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ÁRIES

LLVocê vai desejar mais interações,
trocar ideias e aprender coisas novas. Fique perto de quem admira
ou invista no seu aperfeiçoamento. No amor, valorize afinidades
e objetivos em comum.
Números da sorte: 71, 89 e 62.

CORES: Azul turquesa,verde e branco.
ELEMENTO: Terra (Fauna e flora)
SIMPATIA:Para afastar rivais e concorrentes de seu caminho profissional, passe seis frutas doces e sem
pontas pelo corpo, pedindo a Oxóssi
que abra o caminho e que o deixe
livre para seu sucesso profissional.
Após, despache as frutas em seis
arvores frutíferas (para cada árvore,
deixe uma fruta).

LLBom dia para mudar o que incomoda no trabalho. Você não
poupará empenho para cumprir
tarefas. Amigos podem desapontar, converse. Você está atraente
e vai envolver quem quiser.
Números da sorte: 09, 90 e 72.

Você saberá o que dizer para cativar e convencer as pessoas, seja
no trabalho, em casa ou no amor.
Na conquista, converse mais para
conhecer melhor o alvo. Alegria
com filhos ou gravidez.
Números da sorte: 93, 03 e 57.

O céu anuncia uma fase de diálogo em família. No serviço, vai
encantar com ideias criativas e
palavras motivadoras. Sucesso na
paquera e na vida a dois. Você vai
mostrar todo seu romantismo.
Números da sorte: 02, 38 e 56.
LL

LIBRA

LLPode ter ótimas ideias e oportunidades de aumentar sua renda.
Só tenha cuidado com mal-entendidos. Papos descontraídos
vão facilitar o romance. Não discuta por besteira ou por ciúme.
Números da sorte: 05, 95 e 50.

SÃO DIONÍSIO AREOPAGITA
Durante pregação aos gregos no
Areópago, o tribunal supremo de
Atenas, o apóstolo Paulo converteu
Dionísio ao Cristianismo. O santo nasceu na Grécia, em uma família nobre
e pagã. Estudou astronomia, filosofia
e matemática. Após completar seus
estudos, foi nomeado juiz.Ao se converter, passou a ter inimigos poderosos.Acolhido por São Paulo, foi um de
seus primeiros discípulos e, logo em
seguida, foi consagrado como Bispo
de Atenas. Como naquela época os
cristãos eram muito perseguidos, ele
logo atraiu inimigos poderosos que
perseguiram-no até sua morte.

Bom momento para expor suas
opiniões e ideias no emprego, ou
para apresentar aquele projeto
ousado aos chefes. O Sol estimula
as finanças. Não deixe o passado
atrapalhar sua vida amorosa.
Números da sorte: 94, 58 e 67.
LL

ESCORPIÃO

LLAproveite para ouvir dicas e
aprender coisas novas com as
pessoas. Há boa chance resolver
alguma preocupação. Evite gastos. No amor, controle sua possessividade e aposte no diálogo.
Números da sorte: 06, 60 e 78.

CAPRICÓRNIO

Contato com amigos deve alegrar o seu dia. Que tal ligar para
aqueles mais queridos? Atração
proibida pode ficar mais forte,
não comente com ninguém. Esclareça as dúvidas no romance.
Números da sorte: 44, 71 e 62.

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
LLCuidado com fofocas e trapaças.
Em atritos em casa saiba dialogar.
Quem está livre vai querer curtir a
liberdade em ótima companhia.
Melhore o diálogo e compartilhe
seus sonhos com o par.
Números da sorte: 88, 43 e 34.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLSerá mais fácil resolver problemas, cumprir as tarefas e convencer as pessoas. Pode fazer parcerias muito boas. Fase animadora
na paquera e na união. Mesmo
assim, resolva tudo com diálogo.
Números da sorte: 10, 82 e 37.

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro

SANTO DO DIA

GÊMEOS

de 21 de maio a 20 de junho

LEÃO

de 21 de junho a 22 de julho
LL

“O amor é como uma flecha que trespassa o
coração de repente.” (Sienkiewicz)

de 21 de abril a 20 de maio

CÂNCER

REGÊNCIA: Oxóssi
MENSAGEM: Oxóssi nos avisa que
é preciso se dedicar ao trabalho
para que dele colhamos bons frutos.
Competitividade com parceiros do
meio profissional pode vir atrapalhar o seu desempenho. Faça sua
parte e se destaque pela eficiência
e competência. Nunca se esqueça
de seus objetivos e metas.
SAUDAÇÃO: Okê arô,Arolê

FRASE DO DIA

TOURO

de 21 de março a 20 de abril

23

PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Sua carreira entra em uma
nova fase e as tarefas tendem a
deslanchar com mais facilidade
e rapidez. Na paquera, pode se
interessar por amigo ou alguém
influente. Valorize as afinidades.
Números da sorte: 99, 63 e 09.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Lute por sonhos ambiciosos.
Faça cursos e aprenda tudo que
puder. Alegria em viagem ou com
alguém de fora. Beleza e atração
contarão pontos na paquera. A
dois, intimidade ardente.
Números da sorte: 10, 46 e 55.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BÊBADOS
Dois bêbados batem um papo
muito animado. Um deles, que
está lendo o jornal, diz ao companheiro:
— Você viu que coisa mais interessante?
— O que é?

— Eu estou lendo aqui no jornal
que um camelo pode trabalhar
oito dias seguidos sem beber.
O amigo, então, responde:
— É curioso, eu sou exatamente
o contrário!
— Como assim?
— Eu posso beber oito dias se-

guidos sem trabalhar.
JOGO DA VERDADE
Ao completar dois anos de casado, o marido propõe à mulher:
— Benzinho, vamos brincar de
jogo da verdade? A gente conta
nossos segredos e no final eu

te perdoo e você me perdoa.
Combinado?
— Tudo bem — concordou a
mulher — Confessa você primeiro!
— Bem, vamos lá. Dois meses
depois que nós nos casamos, eu
tive um caso com a sua irmã.

— O quê? Justo com a minha
irmã?
— Amor, você prometeu que
perdoaria.
— Tudo bem, eu te perdoo.
Agora é a minha vez. Dois anos
antes de me casar com você, eu
era homem!

