RIO DE JANEIRO, Segunda-feira, 26/8/2019 · MEIA HORA

LL‘O AMOR CALCULA AS HORAS POR MESES, OS
DIAS POR ANOS E CADA PEQUENA AUSÊNCIA
É UMA ETERNIDADE.’ (JOHN DRYDEN)

alto-astral

Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN
atendimentolucc@gmail.com

REGÊNCIA:
Pai Benedito
MENSAGEM:
Pai Benedito, nesta segunda-feira, nos garante saúde
e proteção. Evite comer carne vermelha no dia de hoje.
Procure não se deixar levar
pelas negatividades das pessoas, transforme energias
negativas em positivas.
SAUDAÇÃO:
Salve as almas, Adorei as
almas.
CORES:
Preto e branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para limpar completamente o ambiente, afastando
todas energias que não são
bem-vindas, devemos fazer

HORÓSCOPO

(22) 99917-3173

ÁRIES

LLAssuntos familiares podem
exigir sua atenção neste início
de semana. Mas não deixe que
isso atrapalhe a sua concentração no trabalho, ok? No amor,
tente controlar o ciúme.
Números da sorte: 29, 11 e 20.

LLDia para resolver um mal-entendido e valorizar quem faz parte
da sua vida. Sua habilidade de comunicação será seu maior trunfo
no trabalho. A vida amorosa fica
mais agitada e gostosa.
Números da sorte: 66, 93 e 57.

câncer

Bom astral para tentar algo diferente no serviço ou até trocar
de emprego. Aproveite o momento favorável para cuidar
melhor do seu corpo. Pode pintar a chance de reatar com ex.
Números da sorte: 51, 87 e 78.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLNas amizades, um bom papo
ajuda a resolver qualquer atrito
e fortalece os laços. Não tenha
receio de sonhar e correr atrás de
metas ambiciosas. Um rolo com
um amigo pode dar certo agora.
Números da sorte: 71, 53 e 89.

SÃO ZEFERINO
Romano, o Papa Zeferino assumiu a Cátedra de São Pedro no
ano de 199, numa época em que
os cristãos eram muito perseguidos. Mesmo não sendo teólogo,
ele soube conduzir seu pontificado com bom senso, unindo-se
a grandes sábios da ortodoxia
da época, como Santo Irineu,
Hipólito e Tertuliano. Zeferino
estabeleceu que os fiéis católicos, depois dos 14 anos, comungassem, pelo menos na Páscoa.
São Zeferino morreu em 217.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLHoje, será mais fácil cuidar de
tarefas que podem ser feitas
em parceria. Os relacionamentos estarão protegidos. Você
tem tudo para curtir ótimos
momentos no romance.
Números da sorte: 20, 02 e 29.

“Roga a Deus que te faça amar-me pouco para
que me ames longamente.” (Herrich)

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLConfie em sua intuição para
fugir de uma cilada com grana.
Mergulhe no trabalho em casa
e poderá deixar tudo em ordem.
A possessividade pode atrapalhar a vida amorosa.
Números da sorte: 85, 67 e 04.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

um defumador com fumo
de rolo desfiado, casca de
alho e pó de café. Defumando de traz pra frente,
pedindo pra tudo de ruim ir
embora. Após acabar a brasa, jogar as cinzas no mar ou
água corrente.

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Os astros ajudam a definir metas
e colocar as mãos na massa para
transformar um sonho em realidade. Seu jeito seguro e decidido
se torna mais evidente. Há sinal
de romantismo com o par.
Números da sorte: 14, 86 e 05.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLÉ um bom momento para sair da
rotina e se arriscar um pouco no
trabalho. Pegue leve nas cobranças ou nas críticas com a família.
A dois, deixe as brigas de lado e
concentre-se em quem ama.
Números da sorte: 36, 99 e 72.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLÉ hora de se concentrar nas tarefas e lutar por um aumento ou
promoção. Se quer tentar algo diferente no serviço ou buscar um
novo emprego, vá em frente. O
romance pode cair na rotina.
Números da sorte: 93, 75 e 03.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, pode ter uma boa oportunidade de melhorar as finanças. Mantenha as boas-novas
em segredo para afastar pessoas
invejosas. Clima de mistério pode
marcar a conquista.
Números da sorte: 43, 97 e 25.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLVocê terá disposição para aprender. Sua habilidade para lidar
com os outros se destaca e pode
fazer ótimos contatos com pessoas de fora. Não terá facilidade
para se aproximar de paquera.
Números da sorte: 73, 19 e 28.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLSe depender das estrelas, você
vai contar com uma dose extra
de sorte. Só precisa ter cautela
para não sonhar demais: faça
sua parte. Aguarde romantismo e carinho na vida a dois.
Números da sorte: 67, 76 e 94.

PIADAS DO CABEÇÃO
DESABAFO
Reinaldo, casado há 5 anos,
desabafa com o amigo solteiro: — Antes do casamento, eu falava muito e minha
mulher só escutava... Nos
primeiros meses de casados,
minha mulher falava muito

e eu só escutava... Agora os
dois falam muito... e quem
escuta são os vizinhos!
CARRO
Dois amigos conversam: — E
aí, Gabriel, você tem carro?
— Sim, não ... Quer dizer,

mais ou menos...
— Mas o que é isso, homem?
— Olhe, é o seguinte. O carro é
da minha mulher quando ela
vai às compras. É do meu filho
quando sai com a namorada. É
da minha filha quando vai pra
balada. E só é meu quando ele

fica sem gasolina!
EXORCISTA
No final da noite, os dois bêbados conversam no boteco:
— Agora é só ir pra casa —
um deles comenta — e começar a brincar de exorcista

com minha mulher!
— Exorcista? — o outro bêbado se surpreende. — Como é
que é brincar de exorcista?
— Muito simples! — o amigo responde. — Ela se faz
de padre, fala um sermão e
eu vomito!

