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LL‘QUEM TEM BASTANTE EM SEU INTERIOR,
POUCO PRECISA DE FORA.’
(JOHANN WOLFGANG GOETHE)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Oxumarê
MENSAGEM:
Oxumarê nos diz para tomar cuidado com a personalidade explosiva, e com a
nossa dualidade. Devemos
aprender a respeitar o próximo e as opiniões alheias, e
também a ter mais paciência. Evite querer mudar as
pessoas, isso vai te causar
um grande transtorno.
SAUDAÇÃO:
Arrobô boi
CORES:
Amarelo e preto
ELEMENTOS:
Água e terra
SIMPATIA:
Para afastar falsidades e
traições, pegue uma cebola roxa, passe pelo corpo

FRASE DO DIA

a convicção de sermos
HORÓSCOPO “A felicidade suprema na vida éamados.”
(Victor Hugo)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLTalvez seja preciso mais cautela
para se entender com os colegas.
Tempo favorável para mudanças. Preste atenção no seu sexto
sentido. A dois, a paixão promete
esquentar e renovar o desejo.
Números da sorte: 99, 36 e 27.

LLNo trabalho, melhore a concentração para terminar suas tarefas numa boa. Junte forças com
alguém que tem os mesmos objetivos que você. Se você está só,
vai sonhar com romance estável.
Números da sorte: 28, 82 e 64.

câncer

A Lua brilha em seu paraíso astral e aumenta sua sorte. Aposte
na criatividade para dar conta do
trabalho. Na conquista, você vai
esbanjar charme e pode fazer
muito sucesso!
Números da sorte: 58, 94 e 04.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLVocê vai precisar de mais jogo de
cintura para evitar atritos no trabalho. A saúde talvez exija alguns
cuidados: não se esforce demais.
A busca por estabilidade deve
marcar a relação com quem ama.
Números da sorte: 42, 96 e 69.

SÃO JUSTO E SÃO PASTOR
Os dois eram jovens cristãos de
Alcalá, na Espanha, e estavam na
escola quando Daciano, grande
perseguidor de cristãos, foi para
a cidade. Eles fugiram, mas foram
pegos e entregues ao oficial romano. Os corajosos discípulos de Cristo não recuaram diante de todas
as ameaças. O governador mandou que cortassem as cabeças dos
jovens. Isto ocorreu em Alcalá de
Henares, em Castela, no ano de
304. Hoje também se comemora
a Transfiguração do Senhor.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLO dia começa complicado no
trabalho e será mais difícil se entender com colegas. Mas o astral
melhora e você vai correr atrás
do que quer. Sua turma pode ter
papel importante na conquista.
Números da sorte: 45, 72 e 99.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLAs finanças pedem mais cuidados: seja realista nas compras. Assuntos do dia a dia podem ser resolvidos numa boa.
Na paquera ou no namoro,
cuidado com possessividade.
Números da sorte: 38, 74 e 02.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

pedindo a Oxumarê que
retire, e leve pra bem longe toda falsidade e traição.
Corte a cebola em quatro
partes e enterre aos pés de
uma mangueira.

21

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Você vai mostrar bom-senso
no serviço e poderá cuidar das
pendências. Talvez tenha que se
esforçar em dobro, mas vai dar
conta do recado. A paquera pode
enfrentar contratempos.
Números da sorte: 75, 66 e 21.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLLogo cedo, tenha mais cautela
no serviço. Depois, a Lua vai entrar em seu signo e você poderá
correr atrás dos seus interesses
com mais tranquilidade. Se tem
compromisso, seja carinhoso(a).
Números da sorte: 25, 34 e 16.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLNo emprego, não vai poupar
esforços para impressionar. Cuidados com a saúde podem ser
necessários, ainda mais se anda
trabalhando muito. No romance,
converse sobre o futuro.
Números da sorte: 73, 10 e 55.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Vale a pena maneirar nos gastos
e ficar longe de projetos muito
arriscados. No trabalho, explore
seu raciocínio rápido para convencer os outros. A dois, será mais
fácil expressar seus sentimentos.
Números da sorte: 41, 50 e 59.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLNesta terça, você vai chegar
mais longe se mantiver seus interesses escondidos. Tente diminuir o ritmo para preservar
a saúde. Um clima de mistério
pode marcar a paquera.
Números da sorte: 08, 44 e 98.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLConcentre-se no que precisa
fazer e não confie demais na
sorte. Aproxime-se dos colegas
e troque informações. Invista no
bom humor para deixar o romance mais interessante.
Números da sorte: 11, 47 e 83.

PIADAS DO CABEÇÃO
SUCO DE LARANJA
Num restaurante em Salvador, a turista pede um suco
de laranja sem açúcar. O
garçom, meio preguiçoso,
levou o suco com, pelo menos, dois dedos de açúcar
no fundo do copo. A turis-

ta lembra ao garçom que o
pedido era sem açúcar. Ele
faz ar de preguiça e rebate:
— Mexe não...
PERGUNTAS
A professora faz perguntas
sobre Língua Portuguesa

para os alunos.
— Marquinhos, qual é a primeira letra da palavra coelho?
— C, professora!
— Acertou, garoto! Dudinha, a palavra índio se escreve com I ou H?
— Humm... I, professora!

— Isso mesmo, garota! Pedrinho, qual é a primeira letra da
palavra Brasil?
— B, professora!
— Isso mesmo, garoto!
E, então, chega a vez de
Joãozinho, que estava mexendo no celular.

— Joãozinho, a palavra queijo
começa com que letra?
O menino olha distraído,
sem ter ouvido a professora
e pergunta:
— Quê?
— Isso mesmo, muito bom! —
diz a professora.

