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LL‘TODAS AS COISAS JÁ FORAM DITAS,
MAS COMO NINGUÉM ESCUTA É PRECISO
SEMPRE DIZER DE NOVO’ (ANDRÉ GIDE)
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ÁRIES

MENSAGEM:
Oxóssi nos pede resguardo e
paciência. Péssimo momento para se expor em brigas e
discussões, guarde sua opinião para apresentá-la no
momento certo.

LLDia de muita inspiração e facilidade de colocar as ideias profissionais em prática. O trabalho deverá render. Boas surpresas com
dinheiro. Cuide com bastante
carinho do seu par.
Números da sorte: 61, 70 e 43.

SAUDAÇÃO:
Okê arô, arôlê

touro

LLVocê poderá sair de sua zona
de conforto e começar uma
atividade original no seu trabalho. Vida amorosa movimentada, talvez até com mais
de um pretendente na fila.
Números da sorte: 89, 44 e 17.

SIMPATIA:
Para que Oxóssi lhe traga
prosperidade. Pegue seis

Estão favorecidas as atividades em grupo ou mesmo novas parcerias na carreira. Evite
gastos supérfluos com a casa.
Seu jeito sério e responsável
deverá seduzir alguém.
Números da sorte: 38, 20 e 56.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLA palavra de ordem é organização. Os sentimentos também
podem entrar nessa energia. Libere maus pensamentos e mágoas. Poderá conhecer alguém
para uma relação séria.
Números da sorte: 67, 76 e 94.

SÃO NILO
Nilo viveu no Sul da Itália,
onde fundou muitos mosteiros
e atraiu fiéis com seu testemunho. Realizou várias romarias
aos túmulos dos santos Pedro e
Paulo. Fazia parte de uma família nobre de origem grega, por
isso foi considerado o último
elo entre a cultura grega e a
latina. Era casado e funcionário do governo, mas, após ficar
viúvo, descobriu sua vocação
para a vida monástica. Morreu
no dia 25 de setembro de 1005.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLEstá na hora de expandir seus
horizontes. Boa fase para estudar
e reavaliar sua carreira. Mude seu
trajeto, opte por outros meios de
locomoção e talvez encontre alguém que fará você suspirar.
Números da sorte: 16, 70 e 25.

de 21 de maio a 20 de junho

LLSe conseguir se abrir para
coisas e pessoas novas, poderá
promover profundas mudanças
no seu emprego ou na sua vida
pessoal. O romance que começar hoje tem tudo para se firmar.
Números da sorte: 18, 54 e 45.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

espigas de milho inteiras
e com casca e, com auxílio
de um garfo, desfie a casca com cuidado para não
afetar o milho. Amarre as
espigas nos batentes das
portas de sua casa.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

câncer

ELEMENTO:
Terra (matas e floretas)

“Amor é aquilo que você vivenciou junto
com outra pessoa.” (James Thurber)

(22) 99917-3173

de 21 de março a 20 de abril

CORES:
Branco, verde e turquesa

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

REGÊNCIA:
Oxóssi

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Sua generosidade estará ainda
mais ativada, levando você a ajudar amigos, principalmente os
que estiverem em crise. Se tem
um par, encontre motivos para
comemorar o romance.
Números da sorte: 64, 82 e 01.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLProjetos iniciados hoje tem probabilidade de criar raízes, dando
resultados em médios e longos
prazos. Evite arriscar sua grana.
Talvez inicie um namoro que evoluirá logo para uma relação fixa.
Números da sorte: 50, 05 e 68.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLFaça seu trabalho com firmeza,
pois o reconhecimento virá na
hora certa. Sua vontade de ficar
no seu canto estará mais forte. Na
vida a dois, a dica é você e o par se
apoiarem mutuamente.
Números da sorte: 80, 26 e 98.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Você vai valorizar mais suas
qualidades e isso vai reforçar sua
autoestima e beneficiar sua profissão. Se reencontrar uma antiga
paixão da adolescência, é possível
que vocês vivam um lance.
Números da sorte: 66, 48 e 21.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLSeu entusiasmo envolverá os
colegas de trabalho. O dia está
favorável para mexer com questões ligadas a dinheiro. Talvez
comece a namorar uma pessoa
que desafiará seu controle.
Números da sorte: 87, 69 e 15.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLTalvez você precise se impor
com mais rigor no ambiente de
trabalho, mas sem agressividade.
Estará com poder de sedução e
atraindo olhares de pretendentes. União cheia de sintonia.
Números da sorte: 36, 00 e 45.

PIADAS DO CABEÇÃO
LINHA DO TREM
Distraído, Maurício vai
atravessar uma linha férrea
bem na hora em que o trem
estava passando. E como
resultado ele teve uma das
pernas arrancada.
Ele senta-se na calçada e se

debulha em lágrimas:
— Justo a boa, justo a boa!
Uma pessoa que observou
o acidente, abaixa-se para
consolá-lo, nota que a perna perdida era uma perna
de pau e diz:
— Meu amigo, você tem de

erguer as mãos para o céu.
Você perdeu somente a sua
perna de pau — tenta consolar a testemunha.
— Então, justo a de peroba
que me custou uma fortuna — disse o homem, em
total desespero.

FESTA
Em uma festa, o anfitrião
aborda um convidado:
— Aquela senhora que está
cantando ao lado do pianista é minha mulher!
— Como?
— Aquela senhora que está

cantando ao lado do pianista é minha mulher!
— O quê?
— Aquela senhora que está
cantando é minha mulher!
— Fala mais alto que tem
uma velha desafinada cantando e eu não escuto nada.

