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5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 12 de Novembro de 2018. Dia de São Josafá, São Livino, 
São Cuniberto, São Martinho, São Cristiano, e Dia do Anjo Leuviah, 
cuja virtude é a modéstia. Dia do Supermercado. Hoje aniversaria 
o cantor e compositor Paulinho da Viola que faz 76 anos, a cantora 
Sula Miranda que nasceu em 1963 e o ator Reynaldo Gianecchini que 
chega aos 46 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é amável, honesto e suporta 
com resignação à adversidade. É sempre idealista, muito sincero e 
voltado para grandes causas da humanidade. Deixa sua vida pessoal 
de lado diante de algo de objetivo nobre. Simpático, fi el e um grande 
amigo para todas as horas. Compreensivo e sensível você também sabe 
usar métodos cooperativos para alcançar as suas metas e seus objetivos. 
Quando alcança o equilíbrio entre a sua necessidade de expressão e 
a inclinação natural para ajudar as pessoas, conquista a realização.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois ou 
muitos bebês: espere gravidez em família. Se o quarto 
estiver escuro é sinal de problemas futuros. Números 
de sorte:  06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta segunda é o sexto dia da lunação . Com a Lua plena em Capricórnio neste início de semana é preciso se or-

ganizar durante o dia. De manhã pode haver intolerância e restrições aos desejos e uma maior tendência ao mau 

humor perto da metade do dia. No fi nal da tarde, as atividades ganham uma nova energia e boa disposição para 

serem executadas. Boa disposição à tardinha e começo da noite com uma sensação de que o dever foi cumprido. 

Haverá maior harmonia entre os casais e a colaboração entre as pessoas fi cará facilitada.
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Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira neste começo de semana 
com a Lua na fase crescente. Dia de 
efervescência e alegria, busca por 
prazer, lazer e contato com as pes-
soas de suas relações. Faça viagens 
e passeios. 71/271 – Vermelho.

Mais sensível, precisará de algum 
isolamento para produzir. Use a ima-
ginação e sinta o ambiente profun-
damente. Melhorar o relacionamento 
com o ambiente será importante para 
alcançar paz e tranquilidade. Está 
sujeito a enfrentar confl itos pessoais 
devido à autoridade de alguém. 
29/429 – Azul.

O seu conforto vai melhorar, tanto 
em casa como nas atividades profi s-
sionais. Deve manter a rotina e ser 
solidário com seu próximo. Depois é 
à hora de ter uma visão mais positiva 
do mundo e da vida. Pode começar a 
colocar em prática algumas decisões 
importantes. 67/467 – Amarelo.

Uma decisão deverá ser bem pensada 
antes. Uma fase de intensas emo-
ções, em que pode demonstrar o que 
sente no íntimo, abertamente. O dia 
é bom para a saúde, mas não deve 
exagerar nos excessos. Os sonhos 
terão um valor revelador nesta fase 
de lua crescente. 95/495 – Branco.

A Lua em Capricórnio alerta contra 
falsos julgamentos e situações pouco 
claras. Imponha algum limite a sua 
imaginação que está muito fértil, 
ultrapassando a realidade. Nos con-
tatos pessoais, você se sentirá muito 
mais satisfeito se for solidário com 
seu próximo. 79/379 – Amarelo.

Mantenha o romantismo que podem 
lhe dar momentos muito felizes 
e inesquecíveis neste começo de 
semana. Uma visão mais positiva 
do mundo domina a sua mente, não 
exagere. Compromissos materiais 
poderão ser produtivos e trarão 
lucros. 67/467 – Verde.

Encare tudo dentro da realidade, 
como ela é não imagine além dos li-
mites. Sonhos podem ser reveladores 
e mostrar o que ainda não conseguiu 
compreender. Olhe o lado bom de 
uma situação ou de uma pessoa, evite 
preocupar-se tanto com os defeitos. 
67/367 – Verde.

Busque a sintonia de alma com 
seu par. Mais sensível, precisará de 
algum isolamento para produzir. A 
refl exão e a meditação são funda-
mentais para saber o que deseja 
com a Lua em Capricórnio. Depois 
do aniversário irá conquistar o que 
deseja, saiba esperar. 68/368 – Azul.

Com o Sol em Escorpião precisam 
evitar atitudes moralistas demais que 
o levam ao pessimismo. Vai querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia. Muda o seu modo de ver a 
vida, mas a imaginação precisa ser 
contida, nada de exageros com a Lua 
em Capricórnio. 55/355 – Branco.

Pode ter graves difi culdades desa-
fi ando a autoridade de alguém. Man-
tenha o ritmo naquilo que é realizado. 
O gosto pela harmonia e a carência 
afetiva completam esta infl uência do 
último signo da água. Tenha muita 
habilidade nas negociações e nas 
relações de negócios. 21/521 – Azul. 

Ótimo momento para o lazer e con-
tato com as pessoas de suas relações 
no fi nal do dia. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer e 
só com calma e bom senso tudo 
irá melhorar. Atividades sociais e 
ligadas ao conhecimento serão as 
mais favorecidas. 54/454 – verde.

Estará mais carinhoso e irá querer 
fi car perto de quem gosta durante 
todo dia, junto da família, amigos ou 
da pessoa amada. Tente realizar que 
não deu certo, mais uma vez, mas 
prepare tudo antes. A persistência 
e a força de vontade poderão trazer 
sucesso. 88/288 – Branco.

Simpatias que funcionam
Adoçar a relação:  Ingredientes: duas velas brancas 
e açúcar. Execução: consagre uma vela ao anjo da 
guarda do seu namorado ou de sua namorada e outra 
ao seu próprio anjo da guarda. Escreva o nome de 
cada um deles várias vezes nas suas respectivas velas 
e passe açúcar nelas. Acenda-as, com orações que 
peçam para que os dois anjos da guarda façam com 
que a união de vocês seja mais doce, sem brigas e 
com muito amor. Após dez minutos, apague as velas.
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2/or. 3/aid — tea — ura. 4/torá. 5/eiras. 7/biotipo. 9/castrador.
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Belisário dos Santos Jr – Rafael Valim 

(Coords) – Imprensa Ofi cial Est S. Paulo – Sob a 
égide da celebração dos trinta anos da promulgação 

da nossa Constituição Federal, os mestres coordenaram os 
trabalhos de 21 articulistas, todos com grande repercussão 
nacional, que abordaram temas de caráter humanos e fi losó-
fi cos, contidos nos artigos da nem sempre bem tratada balza-
quiana. Obra de vulto e necessário manuseio. Com a qualidade 
irreparável da Imprensa Ofi cial do Est S Paulo, tem ao fi nal, 
como bônus, além dos esclarecimentos, a própria Constituição 
atualizada até dezembro de 2017 e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Oportuna.

30 Anos da Constituição Federal 
do Brasil: 1988-2018

Nello Scavo – Roberto Beretta – Paulus –  
Importante trabalho sobre um tema atualíssimo, que 
todavia, ocorre desde tempos seculares. Claro que não 
com a mesma e quase cruel velocidade atual! Os auto-
res fi xaram-se na fi gura papal, naturalmente pela sua 
importância e virtual exposição, contudo no decorrer 

de suas páginas, são analisados momentos de erros e acertos, 
que receberam o devido tratamento com efi caz demonstração. 
Fica evidente que a população deverá ser esclarecida quanto 
a veracidade ou não de um fato noticiado. Daí a importância e 
magnitude da profi ssão e atuação do jornalista. Inquietante!

Fake Pope: As falsas notícias 
sobre o Papa Francisco

Alisson Matos e Danilo Quintal – Pontes 
–  Lances grandiosos, muito choro e impagáveis 
alegrias, são contadas aos leitores, num transcorrer 
histórico, devidamente documentado, desde março 
de 1933. Astros que brilharam com muita e merecida 
luminosidade, são homenageados. A dupla de autores 
conseguiu tornar interessante, graças a uma pena 

fl uida, embora incisiva, um relato que poderia ser monótono. 
Deve ser lido pelos amantes do futebol, mesmo não torcendo 
para as agremiações em foco. Interessante!

San X São: A história dos grandes

Vanessa Balula – Taline Schubach (Ilus-

tr) – Bolacha Maria – Garota nada trivial, super 
diferente, cheia de curiosidade, sempre emocionada 
com as coisas à sua volta, enfrentou a separação dos 
pais com alguma naturalidade. Continuou a busca 
de sua plena felicidade. Conheceu um menino que 

“balançou” sua estrutura, pois entendia muito de estrelas! Um 
livro simplesmente encantador, suas ilustrações, algumas em 
preto e branco, garantem uma tonalidade mágica. Adultos e 

crianças viajarão numa grandiosa onda de sensibilidade.

Marina Nada Morena

Assista ao canal Livros em Revista, 
no youtube, que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Maria Roldán/Agência EFE

O local é parada obrigatória para quem 
quer conhecer a história dos “cristãos 
ocultos”, que declararam sua fé nesse 

lugar e colocaram fi m a mais de 250 anos de 
clandestinidade. Considerada uma das mais 
antigas do Japão, a Oura faz parte dos 12 locais 
dos cristãos escondidos reconhecidos pela 
Unesco em Nagasaki e na região de Amakusa.

A igreja foi construída em 1864 pelo mis-
sionário francês Bernard-Thadée Petitjean, 
pouco depois de o porto de Nagasaki ser rea-
berto, junto com as fronteiras do Japão, mais 
de dois séculos de isolamento depois. Com o 
veto que tinha sido imposto ao cristianismo 
no país em 1614 e a presunção de que a co-
munidade cristã japonesa tinha desaparecido 
após a brutal perseguição sofrida no século 
17, o templo se voltou aos fi éis estrangeiros 
que moravam na cidade.

Menos de um mês depois da inauguração, 
algo surpreendente aconteceu. Em 17 de 
março de 1865, um grupo de camponeses 
de Urakami foi à igreja e disse que sempre 
fi ngiu professar a fé local e que, na verdade, 
eles eram católicos. Esse acontecimento, 
batizado de “A descoberta dos cristãos es-
condidos”, foi imortalizada em um mural que 
hoje decora o jardim da igreja. A revelação, 
liderada por Isabelina Yuri Sugimoto, fez com 
que as autoridades japonesas retomassem a 
repressão contra os católicos até que críticas 
internacionais conseguiram a suspensão da 
proibição em 1873.

Com a reintrodução do cristianismo no 
Japão, alguns Kakure Kirishitan – descen-
dentes dos católicos que se esconderam 
durante a Rebelião de Shimabara, em 1637 
e 1638 – voltaram a se reunir na igreja, ape-
sar de ainda hoje os cristãos serem menos 
de 1% da população. Séculos de ocultação 
e isolamento, no entanto, transformaram a 
religião em um culto totalmente diferente. 
Prova disso são algumas das relíquias expos-
tas no Museu e Monumento dos Vinte e Seis 

Vista da igreja de Oura, em Nagasaki,

datada de 1854 e considerada a mais antiga do Japão.

Nagasaki abriga igreja símbolo do 
renascimento do cristianismo no Japão
A Igreja Oura, em Nagasaki, se tornou Patrimônio da Humanidade em 2018 e é o símbolo do renascimento 
do cristianismo no Japão

Antonio Hermosín/EFE

Mártires, que fi ca ao lado da igreja. Quando 
os japoneses fi caram sem padre, torturados 
por se negarem a renunciar a própria fé e 
assassinados, os que resistiram criaram as 
próprias autoridades e esconderam as suas 
imagens de devoção.

O museu reúne, por exemplo, várias 
imagens de Nossa Senhora retratada como 
Kannon (Maria Kannon), a representação 
budista da misericórdia, com as quais os fi éis 
tentavam disfarçar e evitar serem descober-
tos, e os cajados que os líderes religiosos 
deviam usar nas cerimônias. Além disso, 
vários crucifi xos, cujo signifi cado era muitas 
vezes desconhecido para estes devotos, estão 
sendo encontrados em antigos vilarejos e 
acredita-se que possam existir mais de 200 
deles espalhados pela região.

“As pessoas que mantiveram a fé come-
moraram quando a proibição ao cristianismo 
foi retirada e agora estão novamente felizes 
com a designação desses espaços como 

patrimônio. Isso signifi ca dar valor ao que 
elas guardaram”, disse Minako Uchijima, 
pesquisadora do museu. As salas também 
comprovam a perseguição dos católicos feita 
pelos xogums, militares do Japão feudal que 
atuaram no país entre 1603 e 1868. Toda Na-
gasaki foi obrigada a se submeter ao “Fumi-e”, 
uma prática criada para identifi car quem era 
e quem não era cristão com o ato de pisar em 
uma imagem de Jesus ou de Nossa Senhora. 

Muitos fi éis aceitaram fazer isso para não 
serem mortos, mas acredita-se que cerca 
de 5.500 cristãos tenham morrido naquela 
época. Um dos episódios mais marcantes foi 
a crucifi cação, em fevereiro de 1597, de 26 
mártires – 9 europeus e 16 japoneses – em 
uma colina de Nagasaki. No altar da Igreja 
Oura está um lenço que lembra esse caso. A 
intenção do padre Petitjean era construir o 
templo nesse lugar, mas as autoridades não 
permitiram. Ele então escolheu a localização 
atual e orientou a igreja virada para a colina. 

SABEDORIA DOS ANJOS - por Sharon 
Taphorn. Prosperidade. Abra-se para um 

fl uxo mais próspero. Deixe de lado qualquer 
preocupação, stress ou impaciência em relação ao 
dinheiro, tempo ou inspirações. Se você sente que 
foi impedido de algum modo de ver a manifestação 
da magia, então isto é um sinal de que as coisas 
estão prestes a mudar e você está pronto para 
estar no fl uxo com o ritmo da vida. Trabalhe para 
eliminar pensamentos e sentimentos limitantes e 

siga suas orientações ao agir. A parte mais difícil 
para aqueles que lutam é aprender a sentir-se 
de forma diferente sobre o que é prosperidade 
e também confi ar que isso é um fl uxo contínuo. 
Tanto quanto você puder, concentre-se em uma 
nova realidade e deixe-se sentir relaxado, aliviado, 
feliz, grato e empolgado com o seu agora e o seu 
futuro. As expectativas positivas são poderosas 
quando você se concentra nelas e elas ajudarão a 
ativar sua prosperidade e potencial ainda mais e 

de novas maneiras. Pensamento para hoje: Confi e 
em si mesmo e no universo. Concentre-se em um 
novo e mais próspero você, tenha expectativas 
positivas sobre sua vida e crie um canal claro 
através do qual o pensamento de prosperidade 
abra o seu fl uxo para receber. E assim é. Você é 
muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

http://www. playingwiththeuniverse.com/ 
Tradução: Regina Drumond - reginamadru-
mond@yahoo.com.br


