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atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Yemanjá
MENSAGEM:
Yemanjá nos pede para resolvermos nossas pendências antes de iniciar novos projetos. A
partir daí, pode surgir muito
sucesso e bons fluidos energéticos. É muito importante a calma e sabedoria para conseguir
chegar aonde se deseja.
SAUDAÇÃO:
Odoyá
CORES:
Branco, azul, verde água e
prata
ELEMENTO:
Águas salgadas
SIMPATIA:
Para obter boas realizações e
sucesso no trabalho, jogue sete
rosas brancas no mar, pedindo
a Yemanjá sua grande intercessão. Vá de branco até o mar.

ÁRIES

L Adote uma postura dedicada
no seu trabalho. Podem pintar
algumas transformações no
seu cotidiano. O seu signo ganha mais charme na paquera.
Cor: azul-turquesa.
Números da sorte:16,79 e 07.

L Você pode expandir os seus
horizontes. O romantismo e a
criatividade vão gerar ótimos
momentos. Há risco de brigar
com as pessoas hoje.
Cor: marrom.
Números da sorte:89, 53 e 62.

CÂNCER

Grande momento na vida
pessoal e profissional neste
sábado. Parcerias de sucesso
podem aparecer. No amor, vai
viver um bom relacionamento.
Cor: amarelo.
Números da sorte:46,91 e 28.

SÃO FIDÉLIS DE
SIGMARINGEN
Era chamado de “advogado dos
pobres” porque defendia, gratuitamente, os que não tinham dinheiro
para pagar um profissional. Marcos Reyd, futuro Frei Fidélis, nasceu
em Sigmaringen, na Alemanha, em
1578. Enquanto ocupava o cargo
de guardião no convento de Weltkirchen, os moradores da região
tiveram a chance de admirar sua extraordinária caridade e sua coragem
na assistência aos atingidos pela
peste. O santo frade continuava impávido a sua missão, indo de cidade
em cidade fazendo suas pregações.

CONVERSA NO AVIÃO
Num avião, a comissária de
bordo pergunta para um
passageiro:
— Vai desejar alguma coisa
para beber?
— Quais são as opções? —
pergunta o passageiro.

Foque em conquistar dinheiro. No trabalho, resolva
os seus problemas. Na saúde,
uma doença vai ser curada. No
romance, vai ser bem direta.
Cor: pérola.
Números da sorte:56, 11 e 38
L

Você vai fazer algumas mudanças no dia de hoje. Seja
criativa para melhorar a sua
qualidade de vida. Não se deixe levar pela emoção.
Cor: dourado.
Números da sorte:12, 66 e 21.
L

ESCORPIÃO

L Vai ter talento com as palavras e pode renovar amizades.
Corre o risco de se magoar rápido. O amor não vai viver um
bom momento neste sábado.
Cor: preto.
Números da sorte:95, 77 e 41.

CAPRICÓRNIO

SAGITÁRIO

de 22 de novembro a 21 de dezembro
L O campo astral indica que a
sua vida pode mudar. E para
melhor. Fature financeiramente. Se estiver na pista, o seu jeito de falar vai atrair.
Cor: malva.
Números da sorte:78, 42 e 60.

AQUÁRIO

PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Boas chances de aprender
coisas novas e se sentir realizado. Ótima fase para fazer
contatos. Você tende a ficar
temperamental no amor.
Cor: grafite.
Números da sorte:79, 16 e 61.

As suas relações se aprofundam no dia de hoje. Vai dar e
receber ajuda. Na saúde, fique
alerta. Com o companheiro
amoroso, busque a união.
Cor: púrpura.
Números da sorte:71, 80 e 98.

Vai fazer novos contatos de
forma muito fácil. Você pode
ter grandes planos. Tende a
agir com rispidez e ultrapassar
os limites na paquera.
Cor: nude.
Números da sorte:45, 63 e 27

Um deles tem uma ideia, se
abaixa, tira um par de tênis
da mala e começa a calçá-lo.
O outro não entende nada e
comenta:
— Seu idiota! Você acha que
vai correr mais que o leão
com esse tênis?

O homem sai em disparada e
grita de longe:
— Eu não quero correr mais
que o leão. Eu só quero correr mais que você!

— Acredita que eu não posso
escutar uma buzina?
— Por quê?
— É que a minha mulher fugiu com o motorista e sempre que ouço uma buzina
penso que é o cara trazendo
ela de volta.

L

CORRIDA PELA VIDA
Um avião cai na floresta com
dois amigos. Eles pegam as
suas malas e saem andando. Até que surge um leão.

VIRGEM

de 23 de agosto a 22 de setembro

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

A comissária responde:
— Sim e não!

L Sentimentos positivos em
relação à família podem pintar. Você vai encontrar paz em
casa. Se estiver livre no amor,
chances de conquista.
Cor: pink.
Números da sorte:00,90 e 81.

LEÃO

LIBRA

L A conexão familiar vai estar
em alta no dia de hoje. Deve
conquistar as pessoas pelo seu
charme. A harmonia vai marcar o relacionamento.
Cor: índigo.
Números da sorte:40, 04 e 94.

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
L

FRASE DO DIA
“Ninguém é derrotado, a menos que comece
a culpar os outros.” (Jonh Wooden)
TOURO

de 21 de março a 20 de abril

15

L

BUZINA
Marcos comenta com amigos:

L

