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LL‘SÓ PODEMOS VENCER O ADVERSÁRIO
COM O AMOR, NUNCA COM O ÓDIO.’
(MAHATMA GANDHI)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Yemanjá
MENSAGEM:
Yemanjá nos alerta sobre as
decepções com certas pessoas nas quais confiamos
demais. É preciso falar menos sobre a própria vida, de
planos e segredos pessoais.
Tenha cuidado com pessoas
invejosas.
SAUDAÇÃO:
Adoyá
CORES:
Azul, verde água e branco.
ELEMENTO:
Água
SIMPATIA:
Para se livrar de decepções,
faça um banho com nove
cravos da índia e nove grãos
de feijão branco. Ferva os
cravos e os feijões em um li-

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

“A única anormalidade é a incapacidade
de amar.” (Anaïs Nin)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLSua energia estará voltada para
ajudar os colegas por meio de sua
experiência. Dê atenção para seu
lado emocional. A pessoa que
acelera seu coração poderá estar nos locais em que frequenta.
Números da sorte: 44, 26 e 17.

LLProfissões ligadas à informática
estão favorecidas. Talvez as responsabilidades estejam tirando
seu tempo para o lazer. Honestidade e confiança são qualidades
que poderá notar no par.
Números da sorte: 18, 36 e 54.

câncer

tro de água por cinco minutos, espere esfriar e jogue do
pescoço para baixo, pedindo
que Yemanjá te livre das decepções e que eles esqueçam
seu nome. Coloque quatro
anises-estrelados no bolso.

A impaciência deve tomar conta de você para finalizar uma
tarefa e, assim, pode deixar passar um detalhe importante. Na
vida a dois, as coisas pequenas
precisam ser relevadas.
Números da sorte: 93, 39 e 48.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLVocê poderá colocar o coração
em tudo o que fizer nesta sextafeira. A mente estará clara e dificilmente se enganará com quem
quer que seja. No relacionamento, vai rolar muita sintonia.
Números da sorte: 50, 59 e 05.

SÃO JOÃO CRISÓSTOMO
Nasceu com alma monástica,
tanto que, por duas vezes,
passou anos no silêncio do
deserto. Ganhou fama devido a seu dom de comunicar a
Palavra de Deus. Com fervorosas pregações contra o luxo
da vida social, foi exilado e
sofreu maus-tratos até a morte, no ano de 407. Amado pelo
povo e respeitado por todos,
deixou, além do testemunho,
suas últimas palavras: “Glória
seja dada a Deus em tudo”.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLSeus talentos estarão evidenciados e seu desempenho poderá
ser notado pelos seus superiores.
Se já tiver seu par, procure ouvir
mais seus conselhos e opiniões,
trazendo harmonia à vida a dois.
Números da sorte: 53, 08 e 26.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLIncertezas e confusões marcam
o dia de trabalho. Use sua intuição para se safar dessa energia e
encontrar soluções criativas. Para
que a harmonia a dois seja maior,
dê mais atenção a quem ama.
Números da sorte: 91, 64 e 82

leão

de 21 de junho a 22 de julho

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

No trabalho, se achar que está
se dedicando, sem ter valorização, converse com a chefia. Com
grana, pode pintar uma cobrança
inesperada. Talvez inicie um namoro com muitas expectativas.
Números da sorte: 74, 20 e 11.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLOs astros vão facilitar a comunicação entre os colegas de trabalho e reforçar parcerias. Está na
hora de arriscar mais em busca
dos seus sonhos. Dê apoio também aos planos do seu bem.
Números da sorte: 78, 87 e 33.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLDia positivo para quem trabalha no setor de saúde, consultoria
ou com imóveis. Poderá receber
grana extra. Se você está só, que
tal se abrir com alguém que se
rendeu aos seus encantos?
Números da sorte: 63, 99 e 72.

de 23 de agosto a 22 de setembro

A sua palavra terá muita força
para vender, argumentar e promover reconciliações. Se tiver um
par, espere boas notícias ligadas
aos filhos. Sexo cheio de imaginação: tome a iniciativa.
Números da sorte: 40, 76 e 22.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLProcure adequar suas ambições
profissionais aos objetivos possíveis, evitando dar um salto maior
que a perna. Na união, procure
relembrar com o par todas as
emoções do primeiro encontro.
Números da sorte: 07, 16 e 88.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLEvite levar as críticas recebidas
no seu serviço para o lado pessoal. Um amigo deverá ajudar
você em questões íntimas. Na
vida a dois, a promessa dos astros
é de renovação dos sentimentos.
Números da sorte: 82, 01 e 37.

PIADAS DO CABEÇÃO
JESUS
A mãe de um menino chamado Jesus lhe fez um pedido:
— Filho, vá até a padaria e me
compre 10 pães.
O menino, meio distraído, pegou o dinheiro e foi. Alguns
minutos depois Jesus ainda

não havia encontrado a padaria, até que viu uma igreja,
e achando interessante entrou
nela. Chegando lá no meio de
uma missa, o padre anunciou:
— Jesus veio para nos salvar.
E o menino disse: — Não! Eu só
vim comprar pão...

CEMITÉRIO
O coveiro de um cemitério
está andando pelo seu local
de trabalho quando se depara com a triste cena de um
homem chorando copiosamente sobre um túmulo.
— Por que você tinha que

morrer? — grita ele, inconsolável. — Por quê?
O coveiro fica muito penalizado e tenta consolá-lo:
— Essa dor vai passar, senhor...
É duro perder um ente querido, mas um dia vai passar...
— Ente querido? — exclama

o sujeito, enxugando as lágrimas. — Eu nem conhecia
o cara!
— Ué! — estranha o coveiro. — Então por que tanto
choro?
— É que ele foi o primeiro
marido da minha esposa!

