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LL‘NÃO QUERER SABER O QUE ACONTECEU
NO MUNDO ANTES DE VOCÊ NASCER É COMO
CONTINUAR CRIANÇA PARA SEMPRE’ (CÍCERO)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Obá
MENSAGEM:
Obá nos diz que o dia-a-dia nos
puxa um pouco para trás e nos faz
interiorizar os sentimentos. Em vez
de viver na frustração, reflita sobre
aquilo que você não quer mais e
sobre as atitudes certas para colocar em prática, melhorar a sua vida
amorosa e lute.
SAUDAÇÃO:
Obá Siré
CORES:
Vermelho e amarelo
ELEMENTOS:
Fogo e águas calmas
SIMPATIA:
Para esquecer uma pessoa com o
auxílio de Obá, pegue uma panela, coloque dois litros de água, sete
colheres de alpiste, sete colheres de
perfume de alfazema e um pedaço

HORÓSCOPO

(22) 99917-3173

ÁRIES

LLAproveite o domingo para
terminar tarefas pendentes e
deixar a casa do jeito que você
gosta. A vida amorosa ganha
destaque e deve sobrar carinho
entre você e sua cara-metade.
Números da sorte: 70, 79 e 07.

LLHá chance de conhecer gente
nova, fazer um passeio ou até
uma viagem rápida. Talvez tenha que se envolver em alguns
assuntos chatos de rotina. Há
chance de fisgar quem deseja.
Números da sorte: 62, 53 e 89.

câncer

Um passeio ou programa com
os amigos pode animar as coisas neste domingo. Se precisar,
os familiares podem oferecer a
ajuda de que você precisa. Dê
o primeiro passo na conquista.
Números da sorte: 11, 02 e 56.

de papel com o nome da pessoa que
se quer esquecer. Leve ao fogo por
cinco minutos e quando esfriar, leve
ao congelador.Quando surtir o efeito, despache em um jardim.

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLBom momento para repensar
algumas coisas, sobretudo se tem
planos para o futuro. A Lua entra
em seu signo enviando energia
e otimismo. Se está a fim de alguém, não esconda seu interesse.
Números da sorte: 04, 67 e 49.

SÃO JOÃO MARIA VIANNEY
São João Maria é o padroeiro dos
sacerdotes. Nasceu na cidade de
Dardilly, na França, em 1786.Vindo
de uma família camponesa bastante
religiosa, ele só foi alfabetizado aos
18 anos de idade.Acompanhou de
perto a Revolução Napolêonica, e
chegou a desertar do exército, por
não se entender com o batalhão.Depois de se decidir pelo sacerdócio,
foi para uma aldeia chamada Ars,
onde atraiu inúmeros fiéis.Ficou conhecido também como‘Santo Cura
D’Ars’. Faleceu aos 73 anos.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLPlanos para viagem ou visita a
alguém querido de outra cidade
contam com ótimas vibrações.
Será mais fácil cuidar da saúde.
Cuidado com as suas exigências,
inclusive na vida amorosa.
Números da sorte: 07, 97 e 52.

“Todas as formas de se controlar alguém só trazem
um amor vazio.” (Herbert Vianna)

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLPode surgir uma boa oportunidade de comprar algo para a casa
ou para algum familiar. Você tem
tudo para se divertir hoje, aproveite! Vai se destacar na conquista, se busca um novo amor.
Números da sorte: 18, 00 e 27.

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

Sua habilidade para conversar,
agitar a vida social e até embarcar
em uma aventura tem tudo para
se tornar mais evidente no fim
do dia. Invista em um bom papo
para melhorar o romance.
Números da sorte: 01, 91 e 64.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLLogo cedo, há chance de viajar
ou matar a saudade de um amigo que está longe. Repor as energias pode ser bom para a saúde.
Quem vive um caso escondido
precisa redobrar o cuidado.
Números da sorte: 41, 50 e 95.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLSua disposição para cuidar da
saúde tem tudo para crescer.
Otimista e esbanjando disposição, vai se destacar em reunião
com os amigos. Pode pintar
novidades na vida a dois.
Números da sorte: 62, 35 e 71.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Se depender dos astros, você
pode se dar muito bem ao cuidar
dos seus interesses. Reserve um
tempo para organizar as contas.
Apego ou ciúme pode se tornar
um desafio na relação a dois.
Números da sorte: 03, 84 e 75.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLMudanças no visual contam
com ótimas energias. O astral
também é favorável para correr
atrás de sonhos e tentar novas
experiências. A vida amorosa
ganha mais companheirismo.
Números da sorte: 15, 69 e 33.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLPoderá descobrir um segredo
quando menos espera. O astral
é favorável para planejar uma
reforma em casa ou jogar fora o
que não usa mais. O desejo tem
tudo para animar a vida a dois.
Números da sorte: 54, 36 e 27.

PIADAS DO CABEÇÃO
MODOS
A família viaja e deixa a casa
sob os cuidados da empregada. Ela tem de cuidar da
filha única e do cachorro,
também único. No outro
dia, a patroa liga para casa e
vai logo perguntando pelo

cachorro.
— Morreu — diz a empregada secamente.
A patroa toma o maior susto
e repreende a empregada:
— Isto são modos de dar
uma notícia? Você deve dizer esse tipo de notícia bem

devagar. Primeiro você diz
que teve de chamar o veterinário e vai contando aos
poucos, entendeu?
— Entendi.
— E a Belinha, como está?
— Vou ter de chamar o veterinário.

HOSPÍCIO
Numa cidadezinha do interior,
o prefeito vai visitar um hospício e é recepcionado por uma
comissão de pacientes.
— Viva o prefeito! Viva o prefeito! — gritavam eles, entusiasmados.

Ao ver um dos componentes
da turma calado, um assessor
do prefeito abordou-o e perguntou:
— E você, por que não está gritando: “Viva o prefeito”?
— Porque eu não sou louco,
sou médico!

