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REGÊNCIA:
Exú (Maria Padilha)
MENSAGEM:
Maria Padilha traz sorte no
amor, sedução e magia. Hoje
estão presentes as energias das
pombas giras, que nos garantem a certeza de uma vida amorosa de sucesso e harmonia.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Maria Padilha
CORES:
Vermelho e dourado.
ELEMENTO:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para trazer um amor de volta, escreva o nome da pessoa
três vezes em um papel, o seu
por cima e coloque dentro de
um pote de melado. Coloque
também sete moedas, sete pitadas de Dandá da Costa e sete
sementes de anis estrelado e,

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
L LSucesso garantido em parcerias e sociedades. A vida
amorosa recebe ótimos estímulos, especialmente para
quem já vive uma relação
estável. Na paquera, abra o
seu coração.

L LA Lua garante muita disposição e disciplina no seu
trabalho hoje. Fique de
olho nas oportunidades de
aumentar seus ganhos. Romance com colega recebe
boas vibrações.

câncer

Hoje pode ser mais fácil
enfrentar um problema de
família. No emprego, confie na sua experiência para
conquistar a estabilidade
que tanto deseja. No amor,
valorize a privacidade.
LL

SÃO JUSTINO
Filósofo cristão e cristão filósofo,
como foi acertadamente definido,
Justino, nascido em Flávia Neápolis,
na Samaria, pertence à plêiade de
pensadores que em cada período da
história da Igreja tentaram uma síntese da provisória sabedoria humana e das inalteráveis afirmações da
revelação cristã. Justino, aos trinta
anos, descobriu o cristianismo e tornou-se seu propagador. Por inveja e
por não aceitar a verdade, em 167,
um filosofo denunciou São Justino,
que foi julgado injustamente, flagelado e, por não renunciar a Jesus
Cristo, foi decapitado.

Terá ideias criativas e inovadoras. Procure participar
mais das conversas e decisões no trabalho. Ótima
popularidade com amigos e
paqueras. Na união, fase de
muito diálogo.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Você vai sentir um desejo
ainda maior de melhorar de
vida. Defina metas e corra
atrás. Escolha a dedo seu
alvo na paquera. Na união,
vocês podem conseguir algo
muito desejado.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
L LConfie no sexto sentido,
seja para desviar de armadilhas e falsidades, seja
para encarar de uma vez
um problema e cortar o mal
pela raiz. No amor, desejos
ardentes e muita sedução.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
L LC o l o c a r s e u s p r o j e t o s e
ideais em prática será mais
fácil se puder contar com
o apoio de outras pessoas.
Uma boa amizade pode se
transformar em romance.
No romance, sintonia total.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você não medirá esforços
para ganhar a atenção e a
confiança dos seus chefes.
Os astros também realçam
sua vaidade: cuide da beleza. Pode pintar um clima
com alguém do trabalho.

L LSe depender de entusiasmo e criatividade, seus projetos têm tudo para deslanchar. A sorte estará ao seu
favor, inclusive para jogos e
sorteios. No amor, você vai
arrasar com seu charme.

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
L LInvestir nos estudos pode
ser um bom caminho para
abrir seus horizontes: faça
cursos. No amor, você vai
procurar alguém com quem
tenha mais afinidades para
se relacionar.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar,
vale a pena ter nascido” (Fernando Pessoa)

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

depois, enterre no pé de uma
roseira. Peça a Maria Padilha
que lhe traga a pessoa desejada
o mais rápido possível.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Você vai mostrar muita empolgação e muito interesse
no trabalho. Terá grande facilidade para aprender coisas novas. Use seu charme
para conquistar alguém ou
encantar a pessoa amada.

Mudança de casa ou emprego recebe boas vibrações. Bom dia para você
deixar de lado os ressentimentos e se entender com
parentes. Há boas chances
de se acertar com ex.

parar esse cara?!

pois, sem mais nem menos,
começa a mancar, a puxar de
uma perna. O que o senhor
me aconselha a fazer?
— O melhor que o senhor
tem a fazer é esperar ele
voltar a galopar e vendê-lo
imediatamente!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PAPAGAIO BOLEIRO
Padre Bento ganhou um papagaio de presente de um
amigo. Esse amigo é proprietário de um bar onde
todos assistiam a jogos de
futebol, e o papagaio viveu
lá por muitos anos. Feliz com

o presente, o padre colocou
o louro próximo ao altar. Na
missa de domingo, o religioso começou seu sermão, sob
o olhar atento dos fiéis e do
papagaio:
— Meus irmãos — disse o
padre. — Jesus nasceu em

Belém, passou por Nazaré,
passou pela Galileia, passou
por Jerusalém, passou por...
Nesse momento, o papagaio
interrompe o sermão com
um grito:
— Paaaara! Será que não
tem um zagueiro capaz de

CAVALO
O fazendeiro leva o seu cavalo para o veterinário.
— Olha, doutor, esse cavalo
passa um tempo galopando
com toda a elegância e de-

