RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 10/11/2020 · MEIA HORA

alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLHá chance de pintar uma reviravolta na carreira. Não deixe
que aborrecimentos causem
conflitos com as pessoas queridas. Deve equilibrar as finanças. Não se afaste do par.
Números da sorte: 46, 19 e 37.

LLHoje, o Sol ajuda a tirar da
gaveta um sonho que você já
tinha abandonado. Afaste os
pensamentos negativos e relaxe. Aposte no romantismo
com a pessoa amada.
Números da sorte: 35, 62 e 89.

câncer

Use sua energia para encontrar as soluções que necessita.
Pode deixar para trás algo importante do passado. Se está
só, invista em um novo romance, não se prenda a ninguém.
Números da sorte: 56, 02 e 74.
LL

Seu jeito estará mais sonhador e romântico do que de
costume. Assuntos amorosos
do passado poderão retornar
aos seus pensamentos e te incomodar, mas não se abale.
Números da sorte: 57, 84 e 12.
LL

Dia favorável para os relacionamentos pessoais, sejam eles
profissionais ou familiares.
Terá disposição para dialogar
com todos à sua volta. Estará
livre para paquerar.
Números da sorte: 31, 04 e 85.
LL

escorpião

LLOs astros ajudam a finalizar
um processo em andamento
ou ainda fechar um acordo.
Esqueça o passado e confie na
sua capacidade de superação,
sobretudo no amor.
Números da sorte: 69, 78 e 06.

capricórnio

Os astros anunciam boas novas para seu bolso, mas evite
gastos desnecessários. O dia
será gostoso ao lado do par e
da família. Tire um tempo para
ouvir as reivindicações deles.
Números da sorte: 35, 62 e 26.

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 estará mais sensível
hoje, por isso, decepções do
passado poderão voltar a doer,
elimine-as de vez! É hora de tirar um sonho da gaveta. Mantenha-se concentrado.
Números da sorte: 97, 43 e 52.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLPara alcançar suas metas, será
preciso se concentrar, principalmente no trabalho. Use a
imaginação e a criatividade.
Cuide da saúde e mantenha
uma alimentação equilibrada.
Números da sorte: 83, 11 e 65.

leão

libra

SÃO LEÃO MAGNO
São Leão Magno nasceu na Toscana, na Itália, em 395. Entrou
ainda jovem para o seminário. Ao
ser eleito Papa, em 440, teve que
evangelizar e governar a Igreja Católica numa época conturbada do
Império Romano. É considerado um
dos maiores Papas da história da
Igreja e, por isso, mostrou-se digno
de receber o título de ‘Magno’, que
significa Grande, no trabalho e na
santidade. São Leão Magno deixounos este grito: “Toma consciência,
ó cristão, da tua dignidade, já que
participas da natureza divina”. Leão
Magno morreu em 461.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLBom dia para canalizar suas
iniciativas em direção às suas
metas. Use sua imaginação
para passar por cima dos obstáculos. Cuide da sua alimentação. Evite brigas conjugais.
Números da sorte: 86, 32 e 68.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Um homem não envelhece quando sente paixão.”
(Mikhail Gorbatchov)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA: Oxumarê
MEnSAGEM: Oxumarê nos traz
a certeza da fé e a renovação da
vida. Momento de muita sabedoria
e inteligência, principalmente para
lidar com as pessoas, mas também
ótimo momento para impor seus
pensamentos e vontades. Cuidado
com brigas e fofocas. Sorte no
profissional.
SAUDAÇÃO: Arrobô boi
CORES: Amarelo e preto.
ELEMENTOS: Água e terra.
SIMPATIA: Para conseguir um
emprego com a força de Oxumarê,
pegue uma cabaça média, abra ao
meio, coloque dentro 14 moedas, 14
búzios abertos, 14 folhas da fortuna
e bastante purpurina colorida,
enquanto for colocando na cabaça,
vá pedindo a Oxumarê um emprego,
riqueza e prosperidade. Embrulhe
esta cabaça em um pano dourado
e despache na porta de um banco.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Com criatividade, conseguirá
elaborar uma solução para superar obstáculos que atrapalham o seu caminho. Livre-se
do que perturba seu sono, tenha pulso firme nas decisões!
Números da sorte: 81, 45 e 27.

A carreira estará favorecida e
problemas difíceis podem ter
solução, seja um acordo ou um
novo emprego. Pode retomar
um sonho engavetado ou
reencontrar um antigo amor.
Números da sorte: 55, 82 e 10.

ainda está no banheiro!”

não vou por três motivos: estou morto de sono, detesto
aquele colégio e não aguento mais os professores.
— Mas você tem que ir, filho.
E por três motivos: você tem
um dever a cumprir, já tem 45
anos e é o diretor do colégio!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
NA AULA
Na aula de religião, a professora decidiu fazer uma pergunta aos seus alunos:
— Pedrinho, onde Deus está?
— No céu.
— Muito bem.
Depois a professora pergun-

tou à Mariazinha:
— Mariazinha, onde Deus
está?
— No nosso coração e no céu.
— Muito bem.
Por fim, a professora decide
perguntar à Joãozinho, que
estava meio distraído:

— Joãozinho, onde Deus
está?
— No banheiro.
— Como assim, no banheiro,
Joãozinho?
— É que, professora, eu estava tomando banho e minha
mãe disse: “Meu Deus, você

OSSOS DO OFÍCIO
De manhã, a mãe bate na
porta do quarto do filho e
vê que ele ainda dorme:
— Filho acorda!
— Hoje não vou a escola. E

