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LL‘E SE UM DIA NOSSO AMOR ACABAR,
PROMETO TE RECONQUISTAR QUANTAS VEZES
FOR NECESSÁRIO.’ (ALEXSANDRA ZULPO)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Exú
MENSAGEM:
Exú nos traz os caminhos
abertos e momentos construtivos no campo espiritual.
Cuidar do espiritual e da evolução mental é indispensável. Use a espiritualidade
para se blindar contra energias negativas e obsessoras.
SAUDAÇÃO:
Laroyê
CORES:
Vermelho e preto
ELEMENTO:
Terra
SIMPATIA:
Para deixar a pessoa gamada, louca de vontade
de você, e cheia de saudades, faça um banho com
7 rosas vermelhas, 7 anis

HORÓSCOPO

(22) 99917-3173

ÁRIES

LLProcure se abrir para coisas novas. Harmonia em família vai deixar você sensível. Que tal cuidar
da sua beleza? Seu coração estará com vontade de aventuras. A
dois, momentos de muita paixão.
Números da sorte: 03, 75 e 21.

LLVocê vai se sentir bem na companhia dos colegas de trabalho
e poderá até formar parcerias.
Cuidado com a precipitação em
assuntos de viagem. Procure não
pressionar demais seu par.
Números da sorte: 40, 49 e 85.

câncer

Trabalho fora da cidade poderá
dar dor de cabeça. É hora de comemorar lucro financeiro! Em
casa, a sintonia com o pessoal
será grande. Seja persistente, mas
não sufoque quem você ama.
Números da sorte: 78, 42 e 06.

estrelados e 2 colheres de
açúcar mascavo. Ferva por
10 minutos, espere amornar e tome banho do pescoço pra baixo, antes de se
encontrar com a pessoa.

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLEvite a automedicação. Saberá
como cativar as pessoas do seu
dia a dia. Não confie demais na
sua intuição no trabalho. Controle seu impulso de agir sem
pensar nas conquistas.
Números da sorte: 54, 00 e 72.

SÃO GALO
Nasceu na França no ano 489. Na
sua época era costume os pais combinarem os matrimônios dos filhos.
Por isto, ele estava predestinado a
se casar com uma jovem donzela de
nobre estirpe.Mas Galo,desde criança,já havia dedicado sua alma à vida
espiritual.Para não ter de obedecer à
tradição social,ele fugiu de casa,refugiando-se num convento.Morreu
em 1 de julho de 554,causando forte
comoção na população, que logo
começou a invocá-lo como santo
nas horas de dor e necessidade.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLEspere o momento para tomar
decisões, você estará muito exigente e pode forçar a barra. Organize seu orçamento doméstico
e evite surpresas. No romance,
relaxe e se divirta com seu amor.
Números da sorte: 84, 57 e 93.

“A maior felicidade é a certeza de sermos amados,
apesar de sermos como somos.” (Victor Hugo)

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLPoderá repensar seus planos e
fazer mudanças. Terá muita criatividade e vontade de apresentar
ideias no seu serviço. Se você estiver só, um amor platônico deverá
mexer com sua cabeça.
Números da sorte: 59, 77 e 05.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

LL

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Suas esperanças serão renovadas no campo profissional, mas
terá dificuldade em lidar com a
chefia. Prepare-se para mudar
suas metas! Nas paqueras, escolha suas palavras com cuidado.
Números da sorte: 34, 61 e 79.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLAltos e baixos com dinheiro. Use
sua sensibilidade para tomar decisões. Pode ter uma oportunidade muito importante para sua
carreira. Seu amor vai cuidar bem
de você e retribuir todo o apoio.
Números da sorte: 37, 55 e 73.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLSua forma de encarar suas
finanças será mais cautelosa.
Carinho pelos colegas de trabalho e bom entrosamento. Boas
chances de conhecer paquera
que fará vibrar seu coração.
Números da sorte: 31, 49 e 04.

de 23 de agosto a 22 de setembro

No serviço, vai desejar liberdade
de ação. Se tiver entrevista marcada, controle o nervosismo. Em
família, melhor aceitar o que não
pode mudar. Pessimismo na paixão talvez atrapalhe a harmonia.
Números da sorte: 17, 80 e 53.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLSentimentos exagerados podem atrapalhar. Vida profissional terá muitas inovações, aceite
para prosperar. Direcione melhor
sua energia em atividades físicas.
No romance, nada de brigas.
Números da sorte: 29, 65 e 92.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLIrá se destacar no trabalho e
pode vir uma promoção. Ideias
originais vão surpreender. A relação com os amigos precisará ser
revista. Mostre ao seu par o que
você tem de melhor.
Números da sorte: 68, 59 e 77.

PIADAS DO CABEÇÃO
DIETA
Marcela vai ao médico, querendo emagrecer. Então, o
médico lhe dá a seguinte recomendação: — A senhorita
come normal por dois dias
e pula o terceiro dia. E assim
por diante. Eu lhe garanto que

você vai perder pelo menos 5
kg no próximo mês.
No mês seguinte, Marcela volta ao consultório 20 kg mais
magra. O médico fica surpreso
ao vê-la e diz: — Nossa! Vejo
que a senhorita seguiu minhas
recomendações à risca.

— Sim, mas tenho que dizer
que quase morri.
— De fome?
— Não, de tanto pular!
ACORDA!
O sujeito está no bar, tomando sua cervejinha. Perto dele,

um bêbado dorme apoiado
numa mesa. De 20 em 20 minutos, o dono do bar chega no
bebum, dá uma chacoalhada
nele e grita no seu ouvido:—
Acoooordaaaa!
Depois da quarta vez, o cara
não aguenta e chama o dono

do bar: — Pô, que sacanagem
é essa? Por que você acorda
o cara, mas deixa ele voltar a
dormir na mesa?
O dono do bar responde: —
Nada pessoal. É que o cara,
além de chato, paga a conta
toda vez que eu o acordo.

