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alto-astral
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HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLResultados positivos estão
previstos para o setor profissional, mantenha o foco no
serviço. Já os assuntos do coração vão precisar de atenção de
sua parte, aposte no diálogo!
Números da sorte: 18, 63 e 09.

LLO clima do dia será agradável e você pode pensar em usar
algumas horas para cuidados
pessoais. A carreira deve pedir
adaptações à nova realidade,
terá que tomar decisões duras.
Números da sorte: 88, 25 e 16.

câncer

Assuntos pendentes podem
ser resolvidos agora, inclusive
no setor profissional. Bom dia
para estabelecer novas metas,
terá coragem de ir em frente!
No amor pode pintar paquera.
Números da sorte: 73, 46 e 91.
LL

Uma sensação de tristeza ou
ainda de decepção pode dar as
caras hoje, tente ser forte. Procure afastar essas nuvens escuras de sua mente e arme-se
de paciência e discernimento.
Números da sorte: 65, 29 e 02.
LL

Excelente dia para realizar
projetos profissionais e pessoais. Bom momento para reconstruir algo que estava abalado, inclusive uma relação.
Um amor antigo pode voltar.
Números da sorte: 12, 48 e 75.
LL

escorpião

LLOs astros ajudarão a encontrar um equilíbrio entre seus
pensamentos e suas emoções
hoje. Dia favorável para concluir acordos ou fechar negócios. Sensualidade em alta.
Números da sorte: 68, 86 e 32.

capricórnio

Não desista dos seus sonhos!
Momento ideal para iniciar a
reconstrução de algo que estava em desenvolvimento e
sofreu um abalo há alguns meses. Fique atento à mudanças.
Números da sorte: 70, 52 e 07.

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
LLO dia pede que você canalize suas energias e volte suas
ações para o campo profissional. Pode ter que rever seus
suas finanças. Momento de
dúvidas no relacionamento.
Números da sorte: 78, 87 e 69.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLNão desista dos seus objetivos. No trabalho, não será
fácil conseguir a colaboração
das pessoas, tenha paciência!
Evite discussões na relação, o
diálogo é o melhor caminho.
Números da sorte: 10, 19 e 28.

leão

libra

BEATOS DOMINGOS JORGE,
ISABEL FERNANDES E INÁCIO
Domingos Jorge nasceu emVermoim da
Maia,em Portugal.Muito jovem,partiu
para a Índia, onde divulgou a fé cristã.
Após perseguições, mudou-se para o
Japão. Domingos Jorge, membro da
Companhia do Rosário,casou com uma
jovem japonesa, filha de portugueses,
Isabel Fernandes. O casal teve um filho,
Inácio, e viviam próximo à cidade de
Nagasaki. Por bondade e piedade, receberam na sua casa dois missionários
jesuítas, fugitivos do governador, que
ordenou que fossem presos,juntamente
com Domingos Jorge, Isabel e Inácio.
Foram condenados à morte em 1662.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLNão deixe as dificuldades financeiras trazerem uma sensação de decepção. Pode ter
sucesso em suas iniciativas.
Aposte no romantismo a dois,
faça planos ousados com o par.
Números da sorte: 04, 58 e 40.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Minhas lágrimas de saudade têm o sabor da esperança de
que um dia você volte pra mim.” (Luciano Serafim)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Cigana Carmem
MENSAGEM:
Carmem avisa que buscar o
passado e querer revivê-lo
será uma péssima ideia. Lembre-se dos erros e das decepções passadas como ensinamento, assim evitará que se
repitam.
SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano
CORES:
Vermelho, dourado e branco.
ELEMENTOS:
Terra e fogo.
SIMPATIA:
Para eliminar toda energia do
passado, mágoas e desavenças do seu lar, acenda cinco
incensos de rosas e cinco de
canela por toda casa e peça
para Carmem a reconciliação
e a união entre todos os seus.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Vai focar no seu relacionamento e pode ter a chance de
resolver algum mal-entendido que surgiu recentemente.
Parceiros e colegas podem te
ajudar a alcançar o sucesso!
Números da sorte: 26, 98 e 62.

Não se deixe levar pela energia de carência e limitação que
pode dar as caras. Pelo contrário, use-a a seu favor para realizar planos concretos? Evite
discussões ríspidas com o par.
Números da sorte: 99, 72 e 54.

Geraldo explica:
— Deveriam, porque deste
frango só se veem os ossos.

O paciente pergunta:
— E o que eu faço agora?
— Se eu fosse você, casava
com uma mulher bem chata.
— Por que, doutor?
O médico explica:
— Seriam os seis meses mais
longos da sua vida.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BÊBADO
O bebum estava andando
pela rua quando viu um grupo de pessoas amontoado
numa esquina. Ele vai cambaleando até o local e pergunta:
— O que aconteceu por aqui?

— Foi uma batida.
— Uma batida, né? Tá vendo
só? É por isso que eu só tomo
da pura!
FRANGO
Geraldo foi a um restaurante e não gostou nada do que

lhe foi servido. Ele chamou o
garçom e reclamou:
— Poxa, eu pedi um frango
a passarinho e o senhor me
trouxe um frango ao raio-x.
O garçom não entende nada:
— Frango ao raio-x? Não temos esse prato no cardápio.

TEMPO DE VIDA
O médico avisa ao paciente:
— Infelizmente, o senhor só
tem seis meses de vida.

