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REGÊNCIA:
Cigana Esmeralda

ÁRIES

LLProcure organizar programas
de lazer diferentes para fazer
com a família. Poderá ter boas
surpresas com relação a grana.
A dois, é bem possível que você
exagere nas declarações de amor.
Números da sorte: 98, 17 e 08

MENSAGEM:
Esmeralda avisa que relembrar e querer reviver o passado será uma péssima opção.
Lembre dos erros e decepções
passadas como ensinamentos.
Assim, evitará que se repitam.
SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano

ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para eliminar toda energia do
passado, mágoas e desavenças
do seu lar, acenda seis incen-

LLA Lua impulsiona mudanças que
você tem vontade de fazer, mas
adia. Estarão favorecidos os contatos com parentes próximos. No
romance, o dia deve ser reservado à preguiça ao lado do seu par.
Números da sorte: 90, 27 e 36.

câncer

Vai se expressar com afeto. Deixe para trás planos que não estão
dando certo e foque em novos
projetos. Caso esteja numa relação firme, é possível que uma situação nova desperte seu ciúme.
Números da sorte: 39, 57 e 93.
LL

sos de sândalo e seis de absinto por toda casa e peça para
Esmeralda a reconciliação e a
união entre todos os seus.

SÃO MAURÍCIO E SEUS
COMPANHEIROS MÁRTIRES
Maurício foi um capitão do exército
romano e o primeiro santo legionário
da religião católica. Após sucessivas
batalhas, decorreram festividades com
execuções de prisioneiros cristãos. Os
soldados cristãos liderados por Maurício se recusaram a participar das festas,
deixando o acampamento.O imperador
ordenou a perseguição e a execução de
todos os soldados cristãos. Em nome
da fé, Maurício e seus companheiros
aceitaram os seus martírios. Este fato
ocorreu por volta do ano 286, e é certo
que no século seguinte foi elevada uma
basílica no lugar da execução.

Sacuda o desânimo e a preguiça, e saia de casa para se divertir:
você não vai se arrepender. De
uma conversa descompromissada deverá surgir um convite para
sair e daí começar um namoro.
Números da sorte: 38, 20 e 11.
LL

Permita que os imprevistos
e as coisas não programadas
aconteçam. Se vive um relacionamento estável, você e o par
vão mostrar equilíbrio entre
romantismo e realidade.
Números da sorte: 31, 04 e 49.
LL

escorpião

LLPode haver conflito entre o que
deseja e o que a vida lhe traz. Se
estiver só, observe com atenção
quem estiver por perto e, quando
seu coração sinalizar afeição por
alguém, siga sua intuição.
Números da sorte: 87, 51 e 24.

capricórnio

Hoje é um daqueles dias que
você deveria tirar só para fazer o
que lhe dá prazer. Caso esteja só,
alguém surpreendente deverá se
interessar por você e te convidar
para um romance gostoso.
Números da sorte: 80, 35 e 17.

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
LLA Lua convida você a olhar com
clareza para seus valores e qualidades, pois isso será bom para
suas emoções. Num passeio com
amigos pode conhecer alguém
que deverá acelerar seu coração.
Números da sorte: 61, 70 e 07.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLPor um lado, poderá entrar dinheiro, mas por outro, poderá
gastar mais do que o normal.
Convívio com a família está protegido. Se já tiver um par, a intimidade será quente e romântica.
Números da sorte: 01, 28 e 46.

leão

libra

LLAssuntos de família de tempos
atrás poderão vir à tona, exigindo
solução. Use sua diplomacia para
lidar com essas questões. Se já tiver sua alma gêmea ao seu lado,
curta um programa a dois.
Números da sorte: 77, 41 e 05.

gêmeos

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

“A verdadeira riqueza é o afeto. A verdadeira
pobreza é o egoísmo.” (A. Vinet)

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

CORES:
Verde, dourado e branco.

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você está passando por uma
fase de expansão de seus horizontes, que deverá influenciar
no seu futuro. Na união, é possível que estejam vivendo um momento de atração e mudanças.
Números da sorte: 45, 18 e 81.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Seu coração pede festa e comunicação. Então, saia de casa para
comemorar a vida. Caso esteja só,
a palavra de ordem é alegria, pois
é bem possível que encontre uma
companhia interessante.
Números da sorte: 19, 28 e 55.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
VELHINHO
Um velhinho e o neto estão
sentados no jardim, quando
o menino vê uma minhoca
tentando entrar de volta
em buraco feito por ela.
— Vovô, aposto com o senhor que eu consigo colocar

a minhoca de volta no buraco — chama o menino.
— Eu aposto dez reais que você
não consegue — desafia o avô
— o bicho é todo escorregadio
e molenga, você nunca vai conseguir devolvê-lo.
O menino corre para dentro

de casa e volta com o tubo de
laquê da mãe. Ele lança uma
boa dose sobre a minhoca, deixando-a reta e rígida. Assim, o
garoto consegue colocá-la no
buraco, com facilidade.
O avô paga a aposta ao neto e
vai pra dentro de casa, com um

sorrizinho no rosto.
Algum tempo depois, ele
retorna e dá mais dez reais
ao neto:
— Mas vovô, o senhor já me
deu os dez reais.
— Eu sei. Esse dez reais, quem
mandou foi a sua avó!

VIAGEM
Um casal discute dentro do carro durante a viagem. Passando
por uma fazenda, onde há mulas e cavalos, o esposo diz:
— Seus parentes?
A esposa responde:
— Sim, sogra e cunhados.

