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3/ash — net. 4/army — moon. 5/mouse. 6/peseta. 8/yanomami. 11/gonzaguinha.
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Esta quarta, o vigésimo primeiro dia da lunação é muito bom para viagens, passeios e pesquisas. Lua em tensão com Plutão 

nos faz lidar c com as nossas emoções atingindo pontos vulneráveis, que podem trazer dor e muito desconforto. A Lua também 

faz aspecto difícil com Urano que poderá trazer instabilidade emocional e rupturas. À tarde pode ter difi culdade em sentir 

agradado e para agradar alguém. Mantendo a calma e usando a forte inspiração podem-se evitar enganos e transtornos 

nesta quarta. O descontentamento aparece com facilidade. Noite propícia a fazer contatos e viagens. Mesmo assim evite 

criar brigas e discussões acaloradas no fi nal desta quarta-feira.
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O interesse pelo trabalho e a dedi-
cação tem que ser mantidos já que 
estará menos objetivo. Procure 
manter uma posição mais estável 
através da organização das tarefas. A 
Lua em Libra cria situações novas e 
interessantes nos relacionamentos. 
37/237 – Amarelo.

A noite deve ser de muito pique e 
disposição para quem dorme tarde. 
Mesmo assim podem impaciência 
e irritabilidade devido a conjunção 
da Lua com Marte que pode criar 
brigas. Mantendo a calma e usando 
a forte inspiração podem-se evitar 
enganos e transtornos nesta quarta. 
85/485 – Verde.

Dê mais de si e ajude alguém que 
esteja necessitando de seu apoio 
no setor profi ssional. A falta de 
paciência cria problemas e acarreta 
desentendimento sério. Tudo tende 
a fi car mais pesado à noitinha devido 
a maior agressividade. Aproveite 
para o fortalecimento espiritual. 
66/366 – Amarelo.

Evite atritos com subalternos ou 
superiores devido à desorganização 
que isso pode provocar em sua vida. 
Suas atitudes podem aproximar ou 
afastar as pessoas que gostaria de 
ter ao seu lado. À tarde pode ter di-
fi culdade em sentir agradado e para 
agradar alguém. 53/253 – Branco.

Precisa aceitar as situações do jeito 
que elas são. Cuidado para não gastar 
demais e extrapolar o seu orçamento 
antes do fi nal do mês! É tempo de 
desenvolver melhores habilidades 
pessoais e agir até mesmo de impro-
viso para resolver as situações que 
tenham fi cado pendentes. 79/679 
– Vermelho.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. 
Use de habilidade no trato com 
as pessoas e terá bons relaciona-
mentos, mas se for critico demais 
terá problemas. Procure viver bom 
momento junto da pessoa amada ou 
da família. 45/545 – Verde. 

O descontentamento aparece com 
facilidade. Atividades intelectuais e 
viagens fl uindo bem.  À tarde tenha 
cuidado com o excesso de agressivi-
dade que as situações difíceis provo-
cam. Procure canalizar sua energia 
no lado espiritual e evite irritar-se e 
perder a paciência por pouca coisa. 
93/693 – Cores escuras.

Melhore suas relações mantendo 
atitudes positivas. Noite propícia 
a fazer contatos e viagens. Mes-
mo assim podem impaciência e 
irritabilidade devido à conjunção 
da Lua com Marte que pode criar 
brigas e discussões acaloradas. Dia 
ótimo para atividades intelectuais 
e viagens 56/656 – Azul. 

Um novo ciclo de vida traz maior 
motivação depois do seu aniversário. 
Cuide mais de si mesmo e da saúde, 
evitando excessos que o prejudicam 
e abalam a saúde. Um dinheiro 
atrasado ou esperado deve chegar 
nesta semana com o Sol em Aquário.  
90/990 – Cinza.

A sensação de fardo e fadiga à noite 
inclina ao pesar e à melancolia. Apro-
veite para o fortalecimento espiritual 
no fi nal do dia. Aguarde, depois do 
aniversário pode realizar viagens e 
organizar as coisas colocando a vida 
em ordem. Por enquanto mantenha 
a rotina. 24/524 – Azul.

Não é um bom dia para as novas 
iniciativas, pelo menos por enquanto 
é melhor deixar tudo como está. De 
manhã tenha cuidado com a des-
confi ança nas intenções o que leva 
a falta de objetividade. Irá melhorar 
a execução do seu trabalho e lucrará 
com isso. 36/736 – Amarelo.

Certas dúvidas provocam trazer 
perturbações e causam difi culdades 
graves no relacionamento social. 
Pode haver tensão pela interferência 
de outras pessoas. Antes de se com-
prometer analise todas as condições 
e veja se poderá cumprir o que for 
acertado. 52/552 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 18 de Janeiro de 2017. Dia de Santa Margarida da Hungria, 
Santa Prisca, São Liberato, Santo Amâncio e Dia do Anjo Jezalel cuja 
virtude é a aceitação. Hoje aniversaria o técnico de futebol Candinho 
que faz 72 anos, o ator Kevin Costner, que nasceu em 1955 e o piloto 
Christian Fittipaldi que completa 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau consegue aprender tudo 
com facilidade e tem uma memória prodigiosa, jamais esquece o que 
lhe fazem de bom ou ruim. É liberal, confi ante e muito sociável.  Bus-
cam aventuras, mudanças para não se sentir entediado. É uma pessoa 
criativa e intuitiva e com seu sexto sentido pode ter sucesso no mundo 
fi nanceiro. Tem condições de realizar trabalhos difíceis e ser admirado 
por isso. No lado negativo, a ignorância e a mentira infl uenciam o espírito 
daqueles que nada querem aprender ou fazer.

Simpatias que funcionam
Para se tornar uma mulher irresistível: Em um dia 
de lua cheia, misture em uma bacia ou tigela branca, 
as pétalas de seis rosas: três brancas e três cor-de-
rosa. Então esquente uma água e coloque sobre as 
rosas. Em seguida segure a tigela e diga com muita 
fé: "Deus lhe salve, querida Lua Cheia. És tão bonita, 
jogue um pouco de seu brilho e sua beleza nessa água 
de rosas". Você deverá então cobrir a tigela e colocar 
sob a luz da lua durante a noite toda. De manhã, na 
hora de tomar banho, enxague-se com a água, do 
pescoço para baixo. À noite, vista uma camisola cor-
de-rosa para dormir.

Dicionário dos sonhos
ENTERRAR – Um objeto indica desconfi ança do pró-
ximo. Uma pessoa indica para a mulher, casamento e 
para o homem boas notícias. Se você enterrar alguém 
em sonho, seja como for, é aviso de que está sendo 
traído. Números de sorte:  12, 36, 54, 66 e 76.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Mônica Martelli

Mônica Martelli volta para nova 
temporada na comédia “Os Homens 
São De Marte... E É Pra Lá Que Eu 
Vou!” a partir de 20 de janeiro. A 
peça é baseada em histórias vivi-
das pela atriz, que além de atuar, 
também é autora da montagem com 
direção de Victor Garcia Peralta. Os 
Homens São de Marte... E é para 
lá que eu vou! conta a história de 
Fernanda, 39 anos, solteira, jor-
nalista formada, mas que trabalha 
com eventos e organiza festas de 
casamento. Ela está em busca do 
amor e se envolve tão intensamente 
com os vários tipos de homens que 
chega a fi car muito parecida com 
cada um deles, independente dos 
tipos físicos, das condições sociais, 
raciais ou econômicas.

Serviço: Teatro Cetip, R. Coropés, 88, 
Pinheiros. Sextas e sábados às 21h e aos 
domingos às 18h. Ingressos: R$ 100 e R$ 
70. Até 05/02.

“Três Homens Baixos” volta em à cena com Walter Breda e Orlando Vieira.

A comédia “Três 
Homens Baixos”, 
dirigida por Jonas 
Bloch, reestreia dia 21 
em temporada popular

O elenco é formado por 
Walter Breda, Vicentini 
Gomez e Orlando Vieira. 

Escrita por Rodrigo Murat, a 
peça é uma comédia de costumes 
sobre as facetas do universo 
masculino, revelada a partir do 
ponto de vista dos personagens. 
Amigos de infância e estereótipos 
masculinos, eles se encontram 
periodicamente para colocar o 
papo em dia. Cada personagem 
vive seu próprio drama existen-
cial. Um deles é casado, o outro 
é divorciado e também tem o 
infi el. Segredos guardados a sete 
chaves vêm à tona. Numa espécie 
de desabafo coletivo, as másca-
ras caem: um é homossexual; o 
outro, impotente; e o terceiro, 
que é o “corno” da história. Com 
Walter Breda, Vicentini Gomez e 
Orlando Vieira. 

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Aclimação, tel. 3209-4858. 
Sábados às 21h e domingos às 18h. In-
gressos: Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). 
Até 29/04.

Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

Na peça “A Oração”, o descobrimento da bíblia para as per-
sonagens de Arrabal fazem com que trilhem caminhos sinuosos 
onde a salvação de todos os pecados é também o maior obstáculo. 
Em contrapartida ao livro sagrado, suas questões esbarram no 
recente passado e no miserável presente. O livro é a esperança 
para obterem uma vida e destino com mais dignidade, pois per-
cebem que nada do que viveram foi digno perante as leis cristãs. 
Com, Giovanna Marcomini e Nathalia Nigro.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andrade, R. Três Rios, 363, tel. 3222-2662. Segundas 
e terças às 20h. Entrada franca. Até 14/02.

MPB
Há sete anos na estrada e com dois CDs gravados, o grupo Flor de 

Abóbora aposta no repertório diversifi cado e dançante. A este show, 
traz MPB, samba, xote, boleros, entre outros. O Grupo é formado por 
Fernando Fávero (voz e violão), Ademir Lió (bateria), Ricardo Hage 
(piano e voz), Lucas Sotrate (baixo e voz), Paulo Miranda (percussão), 
Rafael Souza (trombone) e Álvaro Viriato (trompete).

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, tel. Perdizes, tel. 3871-7700. Hoje (18) às 16h30. 
Entrada franca.

Infantil
O espetáculo “Rapunzel” acontece em uma casinha de fundo de quintal, 

sobre uma árvore, onde tem um “rabanetal”, um jardim de rabanetes, 
cobiçado pela mulher grávida que mora ao lado. Após a visita de Rabanilda, 
a vizinha pede ao seu marido para colher os rabanetes a fi m de que ela 
possa satisfazer seu incontrolável desejo de grávida. Toda a história se dá 
a partir deste fato, que deixa furiosa a bruxa, Madame Gothel de Gothel, 
dona do jardim de rapôncios. Louca da vida, ela rouba Rapunzel de seus 
verdadeiros pais e a aprisiona em uma casinha sobre a árvore. 

Serviço: Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, Itaim 
Bibi, tel. 3448-5061. Sábados e domingos às 11h. Ingresso: R$ 60. Até 29/01. 

Universo masculino
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COM FÉ E AÇÃO: Fazendo um balanço dos teus atos, numa tentativa 
de encontrar as causas do sofrimento na presente existência, e não en-
contrando razões que as justifi quem, considera a possibilidade das vidas 
anteriores, nas quais se encontram as gêneses dos teus problemas atuais. 
Grande parte das dores que afl igem o homem procede da vida presente, 
com efeito próximo, imediato, dos seus próprios erros. Outras afl ições, 
porém, aparentemente injustifi cáveis, na sua explosão rude quão severa, 
resultam de existências passadas, nas quais foram malogrados ou esqueci-
dos os objetivos nobres da vida. O trânsito carnal é oportunidade preciosa, 
que não pode ser desconsiderada, sem graves conseqüências. Todos 
avançamos, no processo da evolução, mediante a aplicação dos recursos 
de que dispomos. Ninguém marcha a esmo, sem objetivo. A tarefa hoje não 
realizada será retomada à frente; o ministério agora interrompido ressurgirá 
adiante. Não te entregues à revolta sistemática, quando visitado pela dor de 
qualquer natureza. Procura, nesta vida, as matrizes do sofrimento, a fi m de 
sana-las e, se não as encontrares, transfere para a paciência e a resignação 
o mister de anulá-las, pois que vicejam desde reencarnações transatas. O 
que ora sucede teve início antes. A árvores que ora vês gigantesca, dormia 
na semente minúscula. O incêndio voraz que agora domina já vibrava na 
chama insignifi cante. Recorre à calma, quando as tenazes do sofrimento te 
comprimirem o corpo, o sentimento, a alma... Evita o conceito derrotista: 
"Não tenho forças." Libera-te da posição pessimista: "Nunca sairei desta." 
A luta é, também, motivo de progresso, e a dor é o meirinho encarregado 
de selecionar, ante a cobrança da Vida, os que podem ser promovidos, 
sem vínculos com a retaguarda. Se descobres os fatores atuais dos teus 
sofrimentos, não te permitas a lamentação inútil, nem o arrependimento 
inconsequente, aquele que auto-afl ige e só desequilibra. Consciente dos 
erros, reabilita-te, recompõe-te. Nunca te perguntarão como triunfaste, mas 
todos te abraçarão quando triunfante. Se não identifi cas as causas anteriores 
das provações que ora experimentas, entrega-te a Deus e expunge todos 
os torpes deslizes em que tombaste, erigindo em pranto e prece o altar da 
tua própria vitória. O Pai confi a em ti, de tal forma, que te permite à marcha 
evolutiva. Cumpre-te, nEle confi ar, avançando e crescendo, até ao momento 
da tua libertação com fé e ação dignifi cadora. Livro Rumo Certo, Espírito 
Emmanuel, psicografi a de Francisco Cândido Xavier 
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