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Esta quarta é o vigésimo segundo dia da lunação. A Lua transita plena em Aquário nesta metade de semana. Por 

isso esta quarta deve ser um dia mais harmonioso. A Lua em bom aspecto com Vênus favorece as relações e os con-

tatos sociais. Será possível estabelecer boas trocas e chegar a um entendimento entre as pessoas. A noite também 

deve ser agradável já que a Lua em contato positivo com Júpiter aumenta a confi ança, generosidade e otimismo. 

A Lua em aspecto com Marte pode deixar o sono agitado na noite desta quarta.
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As atitudes baseadas nos sentimen-
tos e emoções podem ser perigosas. 
No período da noite o bom aspecto 
deixarão o astral mais positivo e 
aberto às mudanças. A Lua em 
bom aspecto com Vênus favorece 
as relações e os contatos sociais. 
78/578 – Verde.

A Lua transita plena em Aquário 
nesta metade de semana. Por isso 
a quarta deve ser um dia mais har-
monioso. Aproveite para aumentar 
seus contatos sociais. A Lua em 
aspecto com Marte pode deixar o 
sono agitado no fi nal desta quarta. 
21/621 – Branco.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro e profissionais. Existe 
perigo de alguma dispersão por 
isso o dia não é bom para tentar se 
organizar. Estabilidade emocional e 
senso de ordem e direção aumentam 
ajudando a ter novas ideias depois 
do aniversário. 94/294 – Bege. 

Com a Lua em Aquário terá chance 
de sucesso em suas atividades e 
poder de decisão. Mas tudo que 
fi zer agora deve ter sido antes bem 
preparado. Curta a família e fi que 
perto daqueles que estão ao seu lado, 
evitando criar situações difíceis na 
vida social. 62/462 – Cinza.

Pode haver a sensação de desânimo 
que precisa combater nesta fase. 
Tome todo o cuidado em suas ações 
tanto no amor e nos negócios para 
não sofrer, pois o dia é de carência e 
de afetividade maior. A estabilidade 
emocional aumenta com a Lua em 
Aquário. 84/284 – Amarelo.

Muita felicidade se acreditar e 
agir de forma determinada e com 
objetivos defi nidos, tudo bem pla-
nejado. Lute pelo amparo diante 
da difi culdade deste momento de 
fortes instintos. Muita prudência 
na escolha de suas companhias, que 
atrapalham sua vida no começo de 
junho. 42/342 – Verde.

Dedique-se aquilo que realmente 
importa principalmente as suas re-
lações sociais e amorosas. Com a Lua 
transitando em Aquário as emoções 
que podem descontrolar seu bom 
senso. De noite terá a boa sensação 
de que os objetivos estão sendo 
alcançados. 73/473 – Cinza.

Com jeitinho é possível criar si-
tuações com ótima receptividade 
devido à energia positiva do Sol e da 
Lua. O otimismo e o romantismo são 
ampliados melhorando as emoções 
e os sentimentos. Irá recuperar sua 
energia e terá muita disposição para 
amar. 54/854 – Azul.

Precisa enfrentar as difi culdades 
que se apresentem e as coisas irão 
melhorar muito neste próximo mês 
de junho. Em qualquer coisa, haja só 
na certeza e com confi ança absoluta. 
Na dúvida não tome decisões impor-
tantes em tudo que lhe diga respeito. 
89/489 – Cinza.

A Lua ativa as emoções, mas poderá 
terminar o dia com a sensação de ter 
conseguido resultado que deseja. 
Pode superar quaisquer ressenti-
mentos no fi nal desta última noite 
de Lua Cheia. A Lua em aspecto com 
Marte pode deixar o sono agitado na 
noite desta quarta. 65/865 – Verde.

Sua sensibilidade aumenta e pode 
acabar criando algumas preocupa-
ções que na verdade não existem. A 
Lua estabiliza as emoções mais for-
tes transitando plena em Aquário. 
Com o Sol na casa da família parti-
cipe mais no ambiente doméstico. 
77/177 – Azul.

Desde cedo à sensibilidade à fl or da 
pele aconselha, a saber, lidar com 
as pessoas. A tarde será de muita 
ação, energia. Os contatos sociais 
e românticos estarão favorecidos 
a noite já que a Lua em contato 
positivo com Júpiter aumenta a 
confi ança, generosidade e otimismo. 
54/354 – Bege.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 17 de Maio de 2017. Dia de São Pascoal Bailão, São 
Bruno de Würzburg, Santa Basília e Dia do Anjo Harael, cuja 
virtude é a coragem. Dia Mundial das Comunicações e, em 

São Paulo, Dia do Trabalhador Rural Volante. Hoje aniver-
saria o ator Bill Paxton que completa 62 anos, a atriz e escritora 
Nicole Puzzi que faz 61 anos a jornalista e atriz Mônica Martelli 
nascida em 1968 e o jogador de futebol  Christian Bolaños que 
nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau costuma ser respeitoso em relação 
às normas sociais e familiares. Normalmente bem-humorado, pode 
desenvolver dons de cura através de métodos espirituais ou psíqui-
cos. Possui mente inquiridora e em geral aprecia os modos refi nados, 
independentemente de sua posição social. Tem uma forte ambição, 
o desejo de ter prestígio e coisas luxuosas o motivam a agir. Este dia 
indica que o nativo tem um talento natural para lidar com as pessoas, 
bem como a capacidade de se divertir. No lado negativo pode se tornar 
muito ciumento.

Dicionário dos sonhos
JOGAR - Dados, herança. Em rodas giratórias des-
coberta. Em caça níquel, decepção. Em máquinas 
eletrônicas, êxito demorado. Cartas, perda de prestígio 
e posição. Xadrez, está perdendo seu tempo naquilo 
que faz. Perder no jogo, novo amor. Ganhar, perda da 
pessoa amada. Números da sorte: 03, 26, 42, 71 e 98.

Simpatias que funcionam
Para atrair um amor: Para viver um grande amor, 
ferva 3 litros de água e, quando estiver borbulhando, 
coloque 3 cravos brancos na panela e deixe ferver por 
mais 3 minutos. Espere esfriar e jogue essa água do 
pescoço para baixo, depois de ter tomado seu banho 
normalmente. Vista-se de branco, saia e amarre 1 
botão de rosa branca com 1 fi ta de cetim branca em 
uma árvore de sua preferência.
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Revolta
Criar novas narrativas e transportar o clássico texto “A Missão, 

Lembranças de uma Revolução”, do escritor alemão Heiner Müller 
(1929-1995) para os dias atuais, discutindo questões ligadas à dis-
criminação racial.  Em síntese, esta é a proposta de “A Missão em 
Fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa”, espe-
táculo inaugural do coletivo Legítima Defesa, que ganha temporada  
a partir do dia 4 de abril. Com elenco formado por 15 performers 
negros, atores, atrizes, músico, DJ e diretor em cena, a peça  traz três 
emissários da Convenção Francesa que vão à Jamaica, colônia inglesa, 
para organizar uma revolta dos escravos no inverno de 1798/1799. 
Assim que estabelecem as primeiras conexões, são alcançados pela 
notícia de que Napoleão havia tomado o poder no dia 9 de novembro 
de 1799. Debuisson então interrompe os preparativos: acreditando 
não ter o apoio do novo regime, trai seus companheiros Sasportas 
e Galloudec, entregando-os à coroa Britânica.Com Eugênio Lima, 
Walter Bathazar, Gilberto Costa, Luz Ribeiro, Junior Cabral, Mawusi 
Tulani, Jhonas Araújo, Renato Caetano, Palomaris Mathias, Tatiana 
Rodrigues Ribeiro, Nádia Bittencourt, Thereza Morena, Fernando 
Lufer, Luiz Felipe Lucas e Luan Charles e Aliadxs.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel. 3397-4002. Terças e 
quartas às 20hIngressos: pague quanto puder, nos seguintes valores: R$ 1, R$ 5, R$ 10, 
R$ 15 e R$ 20. Até 17/05.

Elenco da peça “A Tropa”.

Um pai doente recebe 
a visita dos quatros 
fi lhos no hospital

O que seria apenas um 
encontro em função de 
um parente debilitado 

se revela um acerto de contas 
familiar, permeado de humor 
e afeto, tendo como pano de 
fundo os últimos 50 anos de 
História brasileira, dos tempos 
da ditadura militar à Operação 
Lavo Jato. Esta é a história da 
peça “A Tropa”, estrelada por 
Otavio Augusto e dirigida por 
Cesar Augusto que estreia no 
proximo dia 03/07. A montagem 
comemora os 50 anos de carrei-
ra de Otavio Augusto que faz o 
pai. Os fi lhos são interpretados 
por Alexandre Menezes, Daniel 
Marano, Eduardo Fernandes 
e Rafael Morpanini. O embate 
familiar evidencia a trajetória 
de cada um: Humberto é um 
dentista militar aposentado 
que mora com o pai; João Ba-
tista é o caçula, jovem usuário 
de drogas com passagens por 
clínicas de reabilitação; Artur 
é um empresário casado, pai 
de duas fi lhas, que trabalha 

Cisne. Foto: Julio Leão

João Bosco

Desde a sua estreia, num disco compacto que tinha “Agnus 
sei” de um lado e “Águas de Março” de outro, João Bosco está 
completando 45 anos de carreira. Agora, como a ocasião é de 
revisar toda a obra no show do álbum e DVD “40 Anos Depois”, 
lançado em 2012, será possível ouvir faixas como “Tarde”, “Trem 
bala”, “Tanajura”, “Lilia” e “Bodas de Prata”, em que a canção 
será invadida e alargada. Ainda, o cantor apresenta faixas como 
“Pra que mentir”, “Tudo se transformou” e “Eu não sei seu nome 
inteiro”. Estão presentes na interpretação de João Bosco nomes 
como Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Tom Jobim, João 
Donato e Chico Buarque.

Serviço: Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos), Av. das Nações Unidas, 4777, Pinheiros. 
Sexta (19) às 21h. Ingressos: R$ 120 e R$ 180.

Luciana Mello

A cantora Luciana 
Mello aposta em shows 
especiais para a tem-
porada, com sambas de 
seu mais novo trabalho, 
“Na luz do Samba”, 
como o novo single 
“Joia Rara”, além dos 
sucessos “Assim que se 
faz”, “Simples desejo” e 
“Tchau”. O repertório 
ainda conta com ver-
sões de músicas que a 
infl uenciaram durante 
toda a carreira.

Serviço: Café Burlesque, R. 
Augusta, 2805, Jardim Paulista. 
Terça (30) às 21h. Ingressos: R$ 
70 e R$ 80.

“A Tropa”
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numa empreiteira que está sob 
investigação por corrupção; 
e Ernesto é um jornalista que 

acaba de pedir demissão de 
um jornal e está em crise com 
a profi ssão.  

Serviço: Teatro Sergio Cardoso, R. Rui 
Barbosa, 153,  Bela Vista, tel. 3288-0136. Sába-
dos às 19h30 e domingos  e segundas às 20h. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 03/07.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
ATITUDES: O ser humano é pródigo de atitudes. Compete à razão 
conferir esses impulsos, de fazer ou não algo na vida. As atitudes do 
ser humano devem ser canalizadas, porque elas podem ser honestas 
ou desdenhar a própria vida. O corpo humano é uma página divina nas 
mãos espirituais, que deve ser escrita pelos sentimentos. Compete às 
criaturas de unirem no que fazem ou devem fazer, de modo que os atos 
da alma assinalem a liberdade da sua anterior escravidão. Poderemos 
ser apegados, no modo pelo qual pensamos ou fazemos. Se queremos 
tomar atitudes planejadas de cortar o fi o da vida, a consciência nos 
condenará. Ao contrário, se respeitarmos as leis que conservam o 
empenho da existência humana, e não conserva a premeditação para 
tal falta, a consciência nos defenderá, criando, pelas condições da 
própria lei, a paz interna. A Doutrina Espírita veio ao mundo ajudar 
os homens, na conquista da liberdade. Conhecendo-a e ao seu Evan-
gelho, notadamente terás força poderosa de te esclarecer e dela te 
cientifi cares, pelos preceitos ensinados, dependendo da vivência em 
todos os campos da vida. É bom e bem lógico, portanto, que a alma 
estude e compreenda o valor dos pensamentos. Se pensares em cortar 
o fi o da vida física, já estarás começando a rompê-lo, porque a preme-
ditação nasce na cabeça, para depois se realizar, pelos fatos. Escuta 
bem: cuida das atitudes, e que elas sejam sempre pelos fi os do amor, 
sendo acompanhadas por Jesus. No entanto, Ele, o Mestre, espera teu 
convite, para que efetivamente te acompanhe. Que os teus intentos 
sejam nobres, da maneira que a caridade te cerque e que a fraterni-
dade te inspire. (Página recebida na Sociedade Espírita Maria Nunes, 
Belo Horizonte, MG,, em 10/06/87, Estudo de “O Evangelho segundo 
o Espiritismo”, Cap. V, itens 29, 30 e 31) (De “Páginas Esparsas 5”, de 
João Nunes Maia, pelo Espírito Miramez).

Samba
Divulgação


