RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 22/12/2020 · MEIA HORA

alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Hoje, Ewá nos ensina a confiar mais em nós mesmos,
nas próprias qualidades e no
próprio potencial. O fundamental é olhar sempre para
novos horizontes e traçar
novas metas.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTO:
Terra (mata virgem).
SIMPATIA:
Para obter sucesso nas conquistas e escolhas, passe pelo
corpo 15 punhados de canjica cozida e lavada, arrume
em uma cesta, passe também 15 moedas e 15 búzios
abertos. Arrume tudo sobre

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLA Lua avisa que você vai ter
muita disposição hoje. Aproveite para iniciar um projeto
na vida profissional. No amor,
confie no seu charme. Evite
discussões com familiares.
Números da sorte: 48, 21 e 93.

LLSua paciência pode estar mais
curta hoje. Concentre-se em
tarefas que podem ser feitas
a sós, confie no seu potencial.
Dia bom para esbanjar sensualidade no romance.
Números da sorte: 85, 04 e 76.

câncer

Um passo importante na carreira pode ser dado. Faça exercícios em casa, cuide mais da
sua saúde. Na paquera, pode
se envolver com alguém popular ou que conheceu agora.
Números da sorte: 78, 15 e 51.
LL

a canjica e coloque na mata,
pedindo sucesso a Ewá.

O momento é bom para
aprender novas habilidades.
Dedicar-se às compras ou manter o contato com os amigos
pode te animar. Prepare uma
surpresa romântica.
Números da sorte: 16, 52 e 70.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

O dia está para mudanças
inesperadas. Valorize a sua
intuição para fazer boas escolhas. No amor, o momento é
propício para seduzir o parceiro e realizar seus fetiches.
Números da sorte: 62, 89 e 35.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLO trabalho ocupará o seu
foco, mas não deixe a família
de lado. Aproveite e termine
suas tarefas. Reserve um tempo para cuidar da saúde. O
amor vai ter poucas novidades.
Números da sorte: 91, 73 e 46.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLVocê contará com uma dose
extra de sorte para se destacar
em casa e no trabalho. Você
estará irresistível para novas
paixões. Aproveite para viver
uma aventura com amigos.
Números da sorte: 02, 83 e 29.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Lembranças do passado podem te deixar mais sensível
hoje. Seu lado protetor deve
marcar o romance e o contato com os familiares. Evite ser
possessivo e ciumento.
Números da sorte: 48, 30 e 84.

LLO seu lado sonhador vai se
fortalecer hoje. É tempo de
aceitar desafios e colocar os
sonhos em prática. No amor,
uma amizade tem boas chances de evoluir para algo a mais.
Números da sorte: 14, 41 e 77.

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
LLO seu lado sociável está ativo,
terá facilidade em fazer amizades. Retome antigos contatos e se abra para conhecer
novas pessoas. O carinho vai
fortalecer o romance.
Números da sorte: 45, 18 e 72.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

SANTA FRANCISCA
XAVIER CABRINI
Santa Francisca nasceu na região
da Lombardia, na Itália, em 1850.
Última dos 13 filhos de Agostinho
Cabrini e Estela Oldini, recebeu no
batismo o nome de Maria Francisca,
ao qual, mais tarde, juntou o de Xavier, pelo seu amor e veneração ao
apóstolo das Índias. Aos 11 anos de
idade, fez um voto de castidade. Aos
40, começou uma série de viagens,
percorrendo a América. Ganhou notoriedade por lutar contra a fome e
as enfermidades. A santa fundadora
das Missionárias do Sagrado Coração morreu em 1917.

FRASE DO DIA

“No homem, o desejo gera o amor. Na mulher, o amor
gera o desejo.” (Jonathan Swift)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

santo do dia

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A comunicação vai estar em
alta. Aproveite para fazer novos contatos ou reacender antigas amizades. Mostre todo
o seu charme e não perca nenhuma chance de paquera.
Números da sorte: 22, 58 e 76.

Você pode conquistar um
emprego novo ou um cargo
melhor no atual trabalho.
Também vai ter facilidade para
lidar com dinheiro. Um relacionamento sério pode surgir.
Números da sorte: 14, 59 e 77.

O menino, então, diz:
— Ah, bom! Fico aliviado
com isso, porque eu não fiz
a minha tarefa de casa.

— Você também estava na
confusão? — pergunta o delegado.
— Não, senhor!
— Então, por que está aqui?
O bêbado responde:
— O policial disse: “Cana pra
todo mundo”. Então, eu vim.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CAIXAS
O sujeito consegue um emprego em uma transportadora. No primeiro dia, seu
chefe pergunta:
— Você escreveu “este lado
para cima” nas caixas que
transportam os copos de

cristal?
— Sim, senhor! E para ter certeza de que todos iam ler, eu
escrevi em todos os lados!
TAREFA DE CASA
Na aula de Matemática, Pedrinho decide perguntar

para o professor:
— Professor, o senhor seria
capaz de brigar comigo por
algo que eu não fiz?
Intrigado, o professor responde para o aluno:
— Evidentemente que não,
Pedrinho.

CANA
O bêbado chega à delegacia
após uma briga de rua.

