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LL‘MATURIDADE É ENCARAR A VIDA COM A
MESMA SERENIDADE COM QUE A CRIANÇA
ENCARA UMA BRINCADEIRA’ (NIETZSCHE)
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“Nada nos perverte tanto como não
sermos amados.” (Goutier)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

MENSAGEM:
Oxalufã nos pede para resolvermos nossas pendências e
aparar nossas arestas antes
de iniciar novos projetos. A
partir daí, pode haver muito
sucesso. Sempre dando um
passo de cada vez.

LLTalvez você precise fazer um esforço extra se alguém solicitar sua
ajuda. Podem surgir boas-novas
com dinheiro, mas tenha cautela
com os gastos. O romance pode
exigir alguns sacrifícios.
Números da sorte: 31, 49 e 85.

SAUDAÇÃO:
Epa Babá, Epa Epa
COR:
Branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para ter paz com Oxalufã,
faça um manjar branco e
oferte em uma cachoeira ou

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

REGÊNCIA:
Oxalufã

LLSe anda pensando em mudar
algumas coisas em sua vida, seja
na área pessoal ou profissional,
poderá contar com o apoio da
família. No romance, é melhor
manter o ciúme controlado.
Números da sorte: 14, 32 e 95.

câncer

Vale a pena redobrar o cuidado
ao lidar com grana. Projetos arriscados ou que envolvem amizades
podem trazer prejuízo. Um bom
papo e novos contatos ajudam a
movimentar a conquista.
Números da sorte: 98, 80 e 35.
LL

a beira de um rio. Peça por
paz e harmonia. Use roupas
brancas e perfume de alfazema em seu corpo.

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLVale a pena ter cuidado com imprevistos ou problemas ao correr
atrás dos seus sonhos. No trabalho, agir nos bastidores pode ser
a melhor escolha. Um lance proibido parece mais tentador.
Números da sorte: 46, 55 e 01.

SANTO EUSÉBIO
DE VERCELLI
Nasceu na Sardenha, na Itália, no
ano de 283. Na juventude, mudou-se para Roma pensando em
se dedicar ao Direito e à política.
Lá, converteu-se ao cristianismo
e foi batizado pelo Papa Eusébio, de quem adotou o nome. No
ano de 345, tornou-se bispo de
Vercelli. Exilado pelo imperador
Constâncio por se recusar a negar a divindade de Jesus Cristo,
ele passou seis anos em uma prisão, onde foi torturado.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLAproveite o astral favorável
para se envolver em assuntos
que despertam seu interesse
no trabalho, especialmente se
puder aprender mais com isso.
Pode ter sorte na paquera.
Números da sorte: 58, 49 e 94.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLPense bem antes de falar — mal
-entendidos não estão descartados. No trabalho, seu jeito sério
e prático fica mais evidente. Se
você está em busca de um amor,
tenha cautela com fofocas.
Números da sorte: 78, 51 e 69.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Hoje, tente ceder em algumas
coisas e evite exigir demais do
próprio desempenho no serviço.
A boa notícia é que será mais fácil
lidar com dinheiro. A vida amorosa pode ficar de lado hoje.
Números da sorte: 43, 07 e 70.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLNo trabalho, seu maior desafio
será interagir numa boa com
os colegas. Pode ser divertido
conhecer gente nova. O companheirismo, carinho e a ternura
vão dar o tom na vida conjugal.
Números da sorte: 38, 29 e 02.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLReserve um tempinho para resolver assuntos domésticos ou
de família. Se você quer mudar
algo na vida profissional, essa é a
hora de agir. Um amor do passado pode reacender.
Números da sorte: 05, 86 e 41.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Reserve tempo para organizar
suas prioridades, inclusive no trabalho. Boa fase para sair da rotina, desde que planeje com cuidado. Pode se dar bem na paquera
com alguém que mora longe.
Números da sorte: 90, 99 e 81.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLTalvez tenha que dedicar boa
parte do seu tempo para cuidar
dos assuntos do dia a dia. Não
vale a pena se arriscar muito.
Você e a sua cara-metade podem
fazer planos para o futuro.
Números da sorte: 48, 75 e 84.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLLogo cedo, redobre a atenção
no trabalho para não perder
informações ou documentos
importantes. A companhia das
pessoas queridas será bem-vinda.
O romance estará protegido.
Números da sorte: 96, 15 e 42.

PIADAS DO CABEÇÃO
NEGOCIAÇÃO
Recebi muitas ligações de corretores de imóveis perguntando se eu tinha interesse em
vender minha casa.
Certo dia, irritado com tanta
pressão, fui um pouco brusco:
— Não quero vender minha

casa! Quero ficar aqui até
morrer!
— Ah, e quando será isso? —
disse o corretor.
AULAS DE MÚSICA
Minha tia sempre quis tocar
piano. Meu tio, então, com-

prou um de presente para ela.
Dias depois, liguei para saber
o que ela estava achando da
experiência.
— Devolvi o piano. Convenci sua tia a tocar saxofone
— disse titio.
— Por quê? — perguntei.

— Porque com o saxofone, ela
não consegue cantar junto —
explicou ele.
INDENIZADOS
Primeiro amigo: — Ganhei
uma indenização ótima do seguro. Minha casa pegou fogo.

Segundo amigo: — Que engraçado, acabei de ganhar
uma indenização ótima também. Minha casa inundou.
(Pausa)
Primeiro amigo:
— Como você começa uma
inundação?

