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Esta quarta, o vigésimo terceiro dia da lunação é muito propício para tratamento de saúde e ao pleno restabelecimento das 
energias vitais. Desde a 00h47 a Lua ingressa em Libra e o astral deve fi car mais leve, cordial e harmonioso. De manhã 
acontece o ingresso do Sol no signo de Capricórnio e o início da estação do verão. Hora de estabelecer novas metas e colocá-las 
em prática. É mais fácil contarmos com a colaboração das pessoas, quando a Lua está em Libra. Aqui, tudo deve ser muito 
equilibrado. Lidamos com as emoções de forma mais distanciada e racional. Com a Lua Minguante podemos encerrar tudo 
que esteja pendente e se preparar para a primeira lunação de 2017.
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A Lua em seu signo oposto desde 
a madrugada provoca difi culdades 
diante de imprevistos e situações 
tensas. Determine objetivo siga em 
frente usando a intuição à noite para 
encontrar soluções. Se precisar faça 
um tratamento, não seja negligente 
com sua saúde. 89/589 – Branco.

Dúvidas devem ser resolvidas de 
maneira arejada evitando se dei-
xar infl uenciar pela facilidade de 
expressão. Será aplaudido pelas 
ações precisas e pela sua ética que 
lhe trará os resultados esperados. 
Dê carinho e atenção, para receber 
o mesmo afeto da pessoa que ama. 
72/372 – Azul.

A Lua em Libra dá um estado de 
espírito de entendimento e de 
gentileza entre as pessoas. Atitudes 
diplomáticas e equilibradas pode-
rão resolver impasses e desfazer 
mal-entendidos. Aumentam suas 
responsabilidades nas uniões e 
sociedades, mesmo afetivas. 66/466 
– Amarelo.

Procure trabalhar mostrando con-
fi ança em seus parceiros e demonstre 
seus sentimentos às pessoas nesta 
metade de semana. Colabore com 
colegas e evidencie sua competência 
no trabalho. Não se sinta abando-
nada por afastamento passageiro 
de alguém, logo alguém voltará. 
78/578 – Verde.

Precisa manter a harmonia da mente 
e do corpo. Ficar atento ao que se 
passa ao seu redor é importante, em 
todos os setores de sua vida. Fará 
contatos que serão decisivos neste 
fi nal de ano. Use sua imaginação e 
seja uma pessoa criativa neste fi nal 
de ano. 44/344 – Amarelo.

A Lua minguante pode aumentar a 
tensão e provocar algum nervosismo 
diante de imprevistos. Viva intensa-
mente as fortes emoções que um 
grande amor desperta neste fi nal 
de ano. Conviva mais com amigos e 
demonstre o que sente por alguém 
especial abertamente, sem rodeios. 
11/411 – Verde.

O contato próximo com as pessoas 
facilita a comunicação pela manhã. 
Não faça apenas o que tem que 
ser feito, empenhe-se mais do que 
nunca e encerre situações. No amor 
irá sentir-se atraído por alguém de 
uma forma bem mais emocional e 
profunda. 62/462 – Escuras.

O fi nal da tarde dará uma boa dose de 
intuição e inspiração para resolver 
problemas. É mais fácil contarmos 
com a colaboração das pessoas, 
quando a Lua está em Libra, tudo 
fi ca muito equilibrado.  Deverá 
encontrar solução nos assuntos 
pendentes nos primeiros dias do 
novo ano. 43/543 – Branco.

Precisa se conforma com o que tem 
e reconhecer o valor de cada coisa. 
Com o Sol em seu signo e a Lua em 
Libra as suas emoções se tornam mais 
fortes e aumenta atitudes visando 
soluções. Valorize acima de tudo a 
simplicidade neste fi nal de 2016. 
22/322 – Cinza.

Reveja suas atitudes nas relações 
e afeições e cuide da beleza, moda, 
estética e lazer. Deverá traçar novas 
metas ou realizar antigos projetos. 
Procure cuidar mais do lado espi-
ritual, rezando e meditando mais 
nesta fase antes do aniversário, 
evitando baladas e agitações sociais. 
98/498 – Azul.

Evite comentar sua vida intima 
com outras pessoas, seja discreto 
ao falar sobre seus planos. Trate 
seus familiares com mais atenção 
e carinho, pois irá precisar muito 
deles. Com a Lua minguando pode 
encerrar tudo que esteja pendente e 
se preparar para a primeira lunação 
de 2017. 55/455 – Verde.

Haverá uma boa iniciativa desde 
cedo de manhã com a Lua em Libra. 
Fale o que pensa e sente as pessoas 
intimas. É necessário voltar ao 
aspecto mais emocional na relação 
familiar. Prepare-se para surpresas 
nestes dias, antes mesmo do fi nal 
desta primeira semana do ano. 
21/921 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 21 de dezembro de 2016. Dia de São Pedro Canísio, São 
Tomé, São Glicério, São Temístocles, e Dia do Anjo Lieialel, cuja virtude 
é a alegria. Dia dos Artistas Profi ssionais e Dia do Atleta. Hoje 
aniversaria a atriz Jane Fonda que nasceu em 1937 e o ator  Samuel 
L. Jackson que chega aos 67 anos e o ator Jackson Rathbone que 
nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste último dia e grau é valente e franco, 
com uma determinação rara que permite impor-se com um simples 
olhar, passando aos outros uma segurança e uma seriedade impres-
sionantes. Porém não há nada mais difícil do que fazê-lo mudar 
de rumo, principalmente de ideia. Cria, por isso, fama de teimoso 
desde os primeiros anos de vida. Não que seja mais voluntarioso 
que as demais crianças, mas porque exige desde muito cedo ser 
tratado com respeito. No lado negativo, pode ser maldoso, explosivo 
e homicida.

Simpatias que funcionam
Ele se apaixonar: Ingredientes: papel virgem, um 
pote de vidro com tampa, açúcar, uma panela e uma 
colher. Execução: escreva no papel o nome completo 
do objeto do afeto, coloque-o dentro do pote e der-
rame açúcar caramelado, por cima. Tampe e enterre 
em um lugar onde ninguém pise e nunca descubra. 
Não fale para ninguém que você fez essa simpatia e 
nem faça na frente de outra pessoa.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustifi cados. Negra, separação. Bonita, calunias. 
Feia, felicidade no amor. Dançar com uma mulher, 
novos amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, se-
paração. Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar 
com ela, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95
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Lasar Segall
A mostra Idas e vindas apre-

senta um panorama da produção 
de Lasar Segall, com enfoque es-
pecial na “Fase Brasileira” e seus 
desdobramentos, sem deixar de 
lado períodos e tendências im-
portantes, como a sua produção 
inicial, fortemente infl uenciada 
pelo impressionismo e pelo pe-
ríodo expressionista, até obras 
dos fi ns da década de 1950. A 
exposição conta também com 
objetos de seu ateliê e residên-
cia, bem como textos de autoria 
do artista, contextualizando 
cada período abordado.

Serviço: Museu Lasar Segall, R. Berta, 
111, Vila Mariana, tel. 2159-0400. De quarta 
a segunda das11h às 19h.Entrada franca. 
Até 29/12. 

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Ação

A exposição Inventário: 
Arte Outra apresenta 34 
trabalhos recentes e inéditos 
(telas, objetos e vídeo) do 
artista visual paulista Gus-
tavo von Ha, remete a uma 
visualidade inscrita a partir 
do segundo pós-guerra, 
entre os anos 1950 e 1960, 
comumente denominada 
abstração expressiva ou ges-
tual, pintura de ação, infor-
malismo ou pintura matérica. 
Quase como um falsifi cador, 
von Ha se apropria de proce-
dimentos, modos de fazer e 
mesmo da imagem de outros 
artistas, em trabalhos que 
evocam de Jackson Pollock a 
Alberto Burri. São citações e 
comentários de uma imagem 
genérica que pautou essa 
pintura de grande repercus-
são durante o segundo pós-
guerra e que é celebrizada 
mesmo nos dias de hoje.

Serviço: MAC USP Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral, 1301, Parque 
Ibirapuera, tel. 2648-0254. De terças a 
domingos das 10h às 18h. Entrada franca. 
Até 15/02.

Cena do infantil “Dudinha e a Galinha Pintadinha”.

No musical “Dudinha e a 
Galinha Pintadinha” a turma 
do Dudinha e Mariana sempre 
traz novos amiguinhos. Além 
da Galinha Pintadinha, Galo 
Carijó, Pintinho Amarelinho, 
Sapo, Dona Baratinha e a Ga-
linha Magricela, nesta tempo-
rada todos poderão ver o Boi 
da Cara Preta, o Carneirinho, 
a Borboletinha, Dona Aranha, 
Peixinho e o Caranguejo. São 
vários personagens do folclore 

brasileiro, além das mãozinhas 
mágicas sob efeito especial 
com luz negra. O musical além 
de ensinar sobre adivinhas, 
trava-linguas e parlendas, 
traz as mais lindas cantigas 
de roda. No fi nal do show os 
personagens fazem fotos com 
as crianças.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Bri-
gadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 
3105-3129. Domingos às 15h (exceto 25/12 
e 01/01). Ingresso: R$ 60. Até 29/01.

Rock
Com infl uências do Rock n’ Roll 

das décadas de 70, 80 e 90, a banda 
No Stress apresentará um show 
repleto de sons clássicos e atuais do 
cenário nacional e Internacional.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. 
dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Quinta (22) às 22h30. Ingresso: R$ 55.

“Beleza Americana” fi ca em cartaz no MIS até janeiro.

A exposição “Beleza 
Americana”, uma 
verdadeira pesquisa 
fotográfi ca que 
procura discutir os 
padrões de beleza 
e comportamento 
na sociedade norte-
americana, mas sob 
um olhar brasileiro

Para dar vida ao proje-
to, a fotógrafa Paula 
Clerman escolheu a 

praia como locação do ensaio 
fotográfi co. Lugar no qual se 
delimitam espaços tempo-
rários de extensão da casa 
das pessoas e onde parte da 
intimidade e da cultura de 
cada um é revelada por meio 

GOLONKA apresenta repertório do clássico “Transa”.

A banda GOL NKA estreia fazendo sua releitura do clássico álbum 
“Transa” de Caetano Veloso. Munida de guitarra, violão, baixo, 
bateria, percussão e elementos eletrônicos, explora a conexão 
entre o universo da música do recôncavo baiano e a música pop.  
Pedro Keiner (violão e voz) e Wagner Barbosa (guitarra, baixo 
e voz) se uniram para reverenciar o groove que tornou a música 
brasileira famosa em todo o mundo. Os dois são acompanhados 
pelo baterista  Thiago Gomes.

Serviço: Nossacasa - Confraria das Ideias, R. Mourato Coelho, 1032, Pinheiros. Sexta 
(23) às 23h. Ingresso: R$ 20.
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Espaços

da construção destes microes-
paços. Além disso, as imagens 
captadas por Paula questionam 
a própria individualidade, em 

nome de ideais de obsessão 
pela busca da perfeição e da 
beleza, além de suas incon-
gruências.

Serviço: MIS - Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo, Av. Europa, 158, Jardim 
Europa, tel.  2117-4777. De terça a sexta, das 
12h às 22h e sábados e domingos das 11h às 
21h. Entrada franca. Até 29/01.

Conexões
Divulgação

NOS CAMINHOS DA FÉ: "Portanto, todo aquele que me 
confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante 
de meu Pai que está nos Céus". - Jesus (Mateus, 10:32). No 
mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os teste-
munhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia 
superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de 
atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de afl i-
ção alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as 
lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso 
das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de 
nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar 
que somos incessantemente chamados a prestar o depoimen-
to de confi ança em Jesus, através de reduzidas parcelas de 
bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das 
ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam: a 
referência desprimorosa; o olhar de suspeição; o pedido justo 
recusado; o beliscão da crítica; a desatenção e o desrespeito; o 
desajuste orgânico; o prejuízo inesperado; a transação infeliz; 
o desafi o da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-
nos seguidores do Cristo, por intermédio de defi nições verbais 
claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-
lo, na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só 
atravessando as diminutas contrariedades do dia-a-dia, como 
grandes ocasiões de revelar confi ança em Jesus, é que apren-
deremos a suportar as grandes provações como se fossem 
pequenas.  (De Segue-me de Francisco Cândido Xavier, pelo 
Espírito Emmanuel).

Infantil Divulgação


