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REGÊNCIA:
Ogum

ÁRIES

LLPode contar com o apoio de
uma pessoa mais experiente.
Cuide melhor do seu dinheiro.
Papos com amigos serão deliciosos no dia de hoje. Sucesso
nas paqueras. Clima cúmplice
animado no romance.

MENSAGEM:
Ogum hoje nos protege contra
toda maldade e feitiçaria. Saber obedecer regras e ordens
é o segredo para o sucesso. Habilidade e estratégia se fazem
necessárias no dia de hoje. Cuidado com bebidas em excesso e
evite brigas com amigos.

LLVocê vai lutar com unhas e
dentes para conseguir o que
quer nesta terça-feira. Seus
chefes estarão de olho no seu
desempenho. Quem está livre
pode se envolver com uma
pessoa influente.

câncer

Hoje seu dia pode começar
com alguns imprevistos e
mudanças. O melhor a fazer
é dançar conforme a música.
Atração por alguém da turma
pode ficar ainda mais irresistível. A dois, invista na sedução.
LL

COR:
Azul Escuro
ELEMENTOS:
Fogo e forja
SIMPATIA:
Para descarregar más energias

e atrair proteção, tome banho
de água com sete pitadas de
wagi (pó azul escuro vendido
nas casas de artigos religiosos).

SÃO JOSÉ DE ANCHIETA
José de Anchieta chegou ao Brasil em
1554.Veio com o único objetivo de conduzir os homens a Cristo,transmitindolhes a vida de filhos de Deus,destinados
à vida eterna. José de Anchieta viveu o
espírito do apóstolo dos gentios. Salvar
as almas para a glória de Deus era o
objetivo de sua vida. Isso explica a sua
prodigiosa atividade ao buscar novas
formas de atuação apostólica,que o levavam a fazer tudo para todos. Morreu
em 1597. Considerado o “Apóstolo do
Brasil”,José deAnchieta foi beatificado
em 22 de junho de 1980 pelo Papa João
Paulo II, e no dia 3 de abril de 2014 foi
declarado santo pelo Papa Francisco.

Cuidado com a teimosia e a
rebeldia: trabalhar em equipe
exige paciência e concessões.
Namoro vai receber ótimos
estímulos no dia de hoje. Se já
tem um amor, vai sentir mais
firmeza na relação.
LL

Você costuma colocar o trabalho acima de tudo, mas há o
risco de acumular mais tarefas
do que pode cumprir. Isso tudo
pode ameaçar a sua saúde. A
dois, vão apoiar um ao outro
no dia de hoje.
LL

escorpião

LLVocê pode retomar um emprego ou uma função que já
desempenhou anteriormente.
Vênus realça sua sensualidade,
mas talvez você prefira ficar em
casa hoje. No romance, fuja de
brigas nesta terça-feira.

capricórnio

Você vai se preocupar mais
com dinheiro e deve se empenhar em guardar uma graninha a mais. Romance com
colega recebe bons estímulos
no dia de hoje. Na vida a dois,
não abuse das cobranças.

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
LLVocê terá facilidade para negociar e convencer as pessoas
e isso pode ser muito útil no
seu emprego. Papos descontraídos vão render boas paqueras. No romance, estimule
o diálogo com o par.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLEste é um bom momento
para fazer cursos, estudar sobre a sua profissão ou sobre
o que quer para o seu futuro.
Pode se envolver com alguém
de outra cidade. Sintonia perfeita com seu bem.

leão

libra

LLA Lua no seu paraíso astral
traz sorte em tudo que for fazer neste terça-feira. No trabalho, você terá soluções inteligentes para os problemas. Vai
atrair na paquera. Na relação,
muito haverá muito carinho.

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

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

SAUDAÇÃO:
Ogum yê, Patakurí

FRASE DO DIA
“O amor é mais uma força do que um simples
sentimento.” (Suzana Frare)
touro

de 21 de março a 20 de abril

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Você vai persistir em seus
objetivos com firmeza. Pode
se desentender com parentes nesta terça-feira. Pode ter
boas surpresas na conquista ou
momentos de muito romantismo com a pessoa amada.

O céu recomenda cuidado
para não confiar nas pessoas
erradas no dia de hoje. Pode
encontrar o apoio que precisa
na família. Na paquera, observe bem seu alvo. Na união,
esclareça as dúvidas.

PROMESSA
Reginaldo subia as escadarias
da Igreja da Penha, quando
olhou pra cima e viu uma
velhinha despencar degraus
abaixo e rolar na sua direção.
Imediatamente, encolheu-se
enquanto ela passava por ele

para se arrebentar lá embaixo. Vendo a cena, um outro
homem que também subia a
escada, grita na direção dele:
— Que maldade! Por que o
senhor não a segurou?
— Eu, hein? Sei lá qual foi a
promessa que ela fez!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BÊBADO
O bêbado chega em casa e
vai logo tomar um banho.
De repente ele dá um grito:
— Cristina, sabonete fala e
canta musiquinha?
A esposa, sem entender o
motivo da pergunta do ma-

rido, grita de volta:
— Não, por quê?
— Ih! Então, acho que estou
tomando banho com o seu
radinho!
DISCUSSÃO
No hospício, dois loucos esta-

vam conversando:
— Aquilo lá é a Lua!
— Não! Aquilo lá é o Sol!
Ao ver outro louco passar,
um deles pergunta:
— Ei, aquilo é a Lua ou o Sol?
— Não sei! Não moro por
aqui! — responde o louco.

