neste dia e tudo irá melhorar.
O Sol entrando na casa da família
no começo da próxima semana vai
aproximar os filhos, pais ou irmãos.
Esta quinta será de mais afetividade
e proximidade da pessoa amada
e das pessoas queridas. 67/567 –
Vermelho.

Conte com ajuda para grandes
realizações. Este momento deve
ser de domínio da rispidez e maior
tolerância. Mantenha boas relações
com a pessoa amada. Aumento da
disciplina e maior concentração na
carreira e nos objetivos a serem
alcançados neste final de ano.
12/112 - Claras

O show de Marisa Orth é um equilíbrio perfeito entre os
muitos talentos da artista. Sua voz e presença marcantes encantam o público com um repertório musical eclético e cenas
do cotidiano romântico universal.
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O relacionamento amoroso precisa
de harmonia para ter uma boa definição. Tome decisões, mas junto
de quem você ama. Certas dúvidas no trabalho ou nas atividades
domésticas serão superadas aos
poucos. Durante a manhã ações
inesperadas devem ser evitadas.
33/233 – Branco.

Resolva situações controlando as
emoções e saberá convencer alguém
a mudar de opinião. A Lua faz um
aspecto positivo com Vênus que
favorece as relações sociais. O dia
deve ser de muita iniciativa, agitação
e vivacidade. Os relacionamentos
novos serão de seu agrado. 71/371
– Verde.

Música Romântica
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Esta quinta dá uma boa expressão
dos sentimentos e impulsiona às
relações afetivas em geral. Um
bom momento para melhorar as
relações e se tiver alguém que ama
maior satisfação na relação sexual
e bom entendimento. Haverá maior
criatividade artística mais tarde da
noite. 97/397 – Branco.

Serviço: Viga Espaço Cênico, R. Capote Valente,
1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. Sextas às 21h. Ingresso:
R$ 30. Até 16/12.

Funk

Esta quinta, o décimo dia da lunação favorece os trabalhos, os negócios, é bom para a saúde, mas não para os
assuntos sentimentais. Desde as 08h17 a Lua ingressa em Áries que traz muita ação e movimento. A Lua faz
um aspecto positivo com Vênus que favorece as relações sociais. O dia deve ser de muita iniciativa, agitação e
vivacidade. À noite a Lua em tensão com Mercúrio pode provocar atrasos e dificuldades na comunicação e nos
deslocamentos. Há bons aspectos nesta fase da Lua Crescente que aceleraram um crescimento rápido de vendas
e campanhas publicitárias.

Câncer
(22/6 a 22/7)

S

o comodismo, o medo, o fracasso, os
erros do passado e, talvez, a maior
delas: sobreviver. Todos estes sentimento na peça “Abismo”. Com Chris
Fabrício, Beto Paixão, Breno Furini
e Tiago Melo.

3/adn — así — tag. 4/deep. 5/ciano — liana. 8/mocassim. 9/engasgado — ituiutaba.

Horóscopo

ó paramos para pensar o que
estamos fazendo com nossas
vidas quando nos deparamos
com uma situação de risco. E é assim
que pai e filho, soterrados por um
deslizamento de terra, encontram no
derradeiro momento a oportunidade
de questionar a relação entre eles, a
vida e suas principais dificuldades:

Divulgação

Amor. Sentimento
incondicional de pai
para filho, de homem
para mulher. Perda. No
vazio dos sufocados,
lembrança, culpa e
solidão

