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LL‘LUTAR PELO AMOR É BOM,
MAS ALCANÇÁ-LO SEM LUTAR É AINDA
MELHOR’ (WILLIAM SHAKESPEARE)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Pomba Gira da Figueira
MENSAGEM:
Dona Figueira vem trazendo sorte, proteção e magia.
Hoje estão presentes as
energias das Pombas Giras,
que nos garantem proteção,
sucesso, harmonia e vitória.
Mas devemos sempre lembrar que só colhemos aquilo
que plantamos.
SAUDAÇÃO:
Laroyê
CORES:
Preto e roxo
ELEMENTOS:
Terra e fogo
SIMPATIA:
Para conseguir um amor,
faça um banho de atração
usando sete rosas vermelhas,
sete anis estrelados, sete

HORÓSCOPO

(22) 99917-3173

ÁRIES

LLVocê terá mais facilidade para
ampliar seu círculo de amizades
e viver experiências diferentes,
inclusive no trabalho. Só não deixe seus afazeres de lado. Amigos
podem ajudar na paquera.
Números da sorte: 25, 43 e 16.

LLMergulhe no trabalho, mas evite bater de frente com alguém
conservador. Talvez tenha que se
esforçar para equilibrar o tempo
que dedica à família. A vida amorosa pode ficar mais estável.
Números da sorte: 26, 62 e 98.

câncer

Talvez seja preciso mostrar mais
flexibilidade para lidar com mudanças e novidades no trabalho.
Pode receber notícias sobre uma
herança. O desejo tem tudo para
esquentar a vida a dois.
Números da sorte: 74, 56 e 20.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLNesta terça, a Lua envia as melhores energias para os seus planos. Esbanjando simpatia, será
fácil melhorar o contato com colegas. Se está só, prepare-se para
fazer muito sucesso na paquera.
Números da sorte: 67, 76 e 94.

SANTOS PONCIANO
E HIPÓLITO
Ponciano foi Papa de 230 a 235,
e Hipólito, escritor e orador. Conhecido por ser o Papa da Misericórdia, defendia que todos mereciam perdão, desde que tivessem
boa fé, enquanto Hipólito afirmava que a Igreja não deveria
perdoar qualquer um. Diante do
clima de perseguição criado pelo
imperador Maximiano, Ponciano
renunciou ao serviço de Papa. Os
dois ficaram exilados na lha da
Sardenha, na Itália.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLSerá mais fácil lidar com dinheiro ou cuidar das suas posses. Só
tenha cuidado com gastos ou negócios muito arriscados. A vida
amorosa se torna mais estável,
mas é melhor não sufocar o par.
Números da sorte: 61, 70 e 16.

“Amor só descansa quando morre. Um amor vivo
é um amor em conflito.” (Paulo Coelho)

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLSerá mais fácil agir em equipe
nesta terça-feira, mas selecione
as informações que vai compartilhar e o que deve manter em
segredo. Você pode se envolver
em um romance à distância.
Números da sorte: 54, 27 e 18.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

pedaços de canela em pau,
sete morangos picados e sete
gotas de óleo de amêndoas.
Ferva tudo por dez minutos.
Acenda uma vela roxa ao
lado do banho. Assim que
amornar, jogue do pescoço
para baixo.

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

No trabalho, uma parceria pode
ser uma boa ideia, mas veja se
estão em sintonia antes, valeu?
Aproveite o astral favorável para
dar um passo mais sério, se está
saindo com alguém.
Números da sorte: 73, 01 e 28.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLAs relações familiares estão protegidas, embora atritos não estejam descartados. O sonho da casa
própria pode virar realidade. Seu
ciúme tende a crescer, mas evite
sufocar a pessoa amada.
Números da sorte: 59, 86 e 50.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLVai esbanjar energia para cuidar
de assuntos pessoais. No trabalho, talvez tenha que ceder para
manter a harmonia. Se está só, vai
buscar mais segurança antes de
se envolver com alguém.
Números da sorte: 89, 98 e 26.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Foque no serviço, mesmo que
seja preciso lidar com tarefas
chatas. Se está em busca de um
novo emprego, pode ter boas
novas. Colega pode se aproximar, se você está só.
Números da sorte: 93, 57 e 03.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLNo trabalho, você vai se expressar com mais facilidade e
pode movimentar o seu círculo social. Dê uma chance a alguém que acabou de conhecer
se busca um novo romance.
Números da sorte: 60, 51 e 87.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLÉ hora de seguir a sua intuição
e priorizar as tarefas que podem
ser feitas a sós. Mas evite assumir
mais compromissos do que pode
dar conta: sua saúde agradece.
Reforce a confiança no par.
Números da sorte: 63, 99 e 18.

PIADAS DO CABEÇÃO
DESPEDIDA
O casal se despede no aeroporto: — Sempre fico preocupada com as suas viagens de
negócios, querido — comenta
a esposa.
— Bobagem, meu bem! Estarei de volta mais cedo do que

você pensa.
— É justamente isso que me
preocupa!
ACIDENTE
O delegado conversa com a
sua principal suspeita:
— Quer dizer, então, que a se-

nhora matou o seu marido por
acidente?
— É.
— Todos os seis tiros?

aniversário: — Vô, a bateria
que você me deu é ótima. O
vizinho me paga 10 reais todo
dia só pra não tocar ela.

A BATERIA
Joãozinho liga para o avô e
agradece pelo presente de

MEMÓRIAS
Enquanto chove, Pedro olha
para a mulher e diz: — Amor,

se lembra do nosso primeiro
beijo? Foi em uma chuvinha
dessas.
A esposa espreme os olhos
como se estivesse se lembrando e diz: — Tô lembrando...
— e completa — que deixei as
roupas no varal.

