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LL‘MARAVILHAS NUNCA FALTARAM NO MUNDO,
O QUE SEMPRE FALTA É A CAPACIDADE DE
SENTI-LAS E ADMIRÁ-LAS’ (MÁRIO QUINTANA)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Xangô
MENSAGEM:
Nesta quarta-feira, Xangô
vem trazendo a certeza da
vitória e das boas conquistas, nos lembrando que sabedoria é fundamental. O
dia estará propício para se
concretizar propostas e colocar em prática os planos
de novos negócios.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê
CORES:
Marron, branco e vermelho
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para atrair sorte e resultados favoráveis em processos
e problemas com a Justiça,
em uma quarta-feira, passe

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

“Há amor sem felicidade, mas nunca
felicidade sem amor.” (Flaubert)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLUma energia criativa está no ar e
poderá ser dirigida à sua carreira.
Caso viva um relacionamento e
esteja pensando em outra pessoa, reflita: não vale a pena dar
valor a quem está ao seu lado?
Números da sorte: 13, 22 e 67.

LLQuanto maior o seu preparo
profissional, melhores as chances de assumir responsabilidades.
Tudo bem com as finanças. Pode
se interessar por alguém sério,
que gosta de ensinar.
Números da sorte: 50, 95 e 59.

câncer

12 quiabos crus pelo corpo,
pedindo a Xangô vitória nas
questões processuais. Depois, enterre os quiabos de
cabeça pra cima embaixo de
uma árvore bem grande e
frondosa.

Como as coisas no seu emprego podem não correr bem, seu
emocional ficará mais sensível.
Todo cuidado será pouco. Se estiver só, poderá se apaixonar por
uma pessoa que conhece de vista.
Números da sorte: 79, 70 e 25.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLTerá boas ideias para colocar em
prática no serviço, principalmente se trabalha por conta. Nos contatos pessoais, procure manter
a calma, pois o céu estará tenso.
Romance protegido.
Números da sorte: 01, 64 e 19.

São João de Sahagún
Nasceu em 1430 na cidade de
Sahagún, Espanha. Estudou na
sua cidade natal com os monges
beneditinos, recebendo a ordenação sacerdotal em 1453. Foi
acometido de uma doença muito
grave e, nesta ocasião, decidiu
entrar para a Ordem dos Eremitas
de Santo Agostinho. Foi envenenado por uma mulher que não se
conformou com a conversão de
seu amante, aconselhado por João
a voltar para uma vida decente.
Morreu em 11 de junho de 1479.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLQuem trabalha com público
precisará ter paciência, pois pode
ter problemas. Notícias de bastidores poderão beneficiar sua carreira. Poderá ganhar uma declaração de alguém que te admira.
Números da sorte: 58, 85 e 22.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLVocê vai conseguir manter o
foco no trabalho sem prejudicar
sua capacidade criativa. Talvez
surja um serviço temporário. Na
união, celebre o amor e procure
ouvir as necessidades do par.
Números da sorte: 60, 06 e 51.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

25

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Período de intuição e novidades
na área profissional. Talvez algo
que faça como hobby vire uma
fonte de renda. Na conquista,
baixe o nível de exigência para
atrair alguém especial.
Números da sorte: 62, 89 e 53.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLDistrações poderão interferir
na qualidade do seu serviço. Se
estiver com problemas pessoais,
é possível que uma pessoa amiga
ofereça ajuda e solução. Um sonho de amor poderá se realizar!
Números da sorte: 56, 83 e 92.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLOs astros favorecem seu poder
de liderança no emprego. Assuma o controle e organize as coisas. O relacionamento amoroso
estará protegido, com bastante
carinho e ótima comunicação.
Números da sorte: 68, 50 e 86.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Seus projetos profissionais dependerão do seu impulso para
decolar. Deve receber apoio de
colegas que acreditam nas suas
ideias. Há chance de conhecer alguém interessante pela internet.
Números da sorte: 18, 27 e 36.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLOs astros favorecem a negociação de dívidas: não tenha medo
de cobrar pessoas que pegaram
seu dinheiro emprestado. A vida
a dois estará cheia de compreensão e objetivos comuns.
Números da sorte: 84, 66 e 75.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLEvite se comprometer com muitas tarefas no seu serviço para
não se perder. Se estiver só, saia
de casa mesmo sem companhia.
Provavelmente, encontrará alguém na mesma situação.
Números da sorte: 33, 06 e 51.

PIADAS DO CABEÇÃO
PASSAGEM
Na rodoviária:
— Bom dia. Quero uma passagem para o Esbui!
— Não entendi. O senhor
pode repetir o nome?
— Quero comprar uma passagem para o Esbui!

— Sinto muito, não temos
passagem para o Esbui.
Aborrecido, o homem se
afasta do guichê e lamenta
com o amigo:
— Olha, Esbui, o homem
falou que pra você não tem
passagem!

CASAMENTO
— Acho que vou me separar
da minha mulher. Já faz um
mês que ela não fala comigo! — desabafa João.
O amigo o aconselha:
— Um mês? Pense bem! Hoje
em dia é muito difícil encon-

trar uma mulher boa assim!
BÊBADO
Em uma festa de casamento, um sujeito enche a cara
e começa a dar o maior vexame, até que um dos convidados resolve tentar ajudar:

— O senhor não quer tomar
um táxi e ir para casa?
Abraçando o novo amigo, o
bêbado responde: — Ótima
ideia! Mas tem uma condição!
Depois que a gente tomar esse
tal de táxi, com bastante gelo,
você toma um uísque comigo?

