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Esta quinta, o décimo quinto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarretar brigas e 

desentendimentos. A Lua faz bom aspecto com Marte, dando muita força e energia, mas é preciso equilibrar toda energia que pode 

ser demasiada. O Sol em tensão com Júpiter pode trazer excesso de confi ança e exageros. A Lua entra na fase Cheia e faz maus 

aspectos difíceis com Urano e Júpiter que podem trazer tensão e irritabilidade. Em seguida a Lua fi ca fora de curso até ingressar 

em Leão no fi nal da noite. Mercúrio em movimento direto ingressa em Capricórnio e permite levar adianta o que estava parado. 

A noite deve ser romântica e muito apaixonada devido a conjunção de Vênus em conjunção com Netuno, as emoções afl oram.
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Preste atenção para não deixar 
dúvidas de suas boas intenções no 
trabalho. A Lua em Leão no fi nal 
da manhã dá um clima de alegria 
e descontração para os contatos 
sociais e afetivos. Mercúrio faz um 
aspecto favorável com Urano que 
ajuda a enfrentar e a resolver qual-
quer desafi o. 56/556 – Azul.

Um dia de agilidade e dinamismo 
para lidar, comprar e vender apare-
lhos eletrônicos. A inteligência fi ca 
ativada. Muita felicidade se apostar 
naquilo que seja realizado em longo 
prazo e bem pensado. Precisa ser 
objetivo e prático na sua forma de 
agir. 88/488 – Verde.

Mercúrio em aspecto com Urano 
ajuda a resolver qualquer desafi o, 
assim como aumenta a facilidade 
para lidar com novas tecnologias e 
coisas que você deixou para depois. 
Deve fazer novos planos para o 
futuro, mas cuidado com os maus 
pensamentos. 93/893 – Amarelo.

Nesta quinta poderá ser mais difícil 
manter a disciplina, pois estará bem 
mais indulgente. Há uma positiva e 
franca disposição para o uso prático 
de nossos dons pessoais. Evite forçar 
uma situação ou teimar diante do 
que não pode ser realizado como 
idealizou. 27/827 – Branco.

O aspecto planetário com a Lua em 
seu signo no fi nal desta quinta ajuda 
a iniciar coisas que serão duradouras 
e confi áveis. Mas cuidado com impre-
vistos e situações inesperadas. Faça 
um esforço para manter uma boa 
imagem pessoal junto das pessoas. 
21/621 – Amarelo.

Desde cedo a Lua fi ca fora de curso 
na fase Cheia e pode causar tensão 
até entrar em Leão no fi nal da 
noite. A praticidade assume papel 
importante na lida com os pequenos 
desafi os do dia a dia. Aguarde um 
pouco mais para alcançar maior 
estabilidade. 44/544 - Verde.

As relações afetivas que forem ini-
ciadas nestes dias serão duradouras 
e confi áveis. Com a Lua em Leão 
a noite anime-se para as relações 
sociais e os contatos afetivos. Ajude 
alguém e viverá um clima de alegria 
e descontração pelo reconhecimento 
do seu próximo. 22/522 – Bege.

Com a Lua em Leão poderá tomar 
uma posição pioneira e corajosa. 
Faça tudo com prazer com gosto e 
dedicação, com uma positiva e fran-
ca disposição para o uso prático de 
nossos dons pessoais. Viverá um dia 
de alegrias sociais e sentimentais. 
10/810 – Azul.

Procure encontrar os parceiros 
certos para os seus negócios. Use 
de bom discernimento do que deve 
ser usado na solução dos pequenos 
problemas.  Uma parceria inespe-
rada melhora a vida material. Pode 
aumentar os lucros através de novos 
negócios ou novo trabalho que reali-
zar. 91/891 – Verde.

Em breve terá uma visão nova do 
futuro e do que pretende sabendo 
lidar com os pequenos desafi os do 
cotidiano. Mais alguns dias e começa 
a sua melhor fase do ano, depois do 
aniversário.  As relações íntimas 
pedem novos interesses ou até uma 
parceria nova. 41/941 – Azul.

Este é um dia de agilidade e dina-
mismo para lidar, comprar e vender 
aparelhos eletrônicos. A inteligência 
fi ca ativada e não vai errar. É preciso 
cuidado com a saúde já que na Lua 
Cheia a tendência a hemorragias 
aumenta. O dia é neutro para a saúde 
e o amor. 54/654 – Branco.

Procure ouvir as pessoas e chegar a 
um consenso de opiniões e depois, 
comece a agir imediatamente. Pode 
ter maior facilidade para enfrentar e 
vencer os pequenos desafi os do dia 
a dia. A Lua cheia em Leão dá brilho 
e boa disposição para se divertir a 
tarde e à noite. 29/129 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 12 de Janeiro de 2017. Dia de São Fulgêncio, São Modesto, 
Santa Taciana, São Bernardo de Corlenone, São Ernesto e Dia do Anjo 
Acaiah, cuja virtude é a realidade. Dia do Empresário de Contabili-

dade. Hoje aniversaria a atriz Kirstie Alley que nasceu em 1955, o músico 
Nando Reis que faz 54 anos, o ex-jogador de futebol Mauro Silva que 
completa 49 anos e o ator Fernando Pavão que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem sempre muita paciência 
para alcançar o que deseja da vida. É um diplomata natural, sabe trabalhar 
em grupo. Amigável e com um charme irresistível. Possui objetivos claros, 
é metódico, orgulha-se de seu trabalho. Quando desenvolve sua intuição 
natural e reconhece o seu conhecimento pode tornar ideais em realidade. 
Sempre dá um sentido à vida, mesmo quando tem pouca fé. Consegue grande 
sucesso em trabalhos difíceis, desde que lute contra a preguiça, que sempre 
o acompanha. No lado negativo, tende a ser negligente nos estudos.

Simpatias que funcionam
Para reconquistar um amor e não mais sofrer: Para 
fazer essa simpatia de amor é necessário amarrar nos 
anéis que você mais usa uma fi ta com seu nome e o da 
pessoa amada. Coloque-os em um pires branco embaixo de 
uma vela de sete dias. Use pétalas de uma rosa vermelha 
ao redor. Com as mãos acima da chama da vela, faça a 
seguinte oração: “Deus misericordioso, não permita que 
o meu coração machucado volte a sofrer. Olhai por mim 
e por todos aqueles que sofrem por alguém. Traga o meu 
amor de volta, ainda mais apaixonado, para que sejamos 
felizes para sempre. Amém”. Deixe a vela queimar, em 
seguida jogue as pétalas e a fi ta no lixo. Os anéis e o pires 
podem ser usados como de costume.

Dicionário dos sonhos
BARATA – Ver diversas baratas: felicidade no jogo 
durante a fase da lua em que você sonhar. Ver uma, 
pessoa hipócrita a sua volta. Números de sorte: 02, 
06, 23, 48 e 94.
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Roda de Jongo

Roda de Jongo é uma manifes-
tação afro-brasileira típica do 
sudeste brasileiro que surgiu na 
época da escravidão. Também 
conhecido como caxambu, é 
um jogo de responsório (com 
cantos de dizeres e respostas) 
cheio de metáforas, estratégia 
utilizada pelos negros para 
negociações de festividades e 
fugas sem que os donos das 
fazendas pudessem saber sobre 
o que se cantava ao som do 
batuque.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, Belém, tel. 2076-9700. Domingo 
(15) às 18h. Entrada franca.

A exposição reúne 74 
trabalhos do artista 
paulista Agostinho 
Batista de Freitas, dos 
anos 1950 até a década 
de 1990

Marcando seu retorno 
ao MASP após mais de 
sessenta anos desde 

sua última grande exposição no 
Museu, em 1952. Serão exibidas 
representações de São Paulo, 
especialmente vistas urbanas, 
assunto no qual o artista transitou 
com desenvoltura durante toda a 
sua trajetória, variando os objetos 
que representou, seus pontos de 
vista e enquadramentos.

Serviço: MASP (Museu de Arte de São 
Paulo), Av. Paulista, 1578, Cerqueira César, tel. 
3149-5959. De terça a domingo, das 10h às 18h. 
Ingresso: R$ 30, Menores de 10 anos de idade 
não pagam ingresso. Entrada gratuita às terças-
feiras, durante o dia todo. Até 09/04.

Violência
O espetáculo inédito no Brasil “O Or-

gulho da Rua Parnell”, do dramaturgo 
inglês Sebastian Barry, estreia no dia 
14 de janeiro. A peça é uma compi-
lação de monólogos interconectados, 

interpretados por Alexandre Tigano e 
Claudiane Carvalho, onde um casal relata 
minuciosamente o resultado caótico de 
uma relação de amor que foi ceifada por 
um ato medonho de violência por parte 
do marido. A encenação, que tem ainda 
participação especial do garoto Enrico 
Bezerra (9 anos) como intérprete de 

uma canção, utiliza a ambientação na-
tural da galeria como cenário e plateia 
(o público senta-se nos próprios móveis 
do antiquário, que também podem ser 
adquiridos).

Serviço:  Verniz Galeria, R. Álvaro de Carvalho, 318,  
Centro. Sábados e segundas, às 20h e domingos, às 19h. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 19/02.

São Paulo
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USAR E ABUSAR: Alguém já disse que Deus criou os homens, oferecendo-
lhes as ferramentas com que possam construir, por si mesmos, os caminhos 
da própria evolução. Esses recursos são aqueles de que todos dispomos, 
quando na Terra, a fi m de realizar o nosso aperfeiçoamento individual e 
empreender a conquista da nossa própria felicidade. Usar e não abusar 
de semelhantes concessões são as alavancas simbólicas que se nos fazem 
necessárias ao equilíbrio. Recorramos aos ensinamentos vivos da Natureza. 
O homem dispõe do arado para o amanho do solo, não para investir contra 
a existência dos outros. Conta com o auxílio da tesoura, a fi m de cortar, 
construtivamente, não para ferir a quem quer que seja. Ocorre o mesmo 
quanto ao corpo físico que nos serve no mundo por temporária morada. 
A criatura usufrui das energias mentais de modo a criar o bem, não para 
planear o mal. Possui o mecanismo da voz com o objeto de falar educando 
e construindo, não para suscitar a perturbação e o sofrimento nas sendas 
alheias. Detém o prodígio dos olhos para ver e discernir, não a fi m de vas-
culhar os detritos e amargores que, porventura, se mostrem na estrada de 
alguém. Carrega o estômago por auxiliar da própria sustentação, não para 
recheá-lo com alimentos desnecessários, estabelecendo desequilíbrios no 
campo orgânico. Todas as possibilidades da existência são concedidas ou 
emprestadas por Deus à pessoa humana, habilitando-a a promover a solução 
de suas próprias necessidades, mas não armando-a para lesar os interesses 
e os sentimentos de pessoa nenhuma. Em síntese, o Criador estabelece os 
meios de elevação, em auxílio a todos na aprendizagem da escola terrestre. 
Por isso mesmo, usar as concessões do Senhor ou abusar delas signifi ca 
problema pertinente a cada um. Escolhas são opções. Decerto, por esse 
motivo, resumindo as leis do Universo que nos governam em toda parte, 
asseveram as informações de procedência divina que, nos caminhos da vida, 
"a cada um de nós será dado, conforme as nossas próprias obras".(De "Confi a 
e segue", de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel).
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