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LL‘OS PRINCÍPIOS FORAM FEITOS PARA
SEREM VIOLADOS. SER HUMANO É TAMBÉM
UM DEVER.’ (GRAHAM GREENE)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Obá
MENSAGEM:
Obá, nesse sábado, vem
trazendo o encanto, a
beleza, a sorte e a prosperidade. Ótimo momento
para quem deseja dar um
passo à frente no relacionamento. Na parte financeira, um período de boas
propostas e ideias para
crescimento e expansão
dos negócios.
SAUDAÇÃO:
Obá sirè
CORES:
Vermelho e coral
ELEMENTOS:
Fogo e águas paradas
SIMPATIA:
Para obter crescimento
financeiro nos negócios,

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

“Feliz do homem que sai da vida tão
puro como entrou” (Talmud)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLDia positivo para retomar os
estudos. Suas emoções estarão
tranquilas, assim como sua vida
financeira. Talvez se interesse por
alguém mais jovem do que você,
mas a fim de compromisso sério.
Números da sorte: 75, 39 e 30.

LLConte com suas próprias qualidades no ambiente profissional.
Acredite: chegou seu momento
de brilhar! Se você ama alguém,
procure deixar os sinais mais claros na hora da conquista.
Números da sorte: 72, 04 e 85.

câncer

durante uma semana, antes de ir ao trabalho, tome
banho com água de feijão
fradinho (lavar o feijão cru
e separar essa água) da cabeça aos pés. Na hora do
banho, peça bons negócios e fartura a Obá.

Poderá assumir posição de liderança no seu trabalho ou aconselhar colegas e superiores. Seu
brilho vai chamar a atenção de
quem ama. Aproveite a energia
do desejo no ar e seduza o par.
Números da sorte: 06, 96 e 69.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLSua diplomacia e seu senso de
Justiça poderão ser úteis no seu
serviço. Saberá resolver as coisas
de um jeito bem ágil. O companheirismo e a cumplicidade darão o tom ao seu romance.
Números da sorte: 99, 18 e 90.

SANTOS PEDRO E PAULO
A solenidade de São Pedro e de
São Paulo é uma das mais antigas
da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Já
no Século IV havia a tradição de,
neste dia, celebrar três missas: a
primeira na Basílica de São Pedro,
a segunda na Basílica de São Paulo
e a terceira nas catacumbas de São
Sebastião. São Pedro foi o primeiro
Papa da Igreja Católica Apostólica
Romana. São Paulo, com sua liderança e organização, foi o primeiro
a elaborar uma teologia cristã.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLSeu raciocínio claro e lógico vai
beneficiar as atividades profissionais que exijam organização.
Se estiver só, poderá encontrar
uma pessoa especial numa balada com a turma.
Números da sorte: 75, 84 e 03.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLTarefas executadas em dupla ou
com clientes precisarão de ajustes: busque um equilíbrio. Para
laçar aquela pessoa especial, elogie as qualidades dela e use todo
o seu poder de comunicação.
Números da sorte: 68, 23 e 86.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

17

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Se surgir dificuldade no emprego, respire fundo. Provavelmente, a resposta virá em forma
de inspiração. Você vai produzir
bastante hoje. Na paquera, seu
charme estará irresistível.
Números da sorte: 97, 34 e 25.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLPoderá contar com sua capacidade de negociar. Bons acordos
deverão ser fechados. Você estará mais perto dos amigos e familiares. No romance, é hora de
soltar a imaginação.
Números da sorte: 55, 28 e 10.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLSe trabalha por conta ou faz
algo ligado a casa, espere um dia
produtivo. Vai esbanjar calma e
isso será inspirador para as pessoas ao seu redor. No amor, astral
de carinho e diversão.
Números da sorte: 40, 58 e 13.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Se usar a tecnologia a seu favor,
deverá melhorar seu desempenho no serviço. Vai desejar ampliar seus horizontes. Paixão do
passado ou que se mudou para
outra cidade poderá reaparecer.
Números da sorte: 80, 53 e 08.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLPoderá desenvolver um jeito eficiente de trabalhar e até ensinar
os colegas. Bom dia para prestar
concurso. Na união, reserve um
tempo para acertar as finanças
ou falar sobre assunto judicial.
Números da sorte: 47, 74 e 20.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLAtividades que realizar em equipe terá bons resultados. Caso
esteja em um relacionamento
firme, os astros favorecem conversas sobre o lado prático da
vida. Sexo cheio de paixão.
Números da sorte: 50, 68 e 14.

PIADAS DO CABEÇÃO
VOLTA NO GUARDA
Um homem estava viajando
de carro e um tatu foi atravessar na frente do veículo.
O motorista parou e pegou o
animal. Colocou-o no porta
-malas e seguiu viagem. Pouco depois, foi parado numa

blitz da polícia federal. Os
agentes pediram os documentos e ordenaram que ele
descesse do carro e abrisse o
porta-malas. Lá dentro, o policial vê o tatu e diz:
— Rapaz, você é louco.
Esse animal é selvagem,

isso vai te dar cadeia. Se eu
chamar a polícia ambiental,
você está frito!
O homem explica: — Bem,
rapaz, esse tatu é meu. De estimação. Está comigo desde
novinho. Se você soltá-lo na
mata, eu dou dois assobios, ele

volta e fica do meu lado. Ele é
muito bem treinado.
— Não acredito nessa sua
história — diz o policial.
— Não acredita? Pois então
solte o tatu para você ver —
desafia o homem.
O policial pega o tatu, solta

-o no chão e o tatu corre pro
mato. O policial, então, fala
para o homem:
— Vamos lá, eu quero ver.
Agora chame o tatu de volta.
E o homem, fazendo cara de
surpreso, pergunta:
— Que tatu?

