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LL‘O HOMEM É UM SER TÃO DEPENDENTE
QUE ATÉ PARA SER CORNO PRECISA DA
AJUDA DA MULHER.’ (PRÍNCIPE CHARLES)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Ogum
MENSAGEM:
Ogum hoje nos pede a
confiança no sagrado e,
acima de tudo, paciência.
Hora de voltar para seu
ponto de equilíbrio espiritual. Na saúde, evite excessos de gorduras. Uma
boa alimentação fará se
sentir melhor.
SAUDAÇÃO:
Ogunhê, Patakurí
COR:
Azul escuro
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para evitar confusões ou
para pôr fim a uma, passe
um coco seco pelos 4 cantos de todos os cômodos

FRASE DO DIA

vezes, é uma benção, mas geralmente
HORÓSCOPO “A felicidade, éàsuma
conquista.” (Autor desconhecido)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLPoderá canalizar sua energia em
uma atividade física ao ar livre. Se
precisar trabalhar em casa, priorize as tarefas mais chatas e tudo
fluirá melhor. Na paquera, deverá conhecer alguém especial.
Números da sorte: 64, 28 e 10.

LLSeu desejo de liberdade vai aumentar e poderá tirar o dia para
organizar seus próximos passos,
inclusive em relação à profissão.
No romance, vale a pena falar
sobre suas emoções com calma.
Números da sorte: 29, 65 e 02.

câncer

Como suas tarefas vão exigir sua
dedicação, é possível que acabe
deixando sua família de lado.
Junto ao seu par, nada de abordar temas familiares ou profissionais para não azedar o dia.
Números da sorte: 67, 31 e 13.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLSeu humor estará instável e o
melhor a fazer será se isolar um
pouco em casa para pensar na
vida. Se busca sua cara-metade,
talvez se encante por alguém que
desperta seus desejos.
Números da sorte: 43, 52 e 79.

SANTA PAULINA DO
CORAÇÃO AGONIZANTE
DE JESUS
Paulina nasceu na Itália, em
1985, e veio com os pais para
o Brasil, aos 10 anos. A família
se estabeleceu em Santa Catarina. Antes de entrar para
a vida religiosa, ela se dedicou a cuidar de uma senhora
com câncer. Anos mais tarde,
juntou-se a um movimento
chamado Filhas da Imaculada
Conceição, de Curitiba, no Paraná. Paulina morreu em 1942.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLVocê vai se sentir mais leve do
que o normal e até deixar sua
seriedade habitual um pouco
de lado. Se tiver um par, evite
exigir demais dele. Na cama,
valorize as preliminares.
Números da sorte: 01, 55 e 37.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLSua criatividade, intuição e espiritualidade estarão afloradas.
Anote as boas ideias ou os sonhos
que tiver, pois poderão ser premonitórios. A dois, experimente
se abrir com a cara-metade.
Números da sorte: 48, 57 e 12.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

de casa. Por fim, pegue o
coco com a mão esquerda e quebre-o no meio
da rua, pedindo a Ogum
que afaste ou acabe com
as confusões.

21

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Espere momentos divertidos,
cheios de conversas e bons sentimentos. No romance, caso precise da ajuda do par, peça com jeitinho. Entre os lençóis, bastante
paixão e novidades.
Números da sorte: 95, 86 e 32.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLPara gastar seu excesso de energia, nada melhor do que focar no
seu bem-estar, seja se divertindo
num passeio perto de casa ou
com uma caminhada. Na paixão,
não controle demais seu par.
Números da sorte: 62, 35 e 08.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLÉ possível que sua energia aumente sua ansiedade. Por isso, vai
querer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Bom dia para se reunir com a família. Talvez pintem
atritos entre você e seu par.
Números da sorte: 02, 29 e 56.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Se os amigos sugerirem um programa de lazer, aceite, mas não
gaste além das suas posses. Bom
relacionamento com irmãos e parentes. Na união, a dica é curtir o
aconchego do seu lar.
Números da sorte: 96, 69 e 42.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLO desejo de liberdade e a sua
vontade de se divertir não vão
permitir que você fique em casa.
Mas evite aglomerações. Para
atrair a atenção da pessoa que
paquera, ouça mais e fale menos.
Números da sorte: 90, 00 e 45.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLMostre ao mundo suas qualidades. Use a imaginação para encontrar caminhos diferentes que
te levem ao sucesso na carreira.
Um pouco de suspense ajuda no
jogo da conquista.
Números da sorte: 75, 30 e 93.

PIADAS DO CABEÇÃO
VELÓRIO 1
Num velório, as pessoas
iam chegando, beijando e
passando a mão na testa do
defunto. De repente, a peruca que ele usava começou
a escorregar para o lado e a
viúva, com medo do vexa-

me, chamou o cabeleireiro
e disse:
— Rogério, por favor, ajeita
a peruca do falecido!
Imediatamente, ele levou
o defunto para o quarto e,
quando voltou, a peruca
não saiu mais do lugar. Ter-

minado o velório, a viúva foi
agradecer:
— Muito obrigado, Rogério, por ajeitar a peruca.
Eu queria te pagar alguma coisa, afinal você é um
profissional.
Rogério responde:

— Não precisa. Mas se a senhora quiser, pode pagar a
caixa de tachinhas que eu
comprei!
VELÓRIO 2
Dois amigos conversando:
— Paulo, o que você gosta-

ria que as pessoas falassem
no dia do seu velório?
— Eu gostaria que dissessem
que eu fui um grande homem! E você?
— Eu gostaria que dissessem: “Ih, olha lá, ele está
se mexendo!”

