RIO DE JANEIRO, Segunda-feira, 9/11/2020 · MEIA HORA

alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Pombagira Dona Figueira.
MENSAGEM:
Dona Figueira vem trazendo
muita sorte e boas noticias
no dia de hoje. O dia será
bem produtivo e de grande
importância nas decisões
profissionais. Cuidado com
a inveja alheia.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Dona Figueira.
CORES:
Roxo, preto e dourado.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para tirar mau-olhado e inveja com a ajuda da Dona Figueira, passe pelo corpo 13
velas roxas, 13 folhas de vence demanda e um galho de
arruda. Passe tudo pelo corpo varrendo tudo de ruim,

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLA semana começa morna, o
que te deixará impaciente. As
necessidades corriqueiras vão
pedir atenção. Boa hora para
resolver pendências financeiras. Invista na paquera.
Números da sorte: 72, 63 e 18.

LLDeve levantar com a corda
toda para colocar em andamento seus planos. Na profissão, estabeleça limites. Vai
precisar de empenho para resolver problemas financeiros.
Números da sorte: 34, 16 e 79.

câncer

A carreira e as finanças estarão no centro das atenções e
pode ser que você queira tomar uma decisão importante
ou receba grande notícia. Um
romance não está descartado.
Números da sorte: 10, 91 e 19.
LL

SÃO TEODORO
Foi um soldado que acabou decapitado na Província do Ponto por
confessar a fé cristã. Era venerado
no século IV, em Achaita, Tchorum,
na Turquia, onde se encontra o seu
túmulo, que atraiu os peregrinos
durante muito tempo. A lenda depressa lhe embelezou a memória,
atribuindo-lhe toda a espécie de
aventuras, em particular, como a
São Jorge ter matado um dragão. É
um dos “três grandes soldados mártires” para os orientais. A tradição
conta que, apenas com a bênção e
a oração desse santo, eram curadas
doenças como a lepra.

Hoje você terá ideias claras e
disposição para colocá-las em
prática, custe o que custar. Mas
cuidado para não deixar a família de lado, ouça as opiniões
dos parentes em que confia!
Números da sorte: 92, 47 e 74.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Vai se preocupar mais com as
atividades rotineiras, principalmente com a carreira e o
emprego. Terá coragem para
ir em busca de novos objetivos.
Procure conhecer pessoas.
Números da sorte: 39, 30 e 75.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLOs astros te ajudarão a se concentrar nas atividades de casa
e do trabalho. É possível que
você precise ajudar alguém
de sua família ou um amigo.
O amor estará em alta.
Números da sorte: 95, 50 e 59.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLVocê vai levantar com a cabeça cheia de novas ideias, coloque-as em prática. Parcerias
e reuniões de trabalho estão
favorecidas. A intimidade estará sensual e gostosa.
Números da sorte: 87, 42 e 24.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Bom dia para focar no emprego e nas tarefas propostas
pelos chefes. Poderá, inclusive,
pensar em novas estratégias
no trabalho. Novo interesse
amoroso deve surgir.
Números da sorte: 25, 43 e 97.

LLTerá mais produtividade e
foco no campo profissional.
Com dinheiro, mudanças favoráveis podem acontecer. Os
astros aconselham a ser mais
paciente com a família.
Números da sorte: 19, 10 e 37.

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
LLVai focar toda a sua energia
no campo profissional. Mudanças positivas podem acontecer com o dinheiro. Mas controle a impulsividade dentro
de casa, evite brigas com o par.
Números da sorte: 22, 76 e 58.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que
cativas.” (Antoine de Saint-Exupéry)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

pedindo a Figueira que toda
inveja e olho-grande sejam
removidos. Embrulhe tudo
em um pano roxo e pendure
nos galhos de uma figueira.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Os astros ajudam a se organizar e se concentrar no campo
profissional. Pode receber um
bom retorno financeiro se usar
a sua criatividade no serviço.
As parcerias serão bem-vindas.
Números da sorte: 71, 35 e 98.

Eleja prioridades para tornar
o dia bem produtivo. Se tem
alguma questão difícil para resolver, não adie esse enfrentamento. Romance estimulado,
faça de tudo para ter prazer.
Números da sorte: 27, 45 e 63.

nos deu nem um centavo!

pouco afastado.
— Então, o que ele é do senhor mesmo?
— É meu irmão.
— E você chama isso de parente afastado?
— É que, entre nós, há mais
13 irmãos.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PREGUIÇOSO E ABUSADO
Mariana havia se casado com
o maior preguiçoso existente
na face da Terra. Depois de
anos vendo o marido sentado
no sofá e assistindo televisão
o dia inteiro, ela não aguenta
mais e começa a chorar.

— O que foi, meu bem? Por
que essa choradeira?
— Oh, Jorge, eu estou com
tanta vergonha.
— Vergonha de que, Mari?
— Estamos casados há mais
de três anos e meu pai que
paga o nosso aluguel, minha

mãe que nos dá o que comer,
minha irmã que paga o nosso
plano de saúde. Que vergonha! Que vergonha!
E o marido:
— É pra ter vergonha mesmo! Em três anos, aquele imprestável do seu irmão nunca

ENCONTRO
Dois conhecidos se encontram depois de muito tempo:
— O senhor é parente do Sr.
José, não é?
— Sou, mas um parente um

