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LL‘IMAGINE UMA HISTÓRIA, ACREDITE
NELA, FAÇA ACONTECER E SE PRONTIFIQUE
A VIVER.’ (DAIANE RABELO)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Sr. Zé Pelintra
MENSAGEM:
Sr. Zé nos diz que sonho e
realidade podem entrar por
um tempo em contradição.
Aprenda a diferença entre
eles. Você terá a surpresa
de ver muitos obstáculos
desaparecerem. Aparente
disposição e bom humor,
e sorria sempre. Momento
propício para convencer
quem você quiser.
SAUDAÇÃO:
Salve a Malandragem
CORES:
Vermelho e branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para pedir proteção a Zé Pelintra, oferte a ele, em uma

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

“O amor é a recompensa do próprio amor.”
(John Dryden)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLLidar com a concorrência no
trabalho pode ser complicado,
mas não desista. Aproxime-se de
pessoas com os mesmos objetivos
e tente fortalecer esses laços. A
paquera pode trazer novidades.
Números da sorte: 62, 71 e 89.

LLLogo cedo, será mais fácil cuidar
de tarefas pendentes em casa. Se
você está em busca de um emprego, pode receber ajuda de alguém da família. A dois, a rotina
será o maior desafio do casal.
Números da sorte: 81, 90 e 00.

câncer

As estrelas enviam ótimas energias para lidar com assuntos domésticos, imóveis, comprar a casa
própria ou adquirir algo para o
lar. Não deixe o passado causar
problemas na sua vida amorosa.
Números da sorte: 93, 57 e 84.
LL

esquina, uma porção de petisco, um charuto e uma cerveja gelada. Acenda uma
vela branca e vermelha e
converse com ele pedindo
proteção e direção.

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLÉ hora de confiar na própria
capacidade e correr atrás do que
deseja. Pode contar com o apoio
de alguém próximo para dar conta das tarefas. Seu charme ajuda
a animar a vida a dois.
Números da sorte: 77, 95 e 59.

SANTO APOLINÁRIO
Nascido no século 1, Apolinário
era de origem pagã e foi convertido, em Roma, após uma
pregação do apóstolo São Pedro. Foi evangelizar no norte
da Itália e edificou a igreja de
Ravena, que se tornou, depois
de Roma, o pólo do Cristianismo. Na época, o paganismo dominava, e os cristãos sofriam
perseguições. Mas Apolinário
lutou contra as tentações e suportou até torturas como confessor. Faleceu no ano de 79.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLSeu lado ambicioso ganhará
destaque e você vai lutar com
garra para conquistar uma posição melhor no trabalho. Evite
exigir tanto das pessoas. A dois,
a paixão deve esquentar.
Números da sorte: 17, 89 e 53.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLExplore sua habilidade para
conversar com os colegas, lidar
com clientes e melhorar sua rede
de contatos. Só não confie demais na sorte na busca pelos seus
objetivos. A dois, altos e baixos.
Números da sorte: 64, 55 e 01.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

25

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

No trabalho, redobre o empenho ao cuidar das tarefas para
não ter dor de cabeça mais tarde.
Há risco de perder informações
importantes. Declaração de amor
anima as coisas com o par.
Números da sorte: 38, 20 e 29.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLNo trabalho, você pode se sair
melhor se agir nos bastidores.
Pense duas vezes antes de falar
para não revelar um segredo. Na
paquera, talvez seja melhor ficar
na sua por enquanto.
Números da sorte: 78, 51 e 60.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLCuidar de tarefas em equipe
será mais fácil. Aproveite para
trocar experiências. Mas atenção com o excesso de otimismo.
O contato com alguém de fora
traz novo fôlego à conquista.
Números da sorte: 36, 18 e 45.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Bom momento para se concentrar nas finanças e encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro.
Na conquista, o desejo de viver
um relacionamento estável pode
dificultar as coisas.
Números da sorte: 67, 04 e 94.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLTalvez seja difícil abrir mão das
suas ideias, mas mantenha os pés
no chão ao lidar com dinheiro.
Bom momento para aprender
coisas novas. Há sinal de muita
sintonia no romance.
Números da sorte: 25, 61 e 43.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLBom momento para fazer mudanças. Se você quer trocar de
emprego, essa é a hora de dar o
primeiro passo. Pode pintar briga
com amigo. Aposte na sensualidade para animar a paquera.
Números da sorte: 19, 46 e 28.

PIADAS DO CABEÇÃO
CONTA
José vai com a família toda
para um safári, na África. No
fim da primeira tarde, seu filho
chega esbaforido: — Papai!
Uma onça picou a mamãe!
— Que é isso, meu filho? A
onça não pica, a onça morde!

— Mas essa picou sim... picou a
mamãe em pedacinhos!
O CAIPIRA
O caipira está pescando à beira de um rio, quando aparece
um sujeito desesperado: — Ei,
amigo! O senhor não viu por

aí uma mulher loira, de camisa
azul e saia amarela?
— Ora, vi sim senhor! Passou
aqui ‘inda’ agorinha!
— Puxa, graças a Deus! Então,
ela não deve estar longe, né?
— Tá não! Principalmente
hoje que a correnteza tá fra-

quinha, fraquinha...
CONTA
Reginaldo tem um piripaque e
a família vai correndo chamar
um médico. Uma hora depois,
o médico sai do quarto sem dizer absolutamente nada.

— E então, doutor? — pergunta a esposa.
— São R$ 200! — diz o médico.
— Mas o senhor não vai receitar nada para eu dar a ele?
— Ah, sim! Se amanhã ele
ainda estiver vivo, dê-lhe
um bom dia!

