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LL‘QUANDO O PODER DIRIGE A SUA MIRA
PARA O BEM PESSOAL DE QUEM O EXERCE, JÁ
DEGENEROU EM TIRANIA’ (JAIME BALMES)

alto-astral

Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN
atendimentolucc@gmail.com

REGÊNCIA:
Orunmilá
MENSAGEM:
Orunmilá nos alerta sobre
as decepções com certas
pessoas, pessoas nas quais
confiamos demais. É preciso falar menos sobre a própria vida e, principalmente, de planos e segredos
pessoais. Tenha cuidado
com pessoas invejosas.
SAUDAÇÃO:
Epa Ojú Olorun
CORES:
Branco e marfim
ELEMENTO:
Terra (montanhas, cumes)
SIMPATIA: Para abrir os
olhos e ter uma visão avançada com amizades e pessoas
ao seu redor, pegue 2 claras
de ovos brancos. A primeira,

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

“Felicidade é boa saúde e má memória.”
(Ingrid Bergman)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLSuas atitudes poderão ser vistas como autoritárias. A noite
favorece o contato com pessoas
de longe ou um programa que
inclua música. Seu poder de sedução em alta favorece a conquista.
Números da sorte: 62, 35 e 26.

LLProfissionalmente, o dia será de
algumas mudanças. Apresente
suas ideias para a chefia. Fuja
da rotina com a pessoa amada e
busque alternativas de lazer que
garantam descanso ao casal.
Números da sorte: 72, 90 e 27.

câncer

esfregue no olho direito e a
segunda, no olho esquerdo.
Enquanto esfrega, peça a Ifá
que te traga visões e intuições sobre as pessoas que estão ao seu redor, e que afaste
as decepções e traições. Em
seguida, lave o rosto com
bastante água corrente.

Terá que correr para dar conta
do serviço. Não faltará coragem
para tomar decisões. O sentimento que te une a quem ama é mais
forte do que as diferenças: deixe
isso claro para seu par.
Números da sorte: 92, 29 e 11.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLCom a diplomacia que lhe é
natural, mostre suas opiniões
no seu emprego. Em família,
você vai desejar independência. É possível que mude de tática no jogo da sedução.
Números da sorte: 95, 86 e 05.

SANTO ANTÔNIO
MARIA GIANELLI
Nasceu no dia 12 de abril de 1789
em Mântua, na Itália, numa família
pobre de camponeses. Com muitos
sacrifícios e dedicação, conseguiu
ser ordenado sacerdote, aos 23
anos de idade. Durante uma boa
parte de sua vida, lecionou letras
e retórica, e conseguiu criar uma
obra que impressionou o clero. Em
1827, fundou uma congregação
missionária para sacerdotes sob a
proteção de Santo Afonso de Ligório. Morreu em 1846.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLVocê vai notar que sua força
interior lhe dará segurança para
tomar algumas decisões profissionais. Como seu coração vem
pedindo um amor, hoje poderá
conhecer alguém diferente.
Números da sorte: 98, 62 e 44.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLMantenha os pés no chão. Poderá se engajar num projeto que
promove o bem. Só gaste sua grana com o essencial. É possível que
uma pessoa que admira você à
distância declare seu interesse.
Números da sorte: 19, 10 e 73.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

27

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Talvez um curso, ligado à sua
área de trabalho, te ajude a tomar decisões na carreira. Dia favorável a encontros com amigos
em casa. Não tenha medo de
compartilhar sonhos com o par.
Números da sorte: 75, 93 e 03.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLO dia vai favorecer quem trabalha com vendas. Estará esbanjando energia, mas evite exigir
demais de seu rendimento físico.
Na vida a dois, espere muita proteção da pessoa amada.
Números da sorte: 69, 78 e 06.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLO dia será bom para negociar,
fazer propaganda do seu talento e buscar ajuda de pessoas
influentes para a realização dos
seus sonhos. No romance, valorize a pessoa amada.
Números da sorte: 81, 99 e 09.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Poderá bolar ideias relacionadas à sua carreira. Escolha uma
para concentrar suas energias,
já que o dia de hoje pede foco.
Capriche no visual para chamar a
atenção de quem paquera.
Números da sorte: 76, 22 e 67.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLQuando estiver num momento livre, terá respostas para seus
problemas no emprego. Confie
na sua intuição. Um toque de mistério vai te ajudar na paquera. A
dois, afaste a rotina.
Números da sorte: 34, 52 e 43.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLVocê, que se guia pelo coração,
terá o aval dos astros para pedir
um aumento de salário no seu
serviço. Fale de modo objetivo
com a chefia. Na união, o astral
de afeto vai dominar.
Números da sorte: 73, 91 e 82.

PIADAS DO CABEÇÃO
GRAVIDEZ
A menina conta para o namorado:
— Amor, eu estou grávida
de você.
O namorado responde:
— Mentira, pois eu já nasci
faz tempo!

CONSULTA
Gerônimo foi ao médico,
mas seu plano de saúde
não cobria a consulta. Então
perguntou ao profissional
quanto seria o valor da consulta. O médico respondeu:
— R$ 400,00.

— Meu Deus... é muito caro.
Por favor, faça um desconto
para mim, eu também sou
da classe.
— Então quer dizer que
você é médico também?
— Não... eu também sou um
ladrão!

JOÃOZINHO
A professora pergunta para
Joãozinho:
— Joãozinho, se eu tenho
duas mangas em uma mão
e duas na outra, o que eu
tenho?
— A senhora tem mãos

grandes, professora!
CAFÉ
— Mãe!
— O que foi, menino?
— Acho que queimei o café!
— Mas como?
— Sei lá, a água tá preta!

