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REGÊNCIA:
Oxóssi
MENSAGEM:
Hoje o dia será de transformações. Tornar o negativo
em positivo será muito importante. Com a transformação de energias, chegarão
novas notícias. Oxóssi pede
controle com a curiosidade e
a ansiedade. Período de fartura e abundância.
SAUDAÇÃO:
Okê Arô, Kokê Oxóssi
COR:
Verde
ELEMENTO:
Terra
SIMPATIA:
Se você deseja atrair fartura
para seu lar, a hora é essa. Misture seis punhados de arroz
branco cru e seis punhados de
milho de galinha cozido. Colo-

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLSeu entusiasmo será contagiante e fará até as tarefas
mais chatas parecerem fáceis.
Será mais fácil dialogar com a
família à tarde: aproveite. Sucesso garantido na conquista.
Números da sorte: 65, 11 e 20.

LLAssuntos de casa e família terão
prioridade para você hoje, ainda
mais se envolverem dinheiro. Na
paquera, deixe claro o que procura no amor. Na vida a dois, boa
sintonia e boas conversas.
Números da sorte: 57, 48 e 03.

câncer

Ganhar dinheiro está entre as
suas prioridades e você deve refletir sobre o que pode fazer
para equilibrar as finanças.
Mercúrio pode te incentivar a
se declarar na paquera.
Números da sorte: 95, 41 e 50.
LL

SÃO GERMANO DE PARIS
Nasceu em 496, próximo à cidade
de Autun, na França. Diz a tradição
que sua mãe não o desejava e tentou
abortá-lo, mas não conseguiu. Em
531, Germano foi convidado para
trabalhar com o bispo de Autun, mas
logo deixou o posto.Transferiu-se, então, para Paris, onde ganhou a estima
do rei Childeberto por seus conselhos.
Em 536, o rei o nomeou bispo de Paris,
onde ele exerceu grande influência
sobre a corte merovíngia. Seguiu
Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo.
Com o exemplo deste santo, aprendemos que precisamos viver como
verdadeiros irmãos. Morreu em 576.

Você pode fazer boas parcerias ao longo do dia e vai contar
com apoio dos amigos, ainda
que nem todos possam ajudar.
Paquera agitada. Na vida a dois,
procure conversar e se abrir mais.
Números da sorte: 87, 51 e 06.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Cuidar da beleza fará muito
bem à sua autoestima. Então,
reserve um tempo para você. No
trabalho, cumpra suas tarefas
antes de ajudar os outros. A dois,
não esconda seus planos do par.
Números da sorte: 25, 79 e 70.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLVocê vai investir sua energia
na carreira, ainda mais se estiver de olho em promoção. No
amor, será mais exigente. Quem
já achou sua cara-metade deve
investir nos projetos em comum.
Números da sorte: 99, 18 e 54.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLCursos e estudos estão favorecidos. Por isso, aprenda tudo
que puder para garantir o seu
progresso. Trabalhar em equipe
pode ser bem positivo: troque
experiências com os colegas.
Números da sorte: 28, 64 e 37.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Os astros incentivarão você
a mergulhar no trabalho. Na
saúde, é um bom dia para mudar alguns hábitos. Se depender de charme, seu sucesso no
romance está garantido.
Números da sorte: 74, 47 e 56.

LLPalavras e atitudes gentis vão
facilitar os relacionamentos, o
trabalho e os acordos em geral. À tarde, você pode ter uma
boa ideia para ganhar dinheiro e aumentar seus ganhos.
Números da sorte: 04, 49 e 94.

leão

libra

LL

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLVocê pode encontrar bons
aliados para os seus projetos.
Sua carreira receberá novos
estímulos a partir desta tarde.
Sintonia com alguém da turma
pode despertar amor.
Números da sorte: 62, 44 e 71.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem
nome.” (Clarice Lispector)

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

que em uma travessa e deixe
seis dias atrás da porta principal da sua casa, pedindo a
Oxóssi fartura e prosperidade.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Você deve usar todo seu carisma
para conseguir bons resultados
no trabalho. Também é uma fase
de sorte e talvez valha a pena fazer uma fezinha. Tempo de revelar seu lado mais romântico.
Números da sorte: 84, 12 e 30.

O trabalho deve fluir sem
muitas novidades. No meio
da manhã, assuntos de casa e
família podem exigir algumas
providências. Pode receber
uma declaração de amor.
Números da sorte: 49, 40 e 58.

quando já está tudo claro!

— É este que eu vou levar!
— É uma bela escolha. Mas
aviso que este sapato costuma apertar nos dois ou três
primeiros dias — disse o vendedor.
— Não tem problema, só vou
usar no domingo!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PLACA
— Pai! Pai! Acabaram de
roubar nosso carro! — grita
o filho.
— Você viu os ladrões?
— Vi!
— E você acha que consegue
reconhecê-los?

— Não, mas anotei a placa do
carro!
SISTEMA SOLAR
Na sala de aula, a professora
pergunta para o Pedrinho:
— O que é mais importante
para as pessoas, Pedrinho:

o Sol ou a Lua?
— É a Lua! Ela ilumina tudo
quando está escuro. Graças a
ela, a gente enxerga melhor
à noite.
— Mas e o Sol?
— O Sol não serve para nada!
Ele só brilha durante o dia,

SAPATO
Era segunda-feira de manhã
e Fernando foi à sapataria.
Ele olhou a vitrine inteira,
até que encontrou o sapato
que estava procurando.

