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Esta quinta, o vigésimo dia da lunação ajuda a resolver problemas familiares e a realizar viagens. Lua fora de curso 

na metade da tarde no signo de Leão aconselha a não fazer nada que não tenha sido programado para este primeiro 

dia do ano. Mesmo assim este é um período onde as celebrações e homenagens irão ter um sabor todo especial. Vamos 

brindar a vida e nos engrandecer como pessoas. O humor geral está agora voltado para a extroversão e para uma alegria 

contagiante. As 16h59 a Lua ingressa em Virgem e faz no fi nal da tarde e a noite desta terça aumentarem os cuidados 

com o corpo e a saúde.
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Deve aproveitar a Lua em Virgem 
para fazer funcionar tudo melhor 
neste fi  nal de ano. O momento é 
bom ainda para viagens e estudos. 
Use a imaginação ativa que ajudará 
a manter a calma diante de situações 
de nervosismo e estresse e ponha 
tudo em ordem a sua volta.78/478 
– vermelho.

As crises irão ser superadas com 
coragem e sem perder a fé. Com a 
Lua em Virgem a tarde o cuidado com 
a casa, limpar, arrumar e preparar-
se para voltar à rotina é necessário. 
Em breve terá chance de ver novos 
horizontes se abrirem. Um sonho 
pode se realizar este ano, acredite 
nele.88/288 – branco.

Mantenha uma atitude positiva 
diante de alguma difi  culdade ou 
afl  ição com a família ou no amor. 
Lua em Virgem a tarde dá determi-
nação, senso crítico e valorização 
do detalhe, de coisas que são im-
portantes. Um problema poderá ter 
solução ainda neste primeiro mês do 
ano.21/821 – amarelo.

A mente fi ca mais crítica que o 
normal, mas isso ajuda a arrumar e 
colocar a rotina em ordem em casa. 
O Sol no signo oposto, na casa sete 
leva a tratar de parcerias, iniciando 
ou encerrando ligações, sociedades 
e casamento. Viverá um ótimo mo-
mento na relação sexual junto da 
pessoa amada.94/394 – azul.

Defi na prioridades até a metade 
deste primeiro mês do ano, veja o 
que deve ser feito de imediato e o 
que pode esperar. É uma fase nova 
de tensão e inquietação que poderá 
afetar os compromissos devido a Lua 
em Virgem. Cuidado com a falsidade 
de pessoa mais próxima.54/454 – 
bege.

Precisa pensar mais em sua carrei-
ra profi ssional para dar início aos 
planos que foram feitos antes este 
ano. A infl  uência da Lua em Virgem 
ajuda enxergar detalhes e ver o que 
não funciona bem. Evite alimentar 
desejo exagerado, mas pode até 
realizar suas fantasias sexuais, se 
quiser.67/367 – branco.

O Sol na casa três, em Capricórnio 
provoca mudanças que foram pre-
paradas em meses anteriores. A Lua 
vai à tarde para o signo de Virgem e 
valoriza a dieta, o sono e a higiene. 
O relacionamento sexual promete 
momento de grande prazer, ativando 
os seus desejos mais secretos.59/459 
– cinza.

Um novo ciclo de vida se inicia 
trazendo novas oportunidades e 
maior motivação neste começo 
de ano. Esta é a fase de limpar, 
organizar e enxergar o que deve 
ser alterado. Siga a rotina e terá 
uma grata surpresa na intimidade, 
até viver plenamente uma relação 
sexual.29/529 – azul.

Logo após o aniversário, aproveite 
para realizar viagens e sair para 
comemorar junto dos amigos. Com 
a Lua em Virgem à tarde tudo co-
meça a ser organizado e melhorado 
para a volta a sua rotina. Comece a 
comunicar-se mais e faça conquistas 
que disse antes que quer este ano 
alcançar.05/505 – branco.

O pessimismo pode ser muito ne-
gativo nesta fase mais delicada do 
ano. Saiba aguardar que o Sol entre 
em seu signo em janeiro. Até lá se 
dedique ao trabalho que vem reali-
zando. Assim, terá um bom retorno 
do que fi  zer no seu futuro. Acredite 
naquilo que sua mente criar será 
possível.52/352 – azul.

Pode alcançar uma posição fi-
nanceira bem mais estável, pois 
o momento é muito favorável aos 
negócios. Dedique um pouco mais 
de seu tempo a uma nova paixão, 
algo ou alguém que lhe cative e que 
infl  uenciará a sua vida neste começo 
de 2016.89/589 – branco.

As viagens e contatos sociais 
darão ainda mais disposição para 
viver aventuras e divertir-se em 
novos ambientes. Há maior tensão 
e inquietação que poderá afetar 
diretamente os compromissos, as 
promessas, a força da palavra. Seja 
realista, mas não deixe de usar a 
imaginação.48/948 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de Dezembro de 2016. Dia de São Tomás Becket, São 
Bonifácio de Roma, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter. 
Hoje aniversaria o ator Jon Voight que faz 78 anos, o ator Ted Danson 
que nasceu em 1947, o ator Jude Law que faz 44 anos e o ator André 
Cursino que nasceu em 1976.

O nativo do dia O nativo de Capricórnio deste grau é co-
municativo e agradável tem talento para 

lidar com as pessoas tornando-se assim um diplomata. A busca do 
conhecimento lhe é muito importante, tanto como autodidata como 
na educação formal. Quer sempre manter o controle, teme tornar-se 
dependente e fraco. É muito fi el aos compromissos que assume e 
sempre agradecido àqueles que o auxiliam. Ama a verdade e sustenta 
sempre a sua palavra, ajudando com prazer aqueles que necessitam. 
No lado negativo é desconfi  ado e pode criar imagens negativas de 
situações e pessoas que acredita serem verdadeiras.

Simpatias que funcionam
Mudar de vida para melhor: Ingredientes: fi ta 
branca, três nos moscada e uma cebola grande branca. 
Como fazer: corte a tampa da cebola e faça um buraco 
onde irá colocar as nos moscada. Recoloque a tampa 
na cebola e amarre com uma fi ta branca, enterrando 
em um vaso que tenha uma planta cuidada.

Dicionário dos sonhos
TUBARÃO - A mensagem muda de signifi cado de 
acordo com o que aconteceu entre você e o tubarão 
no seu sonho. Quando vence um tubarão depois de 
uma luta, terá sorte em seus projetos. Mas se perde, 
os prejuízos em sua vida serão enormes. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 33, 39 e 43.
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A exposição traz 
objetos de grande 
riqueza à cultura 
brasileira. “A Mão 
do Povo Brasileiro 
1969/2016”

A mostra nada mais é do 
que uma reencenação 
da mostra histórica de 

Lina Bo Bardi, que trouxe 
objetos da cultura material 
do Brasil para a inauguração 
do prédio do Masp, em abril 
de 1969. Na época, ela exibiu 
aproximadamente 2 mil ob-
jetos relacionados à cultura 
material do Brasil, desde as 
regiões do sertão do nordeste 
até o sul do país. Desta vez, 
com curadoria de Adriano 
Pedrosa, Julieta González 
e Tomás Toledo, a exposi-
ção não pretende realizar a 
mesma mostra, mas sim uma 
nova versão com cerca de mil 

História

“A Mão do Povo Brasileiro”, de Lina Bo Bardi, 1969.

objetos históricos, datados 
antes de 1969. Entre eles 
encontram-se pinturas, es-
culturas e objetos populares, 

organizados a partir das mes-
mas tipologias, com objetos 
dispostos de forma parecida, 
em conjuntos análogos.

Serviço: MASP - Museu de Arte de São 
Paulo, Av. Paulista, 1578, Bela Vista, tel. 
3149-5959. De terças, quartas e de sextas a 
domingo das 10h às 18h. Ingressos: R$ 25 e 
R$ 12 (meia). Até 29/01.Refl exõesRefl exõesRefl exões

SIMPLICIDADE

Quando o Senhor nos exortou à pureza infantil, como sendo a 
condição de entrada no Plano Superior, não nos convidava à 
insipiência ou à incultura.
Recomendava-nos a simplicidade do coração, que se revela 
sempre 
disposto a aprender.
A rebeldia e a impermeabilidade são, quase sempre, escuros ca-
racterísticos daqueles que pretendem haver encontrado a última 
palavra em madureza espiritual.
Nossos excessos de raciocínio, em muitas ocasiões, não passam 
de desvarios da nossa mente, dominada por incompreensíveis 
cristalizações de vaidade ou de orgulho.
Criamos, em nossa invigilância, certos padrões convencionais 
de conduta que nos impedem qualquer acesso à verdadeira luz 
e, dentro deles, dormitamos à maneira de pássaros cativos que 
encarcerassem as próprias asas em estreitas limitações.
Contudo, quando entendemos que a vida se renova, todos os dias, 
e quando percebemos que todos os minutos constituem oportu-
nidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na 
posse da simplicidade real, suscetível de fi xar em nosso íntimo, 
novos painéis de amor e 
sabedoria, paz e luz.
Guardemos o espírito de surpresa, diante do mundo e, à frente 
da estrada que o Alto nos destinou, convertamos a nossa ligação 
com o Pai Celeste por laço essencial de nosso coração com a 
vida e, dessa forma, estejamos convictos de que cada instante 
será para nós glorioso passo no Conhecimento Superior ou na 
direção do Céu.
(De “Trilha de Luz”, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito 
Emmanuel)

Desde sua criação em 2010, o Ministério do Samba exalta 
o samba como expressão da cultura brasileira. No repertório, 
grandes hinos do samba de diversas épocas e regiões do país. A 
formação conta com André Luis (voz), Samuel Silva (violão de 
sete cordas), Rafael Kasteckas (cavaquinho), André Gomes Ti-
noco (trombone), Marcelo Barro (percussão), Leonardo Escobar 
(percussão) e Felipe Kasteckas (bateria).

Serviço: Ó do Borogodó, R. Horácio Lane, 21 Pinheiros, tel. 
3814-4087. Quarta (4) às 22h. Ingresso: R$ 25.

Samba

O Ministério do Samba faz roda na Vila Madalena.
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Bahia
Feminina

A mostra Bahia, Brasil 
Raízes convida os visitantes 
para o universo luminoso de 
colorido vibrante e traços 
precisos das obras da artis-
ta Carmen Freaza sobre a 
Bahia, a natureza e a estética 
feminina.

Serviço: Galeria Glen Arte, Av. dos Pi-
nheiros, 820, Aldeia da Serra. De segunda 
a sábados das 10h às 22h e aos domingos 
das 11h às 22h. Entrada franca.

Obra da mostra “Bahia, Brasil Raízes”.

Cinema
Se você faz parte do fã clube de apaixo-

nados por fi cção científi ca, fi ca ligado para 
a Maratona Star Trek! O evento apresenta 
uma programação especial para comemorar 
a chegada do mais recente fi lme da fran-
quia em blu-ray e DVD: “Star Trek Sem 

Fronteiras”. Para abrir a programação de 
cinema do ano com estilo, o museu exibe 
os três últimos fi lmes que compõem a 
franquia: “Star Trek” (2009), “Além da 
Escuridão Star Trek” (2013) e “Star Trek 
Sem Fronteiras” (2016). Além disso, o 
evento oferece painéis de discussão com 
os fãs entre as exibições dos fi lmes e, no 

fi nal de cada sessão, ainda há sorteios de 
brindes. Para participar dos bate-papos, 
é necessário retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência de cada um dos três 
painéis (às 10h às 13h e às 17h).

Serviço: MIS - Museu da Imagem e do Som de São Paulo, 
Av. Europa, 158 Jardim Europa,tel. 2117-4777. Sábado (7) 
das 11h às 20h. Entrada franca.

Exposição
A mostra 48ª Anual de Arte 

Faap apresenta 33 obras pro-
duzidas por alunos nas mais 
variadas linguagens e sele-
cionadas por uma comissão 
composta por especialistas 
da área. Há ainda uma sala 
especial com a participação 
de artistas convidados, que 
estiveram em residência 
artística na Cité des Arts, 
em Paris.

Serviço: MAB-FAAP, R. Alagoas, 903, 
Higienópolis, tel. 3662-7197. De segunda 
a sexta das 10h às 18h e sábados e do-
mingos das 10h às 17h. Entrada franca. 
Até 12/02.


