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Esta terça é o vigésimo terceiro dia da lunação. Muita tensão nesta terça pelo aspecto negativo da Lua com Júpiter 

e Plutão durante a manhã que podem trazer exageros e acionar crises. Muita tensão e uma necessidade de impor 

a nossa vontade. Podem acontecer revelações e mudanças de planos. A noite deve ser agitada e muito tensa. A Lua 

vai formar um aspecto difícil com Urano que pode trazer instabilidade, impaciência e mudanças repentinas no 

fi nal desta terça.
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Muita tensão e uma necessidade 
de impor a nossa vontade. Podem 
acontecer revelações e mudanças 
de planos. Decisões importantes 
ou atividades e tudo que aguarde 
desdobramentos futuros. Faça tudo 
o que puder para unir as pessoas sem 
se impor. 75/475 – Branco.

Depois do aniversário irá tomar atitu-
des e terá a atenção das pessoas aos 
seus desejos. Planos ousados devem 
ser considerados, podem dar certo 
se forem feitos com a cooperação 
de alguém. A Lua durante a manhã 
que podem trazer exageros e acionar 
crises.  87/887 – Azul.

A Lua vai formar um aspecto difícil 
com Urano que pode trazer instabi-
lidade, impaciência e mudanças re-
pentinas no fi nal desta terça. Podem 
acontecer revelações e mudanças de 
planos.  Antes de agir refl ita bem, 
não confi e apenas em alguém que 
o apoia. 76/476 – Amarelo.

Mantenha um clima de otimismo, 
mesmo que ainda enfrente sérias 
difi culdades na relação pessoal e 
amorosa. Conte com o apoio neces-
sário para resolver questões pessoais 
ou familiares. É preciso melhorar 
sua vida material realizando novos 
negócios. 88/588 – Verde.

Lua com Júpiter e Plutão durante a 
manhã que podem trazer exageros 
e acionar crises. Há muito ainda 
a melhorar, no lar, nem tudo está 
perfeito com deveria em sua vida. 
A relação sexual fi ca mais ativa pela 
expressão dos sentimentos. 47/347 
– Amarelo.

Evite agir sem pensar bem para não 
ter que voltar atrás nas suas inten-
ções. Não espere que as pessoas o 
apoiem sem obter alguma vantagem. 
Os relacionamentos ficam mais 
quentes, vai viver a intensidade 
sexual. Vênus dá energia no fi nal 
do dia para as relações intimas. 
89/389 – Cinza.

Pode iniciar ou romper relaciona-
mentos íntimos e sociais. Tenha 
cuidado para não confi ar demais 
em quem não merece. Com a Lua 
em Capricórnio, caminhar será uma 
boa pedida para arejar ideias, e os 
exercícios em grupo vão lhe parecer 
agradáveis. 62/462 – Verde.

Manhã mais leve e com facilidade 
para se movimentar e facilidade 
para as comunicações. Lua em Ca-
pricórnio facilita o que é constante 
e determinante. Mantenha o bom 
humor no amor no trabalho mesmo 
que algo esteja perturbando. A noite 
deve ser agitada e muito tensa.  
99/599 – Branco.

Os lucros podem aumentar se unir 
suas forças a de outra pessoa. Mas 
tenha cuidado, saiba em quem 
confi ar. Maior inquietação poderá 
afetar diretamente compromissos, 
promessas e a palavra no fi nal da 
tarde. Tenha muita paciência diante 
dos problemas, para vencê-los pela 
persistência. 40/940 – Verde.

A Lua em aspecto com Júpiter e 
Plutão durante a manhã que podem 
trazer exageros e acionar crises. 
Muita tensão e uma necessidade de 
impor a nossa vontade. A ânsia pela 
liberdade e a busca de novidades 
pode afastar pessoa querida de perto 
e sofrer por isso. 23/323 – Azul.

Muita tensão nesta terça pelo as-
pecto negativo da Lua com Júpiter 
e Plutão durante a manhã que 
podem trazer exageros e acionar 
crises. Muita tensão e uma neces-
sidade de impor a nossa vontade. 
Pode aproveitar esta terça para 
levar adiante planos de longo 
prazo.15/415 – branco.

Uma pessoa irá se aproximar de 
você e lhe será muito atraente. Dê 
seu apoio aos seus colegas, amigos 
e ainda mais aos familiares, eles 
precisam de você. No trabalho pode 
realizar negócios promissores. Maior 
tensão e inquietação que poderá 
afetar diretamente compromissos. 
16/416 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 18 de abril de 2017. Dia de Santo Apolônio, Santa Maria da 
Encarnação, São Faustino, São Galdino e Dia do Anjo Omael, cuja virtude 
é a paciência. Dia Nacional do Livro Infantil e Dia de Monteiro 

Lobato. Hoje aniversaria o ator Antônio Fagundes faz 68 anos, o ator 
Eric Roberts que nasceu em 1956, a apresentadora Adriane Galisteu 
chega aos 44 anos e o cantor Pedro Mariano que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau não leva uma vida fácil, enfrentando 
problemas com parentes e amigos. A rotina pode lhe trazer ansie-
dade e nervosismo. É trabalhador e cuidadoso, vai direto ao ponto. 
É uma pessoa íntegra, confi ável, original e versátil na expressão de 
sua personalidade. Terá satisfação com os fi lhos, que serão honrados. 
Possui dom para o comércio e chega ao sucesso trabalhando por con-
ta própria. No lado contrário pode, em alguns momentos, tornar-se 
perverso e negativo.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e po-
breza. Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. 
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

Simpatias que funcionam
Para acabar com vício das drogas e bebidas: 
Quem tem algum parente viciado em drogas ou em 
bebidas alcoólicas ou cigarro, deve escrever 7 vezes 
o nome desta pessoa em um papel branco e rezar o 
Salmo 87, pedindo ao anjo Veuahiah que leve para 
longe dela este vício que só traz tristezas. Depois, 
coloque o papel dobrado dentro da Bíblia, na página 
desse mesmo Salmo e deixe lá por 7 dias. No oitavo 
dia, recite novamente todos os versículos e pense 
fi rmemente no seu pedido, depois queime o papel e 
sopre as cinzas ao vento.
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Comédia
O espetáculo “Coisa de 

Mulher” é uma paródia do 
cotidiano de Núbia de La 
Canastra, uma apresentado-
ra famosa de um programa 
feminino de sucesso na TV 
que já não suporta mais lidar 
com sua rotina enfadonha 
de trabalho. Infelizmente ela 
não tem outra saída a não ser 
cumprir seu papel que, aliás, 
faz maravilhosamente bem... 
até o momento do primei-
ro comercial. Com Octávio 
Mendes, Márcia Manfredini e 
Deise Paz. 

Serviço: Teatro Gazeta, Av. Paulista, 900, 
Cerqueira César, tel. 3253-4102. Sextas às 
22h45, sábados, às 22h e aos domingos 
às 20h. Ingressos: R$ 60 e R$ 70. Até 30/04.

Há mais de dez 
anos na estrada, a 
banda U2 One Love 
é internacionalmente 
reconhecida pelos fãs 
mais exigentes do U2

Com incrível musical e 
visual, foi convidada pela 
Universal Music para rea-

lizar um show no lançamento 
ofi cial do CD “No Line On The 
Horizon” do U2 no Brasil em 
2009, além de realizar a maior 
festa de Saint Patrick´s Day do 
mundo, a Guiness Party em São 
Paulo, com cobertura do canal 
Multishow em 2012. Seu grande 
espetáculo traz ao público a ver-
dadeira experiência de estar num 
show do U2, com performance 
de palco, instrumentos musicais, 
aparência, fi gurinos e sonoridade 
nunca visto antes em uma banda 
tributo. 

Serviço: Teatro das Artes (Shopping 
Eldorado), Av. Rebouças, 3970, Pinhei-
ros, tel. 3034-0075. Quinta (20) às 21h. 
Ingresso: R$ 80.

“Não te Abandono Mais, Morro Contigo”.

O espetáculo “Não te Abandono Mais, Morro Contigo” 
apresenta dois amantes cansados e desiludidos pelo 
fi m de uma paixão que se diluiu por conta da inevitável 
ação do tempo. O que prevaleceu foi o amor como 
sentido de ausência de toda esperança. Cia. Carne 
Agonizante.

Serviço: Centro Cultural Diadema, R. Graciosa, 300, Centro. Quarta (19) 
às 20h. Entrada franca.

Rock tributo
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Corpo e alma
O espetáculo “Marcas de 

Passagem” faz parte dos es-
tudos cênicos desenvolvidos 
pelo Núcleo Bambu, a partir 
do impulso de investigar o 
corpo dentro dos processos 
de criação em teatro-dança. 
André Gide afi rmou, certa vez, 
que “a arte nasce quando viver 
não é sufi ciente para exprimir a 
vida”, é a partir dessa refl exão 
que surge Marcas de Passagem, 
resignifi cando, em movimento,  
as cicatrizes do corpo e da alma. 
Com Débora Vaz, Marília Costa 
e Renan Splandiun. Classifi ca-
ção: Livre.

Serviço: Centro Cultural Diadema, R. 
Graciosa, 300, Centro. Quinta (20) às 19h. 
Entrada franca.

Dança
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
O QUE QUERES: Se queres um ambiente melhor para o teu 
coração, não te frustres em trabalhar para a tua própria paz. 
Esforça-te e trabalha, ampara e vigia, compreende e avança, 
ama e segue que o Cristo não encontra difi culdades em te ajudar. 
Compreende, pois, que há necessidade da conquista individual, 
sem que falte o primeiro passo: a bênção de Deus. Estamos, como 
sabes, à disposição do Pai Celestial. Estamos na fase de duras 
provas e expiações, que devem ser aceitas e as lições assimiladas. 
O mundo espiritual nunca se cansa de operar em favor das cria-
turas. Se queres libertar-te das más conseqüências, não cruzes os 
braços diante de tanto chamado. Não deixes de operar em todas 
as direções, de modo que, se já dormiste tanto, deves fermentar 
os teus valores nas mesmas proporções. Acorda agora, desperta 
e anda, que o Cristo de Deus se encontra com os braços abertos 
como a te dizer: "Desprende-te de tudo o que tens, das coisas 
transitórias, e segue-me, que terás comigo no reino dos Céus um 
tesouro eterno, dentro e fora da consciência..." Homens!.... não 
deixeis que a vossa boca fale somente por falar! Empenhai-vos 
em viver, porque a vivência é prova de que aprendeste a lição, 
consolidando a vida no amor e na caridade! E quereis viver com 
Deus no coração, deixai, pela harmonia, o vosso coração pulsar no 
mesmo ritmo do universo. Procurai a alegria cristã, sem esquecer-
des o amor! Procurai o amor, sem esquecerdes a fraternidade, que 
acende o sol da vida no âmago da alma!. (De "Páginas Esparsas 
2", de João Nunes Maia, pelo Espírito Bezerra).

Nó Em Pingo D’Água faz show de lançamento de Sambantologia, 

que homenageia o samba.

O grupo “Nó Em Pingo D’Água” 
lança no dia 22 o álbum Samban-
tologia. O Trabalho conta com 
participação dos músicos Celsi-
nho Silva, Mário Sève, Jefferson 
Lescowich, Rogério Souza e 
Rodrigo Lessa. No repertório, 
Pelo Telefone (de Donga e 
Mauro de Almeida), Se Você 
Jurar (de Ismael Silva e Nilton 

Bastos), Samba da Minha Terra 
(de Dorival Caymmi), Último 
Desejo (de Noel Rosa e Vadico), 
Conversa de Botequim (de Noel 
Rosa e Vadico),Copacabana (de 
João de Barro e Alberto Ribeiro), 
entre outras.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. 
Sábado (22) às 21h30. Ingressos: R$ 30 e 
R$ 15 (meia).

Samba
Divulgação

Recital
No dia 22 de abril acontece a apresentação do uruguaio Oscar Bohor-

quez ao violino solo e o duo Adriana Holtz ao violoncelo e Karin Fernandes 
ao piano. No repertório obras de Ernani Aguiar, Flausino Vale, Francisco 
Mignone, Henrique Oswald, Osvaldo Lacerda e Villa-Lobos.

Serviço: Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro Britânico, R. Ferreira de Araújo, 
741, Pinheiros, tel. 3039- 0500. Sábado (22) às 20h. Entrada franca.


