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LL‘O CIUMENTO PASSA A VIDA PROCURANDO
UM SEGREDO CUJA DESCOBERTA DESTRUIRIA
SUA FELICIDADE.’ (AXEL OXENSTIERN)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Ewá
MENSAGEM:
Ewá nos pede paciência
com familiares e amigos
próximos. Evite se envolver em fofocas e assuntos
que não lhe dizem respeito. Saber respeitar as opiniões e vontades alheias
é o grande segredo para
conviver em harmonia
com todos ao seu redor.
Ewá nos pede descrição.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá
CORES:
Vermelho, coral e rosa
ELEMENTO: florestas
SIMPATIA:
Para atrair dinheiro, sorte
e bons clientes para seu
estabelecimento, pegue

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

“O amor é um triunfo da imaginação
sobre a inteligência.” (H. L. Mencken)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLA vida social ganha destaque e
você vai se importar com a opinião os outros. Com Mercúrio
em seu paraíso astral, você ganha mais charme! Na conquista,
aposte num bom papo.
Números da sorte: 68, 23 e 59.

LLVai sobrar disposição para passear, conhecer lugares diferentes
e até viajar. Reserve também um
tempo para curtir a companhia
da família. Há sinal de bom humor e leveza com quem ama.
Números da sorte: 69, 78 e 60.

câncer

A companhia dos amigos será
bem-vinda e pode aquecer seu
coração. Mercúrio traz à tona seu
lado mais possessivo e você pode
se apegar demais ao que possui.
A vida a dois está protegida.
Números da sorte: 27, 81 e 18.
LL

uma lata de defumador em
brasa, coloque na porta do
estabelecimento, vá jogando cabelo de milho e açúcar
mascavo na brasa, pedindo
dinheiro e clientes a Ewá.

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLO astral fica mais favorável para
fazer algumas mudanças em casa
ou até planejar uma reforma.
Mercúrio favorece o contato com
os amigos. Valorize os pontos em
comum com a sua cara-metade.
Números da sorte: 38, 92 e 20.

SANTA CLARA
Nasceu em Assis, na Itália, no
ano de 1193. Vinda de uma família nobre, destacou-se desde
cedo pela caridade. Aos 18 anos,
abandonou o lar e foi ao encontro de São Francisco de Assis.
Deu início à Ordem da Família
Franciscana das Irmãs Clarissas.
Durante o longo período de enfermidade que enfrentou, permaneceu em paz e resignada à
vontade divina, sem se abalar. É
considerada a padroeira da televisão. Morreu em 1253.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLNeste domingo, a Lua entra em
seu signo e traz uma dose extra
de vitalidade — aproveite para
cuidar melhor do seu corpo. Você
conta com a sorte. A dois, seu jeito carinhoso fica mais evidente.
Números da sorte: 05, 50 e 59.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLAs estrelas prometem novidades e mudanças de última hora.
Confie em seu sexto sentido e
poderá descobrir quem merece
confiança. Sua sensualidade será
a melhor arma na conquista.
Números da sorte: 79, 61 e 70.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Apesar do dia de folga, você não
vai se importar em dar uma mãozinha se alguém precisar da sua
ajuda. Cuide melhor da saúde.
No romance, sua dedicação ao
par fica mais evidente.
Números da sorte: 71, 80 e 17.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLViagem rápida ou passeio conta com a proteção das estrelas e
tem tudo para ser divertido. Bom
momento para fortalecer relacionamentos. Amor à primeira vista
pode surpreender: olhe ao redor!
Números da sorte: 12, 84 e 66.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLSe confiar na intuição, pode encontrar a melhor maneira de lidar
com um assunto delicado. Aproveite para recarregar as energias.
Se está saindo com alguém, o lance pode ficar mais sério.
Números da sorte: 60, 51 e 87.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Diversão e alto-astral prometem
animar os momentos de descanso. Mercúrio pede cautela em
passeio: programe tudo com
cuidado. Você deve ser o centro
das atenções na paquera.
Números da sorte: 46, 91 e 73.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLPlanos para uma viagem ou
passeio de última hora têm tudo
para ser um sucesso. Também
vale reservar um tempo para organizar as contas. Paquera com
alguém de fora pode emplacar.
Números da sorte: 94, 58 e 49.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLO dia será perfeito para sair da
mesmice. Aproveite para conhecer gente nova e estimular a vida
social. Se tem um amor, tudo indica que as afinidades com a pessoa
amada vão aumentar.
Números da sorte: 88, 25 e 97.

PIADAS DO CABEÇÃO
FAZENDA
Um vendedor chega em uma
fazenda aparentemente vazia. Após dar algumas voltas
pelo local, ele encontra um
garotinho.
— Seu pai está em casa? —
pergunta o vendedor.

— Não, senhor, ele foi atropelado por um trator — responde o garoto.
— Nossa, sinto muito. E onde
está sua mãe? — pergunta o
vendedor.
— Ela foi atropelada por um
trator.

— Meu Deus, e onde estão
seus irmãos e irmãs?
— Atropelados por um trator.
— Onde estão seus tios e tias?
— Atropelados por um trator.
— Meu Deus! Você está so-

zinho? E o que você ficou fazendo todo esse tempo?
— Dirigindo um trator.
O BÊBADO
O bêbado no bar tomando
sua cachaça pede ao dono
do bar:

— Ô moço, coloque aí um
disco nessa máquina de música pra animar o bar!
O dono do bar explica:
— Não posso, é que meu pai
morreu ontem!
E o bêbado questiona:
— E ele levou o disco junto?

