RIO DE JANEIRO, Sábado, 21/9/2019 · MEIA HORA

alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxum
MENSAGEM:
Oxum neste sábado vem trazendo o encanto, a beleza, a
sorte e a prosperidade. Ótimo
momento para quem deseja
dar um passo à frente no relacionamento. Na parte financeira, um período de boas propostas e ideias para o crescimento e
expansão dos negócios.
SAUDAÇÃO:
Orayêyê ô
CORES:
Amarelo, dourado e branco.
ELEMENTO:
Águas doces
SIMPATIA:
Para obter crescimento financeiro nos negócios, durante
uma semana, antes de ir ao
trabalho tome banho com
água de arroz (lavar o arroz cru

ÁRIES

LLEvite que a pressa para cumprir
os afazeres domésticos comprometa sua saúde. Talvez a demora da pessoa que paquera para
se declarar te aborreça, então,
tome logo uma atitude.
Números da sorte: 88, 97 e 25.

LLVocê sabe o quanto custa ganhar seu dinheiro, portanto,
gaste-o com cautela. A diversão
hoje pode ser em casa. Chance
de conhecer alguém que saberá
cuidar do seu conforto.
Números da sorte: 35, 53 e 62.

câncer

O dia convida à reflexão: aproveite a oportunidade para pensar
nas próximas decisões que precisa tomar. Uma antiga paixão
deverá retornar, sinalizando que
ainda há algo para ser vivido.
Números da sorte: 38, 02 e 56.

SÃO MATEUS
Foi um apóstolo e evangelista que morava e trabalhava na Palestina. Deixou
a vida ligada ao dinheiro e ao poder
para um serviço de perfeita pobreza:
a proclamação da mensagem cristã.
Encontramos no Evangelho de São
Lucas a pessoa de Mateus que prepara e convida o Mestre para a grande
festa de despedida em sua casa. Duas
passagens do Evangelho de São Mateus deixam clara a mensagem que
ele passava contra o acúmulo de riquezas materiais: “Não ajunteis para
vós tesouros na terra, onde a traça e o
caruncho os destroem” e “Não podeis
servir a Deus e ao dinheiro”.

Pode sofrer uma decepção com
um amigo: esclareça tudo, seja
sincero e não aja por impulso. A
Lua deixará você mais racional e
isso poderá melhorar o entrosamento com a pessoa amada.
Números da sorte: 73, 82 e 28.
LL

A Lua ajudará você a iniciar
novos projetos profissionais e
pessoais, além de te incentivar
a regar o que já foi plantado. Se
está só, suas qualidades serão
notadas, atraindo pretendentes.
Números da sorte: 66, 12 e 48.
LL

escorpião

LLVocê pode estar sensível, sobretudo nos assuntos do coração.
Poderá recarregar suas energias
em passeios ao ar livre. Se estiver
numa relação firme, faça um programa diferente a dois.
Números da sorte: 32, 95 e 59.

capricórnio

Você está forte o suficiente para
não se deixar levar por fofocas.
Cuide de sua alimentação, pois os
exageros poderão repercutir no
seu corpo. A dois, o dia pede namoro e troca intensa de carinhos.
Números da sorte: 52, 88 e 07.

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLPara evitar mal-entendidos e
não passar imagem de arrogante, ouça mais e fale menos, guardando suas opiniões para você.
Na vida a dois, planeje uma noite
de amor para ser perfeita.
Números da sorte: 33, 96 e 42.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLTente relaxar e se divertir, deixando as preocupações de lado.
Saia de casa para encontrar e passear com os amigos. Na paquera,
aposte suas fichas na pessoa com
quem melhor se identifica.
Números da sorte: 72, 09 e 36.

leão

libra

LLDiversão e comunicação estarão
em alta e caminhando de mãos
dadas. Tenha cautela ao tratar de
assuntos familiares. Poderá receber um convite para sair de quem
menos você espera.
Números da sorte: 04, 67 e 22.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho
LL

“O incitante do amor é a dificuldade.”
(Malherbe)
touro

de 21 de março a 20 de abril

e separar essa água), da cabeça aos pés. Na hora do banho,
peça bons negócios e fartura a
Oxum. Após os sete dias, oferte
uma cesta de frutas amarelas a
Oxum em um Rio ou cachoeira.

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O Sol e Marte no setor das
transformações convidam você
a olhar para suas inseguranças e
a se livrar dos seus medos. Preste
atenção, pois gente jovem poderá se render aos seus encantos.
Números da sorte: 98, 08 e 17.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

A Lua favorece o planejamento doméstico, além de assuntos
ligados a imóveis, reforma e decoração. Fase nova no romance:
você vai se soltar das amarras e
se entregar ao prazer.
Números da sorte: 36, 72 e 81.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
TARZAN
Dois amigos conversam
num bar:
— Todo mundo sabe que você
faz muito sucesso com as mulheres, Fernando. Você poderia contar qual é o seu segredo,
sabe como é, dar uma forcinha

para os amigos — diz um deles.
— Pra dizer a verdade, é
bem fácil. Quando chego no
quarto com alguma garota,
eu grito igual ao Tarzan. Não
tem erro, elas ficam doidas.
Depois, é tranquilo — responde Fernando.

Mais tarde, o camarada volta
pra casa, pensando na dica
de Fernando. Ao chegar, ele
entra no quarto onde a esposa dorme tranquila e manda
bala no grito de Tarzan!
Ainda um tanto adormecida, a
esposa reage:

— Uuuuui!
O malandro pensou: Fernando estava certo, o grito é mágico mesmo!
E a esposa completa:
— Ui, Fernando! Tem que ser rápido porque meu marido pode
chegar a qualquer momento!

RELÓGIO
Dois amigos conversando:
— Que horas são?
— Estou sem relógio. E olha que
o meu era a prova de água e de
choque.
— E o que aconteceu com ele?
— Pegou fogo!

