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REGÊNCIA:
Ogum.

ÁRIES

LLDia intenso no trabalho. Poderá pensar novos projetos e fazer
contatos. Emocionalmente, pode
estar vulnerável, mas tome o controle. Poderá conhecer alguém
com uma visão realista da vida.
Números da sorte: 28, 82 e 91.

MENSAGEM:
Ogum fala que devemos
mudar um pouco as rotinas.
Muitas delas estão extremamente desgastantes e estressantes. Programe atividades
e faça uma viagem de férias.
SAUDAÇÃO:
Ogunhê, Patakurí.

ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para conseguir equilíbrio em
certas situações do dia a dia,
faça um banho com três folhas

LLSe seus projetos não estão andando como esperado, esse é o
momento para ajustá-los. Ouça
o coração. Disposição para fazer
exercícios físicos. Pode rolar uma
paquera com alguém de longe.
Números da sorte: 20, 11 e 47.

câncer

Os astros favorecem que sua
atenção esteja mesmo nos assuntos de fim de ano, provas e
estudos, festas ou férias. Poderá tomar a iniciativa e convidar
quem paquera para sair.
Números da sorte: 14, 41 e 32.
LL

de saião, três folhas de boldo,
três folhas de hortelã e dois litros de água. Macere tudo e espere descansar por meia hora.
Jogue da cabeça aos pés, pedindo paciência e sabedoria.

SÃO FRANCISCO XAVIER
Nascido na cidade de Xavier, na Espanha, no ano de 1506, sofreu com
o horror de uma guerra logo cedo, na
juventude. Aos 18 anos, foi para Paris estudar, tornando-se professor e
doutor. Cofundador da Companhia de
Jesus, Francisco foi ainda missionário
no Oriente, onde realizou importantes
missões espirituais na Índia, Japão e
China, e ficou conhecido como São
Paulo do Oriente. São Francisco Xavier,
com 10 anos de apostolado, tornou-se
merecidamente o Patrono Universal
das Missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. Morreu aos 46
anos, no ano de 1552, na China.

Momento para quem quer mudar de ramo ou rotina. Bom astral para quitar dívidas, reformar
a casa ou buscar nova fonte de
renda. A relação passará por um
momento calmo e prazeroso.
Números da sorte: 13, 67 e 40.
LL

Dia favorável para fazer parcerias, atender clientes e fechar
acordos. A bondade trará crescimento. Pratique exercícios nos
momentos que puder. Aquela
paquera pode virar namoro.
Números da sorte: 78, 69 e 15.
LL

escorpião

LLSe tem um jeito recatado, Marte
vai ajudar a se expressar melhor.
Invista em ideias prósperas, busque parcerias e faça cursos. Mudanças positivas a dois: o período
será de romance e confiança.
Números da sorte: 62, 17 e 98.

capricórnio

A disposição para trabalhar está
grande e chegará ao final do dia
zerando as tarefas. A mente está
ágil e consegue ver onde deve
melhorar. Pode conhecer uma
paixão em momento de lazer.
Números da sorte: 55, 28 e 73.

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
LLGastos imprevistos podem pintar. Momento para quem trabalha com assuntos sigilosos ou em
ambientes isolados. Se tem compromisso, espere sintonia. Você e
o par vão se entender pelo olhar.
Números da sorte: 63, 72 e 90.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLCriatividade em alta, aproveite.
Caso surjam problemas, conseguirá resolver. Disposição para
iniciar dietas e fazer exercícios.
Se tem um amor, entenderão e
resolverão suas diferenças.
Números da sorte: 66, 12 e 75.

leão

libra

LLO dia pede recolhimento e reflexão. Olhe para si e poderá encontrar as respostas para as dúvidas.
Veja onde pode poupar grana. A
paquera pode rolar enquanto faz
uma atividade de rotina.
Números da sorte: 70, 07 e 61.

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

“É melhor recordar o amor como ele foi no início.”
(Bess Streeter Aldrich)

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

COR:
Azul-escuro.

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Autônomos e profissionais liberais terão um bom desempenho,
principalmente em novos projetos. Evite empréstimos a amigos.
Que tal visitar um médico? Talvez
um admirador se revele.
Números da sorte: 20, 74 e 92.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Dia ligeiramente amarrado, pois
sua mente vai vagar. Aproveite
a energia para curtir eventos e
participar de atividades em grupo. Durante essas saídas, poderá
conhecer alguém interessante.
Números da sorte: 48, 30 e 03.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BÊBADO
Um bêbado vai fazer alguns
exames médicos. Terminada
a primeira etapa, o médico,
preocupado com o estado do
paciente, pergunta:
— O senhor bebe?
E o homem, sem pensar duas

vezes, responde:
— Pode colocar duas doses!
ASSALTO
O marido é assaltado e tem
os pertences e suas roupas
levados. Ele vai para casa e
encontra sua mulher pelada

com o vizinho na cama.
— Maria! Ricardo! Não acredito! Vocês também foram
assaltados?
COCHILO
Gabriel pega no sono no
trabalho, depois da farra à

noite. De repente, ele acorda, com o chefe chegando. O
sujeito volta a fechar os olhos
e afirma:
— Como eu estava dizendo,
Senhor, abençoe o meu chefe, nos dê sabedoria para o
nosso trabalho, amém!

SAÍDA
A filha está de saída e a mãe,
preocupada, diz:
— Volte cedo, minha filha.
A garota protesta:
— Eu não sou mais criança!
— Pois é, minha filha. Justamente por isso!

