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REGÊNCIA:
Obatalá.
MENSAGEM:
Obatalá nos traz a felicidade
e a vida. A criatividade estará
em alta na sua vida. Momento bem especial para falar e
ensinar, colocar coisas e pessoas nos seus devidos lugares. Organização em todos
os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Êpa Babà.
COR:
Branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para trazer vida e força para
você, tome durante sete sábados banho de água de
coco verde da cabeça aos
pés, pedindo força, energia
e vida longa.

ÁRIES

LLOs seus projetos vão começar
a dar resultado. Trabalho em
equipe está favorecido, procure se unir com colegas no serviço. Poderá receber elogios,
inclusive no ambiente familiar.
Números da sorte: 91, 82 e 73.

LLTerá equilíbrio emocional
para cumprir as tarefas propostas. Aproveite o bom momento para solucionar alguma
pendência financeira. Confie
no seu poder de sedução!
Números da sorte: 53, 08 e 35.

câncer

Terá equilíbrio entre corpo e
mente. Os astros favorecem o
trabalho, incentive seus parceiros e colegas a colaborar
com você em novas ideias.
Bom momento no amor.
Números da sorte: 29, 83 e 56.

SÃO ROQUE GONZÁLEZ
Nascido em Assunção, no Paraguai,
em 1576, Roque González estudou
com os padres jesuítas, que muito o
ajudaram a desenvolver seus dotes
humanos e espirituais. Tornou-se
sacerdote aos 22 anos e foi trabalhar em uma aldeia carente. Com
33 anos, entrou para a Companhia
de Jesus e, junto com outros missionários, foi atuar em terras indígenas. Morreu atacado por índios
de uma tribo que era contrária a
ele. Está entre os três primeiros
mártires sul-americanos a serem
canonizados, junto com Afonso
Rodríguez e João del Castillo.

Suas iniciativas começarão a
dar resultados. Deve concluir
negócios que vão render uma
grana para equilibrar as finanças. Dê atenção à saúde. Evite
ter dores de cabeça com o par.
Números da sorte: 75, 66 e 39.
LL

Aproveite as energias astrais
para analisar seus planos e corrigir falhas pessoais e do trabalho. Em casa, deverá tomar
uma decisão importante, não
se omita. Tudo vai acabar bem.
Números da sorte: 13, 22 e 04.
LL

escorpião

LLPode ter que enfrentar um
grande obstáculo na carreira
profissional. Os astros incentivam a elaboração de novos
projetos. Esclareça um mal-entendido que teve com seu par.
Números da sorte: 78, 60 e 69.

capricórnio

A Lua ajudará a revisar os
seus objetivos para adaptá
-los à nova realidade. Bom dia
para buscar o equilíbrio entre
o lado emocional e o racional.
Evite desentendimentos.
Números da sorte: 98, 26 e 53.

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 promete ser agitado,
tente se organizar. Se está
pensando em mudar de emprego ou modificar os rumos
da carreira, canalize sua energia para realizar seu desejo.
Números da sorte: 97, 52 e 16.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVocê conseguirá finalmente
ter sucesso por seu esforço e
terá recompensas por seu empenho. Por outro lado, deve
pensar em novas maneiras de
lucrar. Tenha confiança no par.
Números da sorte: 56, 74 e 83.

leão

libra

LLUm período de reestruturação está chegando na sua vida,
seja no ambiente profissional,
familiar ou íntimo. Não fuja
das decisões. Coloque fim em
um problema de saúde!
Números da sorte: 14, 05 e 86.

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
LL

FRASE DO DIA
“Daria tudo que sei pela metade do que ignoro.”
(René Descartes)
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

Dia excelente para concluir
bons negócios, fechar acordos,
parcerias e assinar contratos.
Já os assuntos do coração vão
enfrentar momentos tensos,
mas tenha calma na situação.
Números da sorte: 00, 72 e 45.

Obstáculos estão previstos
para a vida profissional, você
vai precisar ter equilíbrio para
superar esse momento. Mostre suas ideias para motivar
seus colegas próximos.
Números da sorte: 91, 46 e 19.

CONFIANÇA
O homem chega em casa com
uma mala cheia de dinheiro e
começa a dar instruções para
a esposa:
— Tire a blusa.
A mulher tira a blusa.
— Tire a saia.

A mulher tira a saia.
— Tire a calcinha e o sutiã.
A mulher tira a calcinha e o sutiã. E por fim, o marido diz:
— Pronto, agora, sim, pode
me ajudar a contar todo esse
dinheiro. Ainda não confio
em você.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
APRENDIZADO
Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai e fica muito curioso para saber algumas coisas.
Então, decide perguntar:
— Pai, como é que os peixes respiram debaixo d’água?
— Não sei, meu filho!

Pouco depois, surge uma nova
dúvida e Joãozinho pergunta
para o pai novamente:
— Pai, por que os barcos não
afundam?
— Não sei, meu filho!
Pouco depois:
— Pai, por que o céu é azul?

— Isso eu também não sei te
dizer, meu filho.
— Pai, você não se incomoda de
eu ficar fazendo essas perguntas, não é?
— Claro que não me incomodo,
meu filho! Se você não perguntar, nunca vai aprender nada!

