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REGÊNCIA: Ewá

ÁRIES

MENSAGEM: Ewá nos ensina sobre a importância do perdão. Certas
situações precisam ser resolvidas e
superadas. A mágoa e o rancor só
nos tornam pessoas incompletas e
amargas. Desculpar faz bem à alma.

L LNo trabalho, você terá que
driblar algumas diferenças,
mas vai chegar bem mais longe se souber cooperar com
os colegas. Saia com amigos
e conheça muita gente nova.
Números da sorte: 85, 31 e 22.

SAUDAÇÃO: Hi hó Ewá
CORES:
Vermelho, rosa, amarelo e coral

LLTerá atitude de sobra para mudar o que incomoda você no seu
trabalho. Ou ainda para correr
atrás de um novo emprego. Deve
ter cuidado com a saúde. Na vida
a dois, bom dia para fazer planos.
Números da sorte: 59, 23 e 14.

câncer

Você pode retomar um projeto
ou uma função que já desempenhou no trabalho. Forte atração
por colega. Se você está de olho
em alguém, use todo seu charme e boa lábia para conquistar.
Números da sorte: 44, 53 e 17.
LL

SIMPATIA: Para eliminar maus
fluidos e energias negativas na sua
casa ou empresa faça um defumador com sementes de girassol e casca de alho. Balance o defumador de
trás para frente e depois descarte as
cinzas e brasas na rua.

SÃO MARCELO I
São Marcelo I foi Papa no início
do século quatro, um período
conturbado para a Igreja. O seu
pontificado foi uma luta constante para reorganizar a Igreja e
lutar pela inclusão daqueles que
tinham renegado a fé em Cristo.
Com muita justiça e sabedoria,
Marcelo soube tratar o assunto.
São Marcelo I acabou sendo preso pelas forças romanas e obrigado a trabalhar na sua igreja,
transformada em estábulo. São
Marcelo I morreu em consequência dos maus-tratos recebidos,
no dia 16 de janeiro de 309.

Se depender dos astros, você vai
usar a boa lábia para conseguir
o que quiser dos outros. Tome
cuidado com mal-entendidos.
Na união, o céu vai estimular o
diálogo e a paixão vai rolar solta!
Números da sorte: 25, 97 e 16.
LL

Se você anda preocupada com
grana, use a criatividade para
descobrir coisas lucrativas que
possa fazer em casa nas horas
vagas. No amor, seu coração vai
querer ter um porto seguro.
Números da sorte: 09, 45 e 27.
LL

escorpião

LLDívidas e falta de grana podem
deixar você de cabeça quente.
Em vez de reclamar, Marte convida você a arregaçar as mangas e correr atrás. A união pede
muita privacidade e confiança.
Números da sorte: 29, 38 e 47.

capricórnio

A Lua deixa você ambicioso,
vaidoso e a fim de se destacar.
Pode ter boas ideias para ganhar dinheiro: portanto, use a
criatividade. A dois, mostre o
quanto valoriza seu amor.
Números da sorte: 04, 31 e 22.

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
LLInvista nas parcerias e conte
com o apoio de amigos para
alcançar seus ideais. Aposte no
seu espírito de liderança para estimular os colegas. Na paquera,
você vai deixar claro o que quer.
Números da sorte: 21, 39 e 75.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLSe o trabalho é em equipe,
cabe a você liderar os outros
com otimismo e simpatia. Controle bem os gastos para não se
complicar. Pode deixar o romance ainda mais gostoso e picante.
Números da sorte: 60, 15 e 87.

leão

libra

LLA Lua realça todos os pontos
fortes do seu signo e você saberá direitinho o que dizer para
convencer as pessoas a fazerem
o que você quer. Na união, não
deixe a conversa virar discussão.
Números da sorte: 55, 82 e 10.

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

“Não podemos ter tudo o que queremos, mas podemos
querer tudo o que podemos.” (Pierre-Paul Riquet)

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

ELEMENTOS:
Florestas e matas virgens

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Afinidades de ideias contarão
muitos pontos para você na hora
de fazer uma nova amizade. Isso
não será diferente na paixão.
Pode sentir uma paixão arrebatadora por alguém próximo.
Números da sorte: 68, 59 e 41.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Você pode sentir um desejo
maior de dar uma guinada na
sua carreira. Tensão com amigos:
não se deixe abater. Pode ser mais
fácil abrir seu coração e compartilhar seus sonhos com seu bem.
Números da sorte: 78, 42 e 96.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
SOGRA ELEGANTE
Depois de um certo tempo
sem ver a sogra, Reginaldo
fica espantado com o novo
corpo da idosa ao encontrá
-la num churrasco da família.
Bem mais magra e maquiada, a mulher chamava aten-

ção também pela elegância.
— Sogrinha, estou impressionado! — diz Reginaldo.
— Muito obrigada, meu genro. Estou fazendo uma dieta
nova dessas revistas aí. E já tô
vendo muito resultado. Pra
você ter uma ideia, comecei

há um mês e perco três quilos
por semana.
— Que ótimo! E quanto a senhora quer emagrecer?
— Ah, não sei, mas quero
ficar bem elegante para o
verão — afirma a sogra, bastante descontraída.

Aproveitando o momento
bem-humorado da sogra, Reginaldo continua insistindo
no assunto.
— Sogrinha, eu já penso diferente — provoca ele.
— Como assim?
— Eu acho que a senhora

deveria continuar essa dieta
por um longo tempo!
— Para ficar ainda mais elegante? — indaga a mulher.
Reginaldo ri e explica o seu
comentário:
— Não, é pra ver se a senhora some de vez!

