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LL‘POR MAIS QUE NA BATALHA SE VENÇA UM
OU MAIS INIMIGOS, A VITÓRIA SOBRE SI MESMO
É A MAIOR DE TODAS AS VITÓRIAS.’ (BUDA)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Tempo
MENSAGEM:
Tempo hoje vem emanando
a calma e a tranquilidade sobre nossas vidas. Os momentos de aflição estão chegando ao fim e dando espaço à
superação. No amor, procure
ser o mais romântico possível
e não leve problemas profissionais para casa.
SAUDAÇÃO:
Makuradilê, Zara tempo
CORES:
Branco, vermelho e verde.
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para acalmar uma pessoa,
pegue um copo com água,
coloque três colheres de
açúcar e dissolva. Em segui-

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

“Amar é querer que o outro seja.”
(Santo Agostinho)

(22) 99917-3173

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

LLA Lua trará muita energia de
crescimento. Portanto, pense
no que deseja realizar e jogue
o pedido para o universo. Pode
conhecer alguém com muitas
afinidades com você. Invista.
Números da sorte: 55, 73 e 91.

LLSaia da sua zona de conforto
e reveja conceitos que não servem mais. Se já tiver uma relação firme, que tal surpreender
quem você ama com um programa a dois bem sensual?
Números da sorte: 83, 02 e 38.

câncer

Parece que chegou a hora de
olhar para você e não se deixar
abater caso magoem seu coração. Dê a volta por cima, não fique remoendo dores. Cuide com
carinho de quem você ama.
Números da sorte: 68, 77 e 14.
LL

da, coloque um papel com
nome da pessoa que deseja
acalmar. Acenda uma vela ao
lado e reze nove Pai-Nossos e
nove Ave-Marias. Peça muita
calma e tranquilidade.

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLSeu poder de argumentação
estará fortalecido e você poderá
negociar um bom desconto em
algo que for comprar. Na vida a
dois, você e seu bem vão mostrar
a intensidade dos laços de afeto.
Números da sorte: 34, 16 e 07.

NOSSA SENHORA
DAS DORES
Devoção na qual Nossa Senhora é
venerada enquanto tinha sido transpassada por uma espada de dor,
após a crucificação de Jesus Cristo
— ela se uniu ao sacrifício do Redentor. Tal devoção tem fundamentos
bíblicos, onde se encontra as sete
dores de Maria:o velho Simeão,que
profetiza a lança que transpassaria o
seu coração imaculado; a fuga para
o Egito; a perda do menino Jesus; a
paixão do Senhor; a crucificação, a
morte e a sepultura de Jesus Cristo.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLEspere uma injeção de ânimo
extra para estudar, caso esteja se
preparando para prova ou concurso. Poderá tomar decisões
importantes. Programe algo diferente para fazer com o par.
Números da sorte: 91, 64 e 19.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLVocê vai se sentir com muita inspiração e sensibilidade. Poderá
ajudar com seus conselhos e palavras de conforto. A dois, deverá
perceber que pode contar com
seu amor em todos os momentos.
Números da sorte: 66, 12 e 48.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

É uma boa fase para viajar ou
planejar uma viagem. Ler também ampliará sua mente. Boa
chance de começar um lance com
alguém que te tira da zona de
conforto. A dois, evite a teimosia.
Números da sorte: 85, 31 e 58.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLA Lua pede mais atenção ao
seu corpo. Assim, dê um trato
geral, da nutrição do cabelo
à hidratação dos pés. Ótimo
dia para conversar com seu
par e aparar arestas.
Números da sorte: 08, 17 e 53.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLVocê estará a fim de se divertir
com amigos. Quanto mais longe
for, maior a chance de conhecer
alguém que será fisgado pela sua
sensualidade. A dois, esquente o
clima na intimidade.
Números da sorte: 92, 65 e 83.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Você estará em uma fase de
dúvidas. Nesses momentos de
reflexão, procure preservar pensamentos positivos. Na união,
surpreenda quem ama com romantismo e esquente o clima.
Números da sorte: 15, 78 e 87.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLHoje, vale se arrumar e sair de
casa para aproveitar o dia. Poderá receber elogios e, certamente,
seu charme será notado. A sorte
vai sorrir para você. A dois, vai
precisar separar razão e emoção.
Números da sorte: 18, 45 e 63.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLReserve parte do dia para abrir
seu coração e participar de evento de auxílio a pessoas carentes.
Melhor evitar discussões sobre
assuntos familiares. A dois, a melhor pedida é sair com amigos.
Números da sorte: 30, 93 e 66.

PIADAS DO CABEÇÃO
GERALDO
Geraldo passa na frente da
igreja e conta para o pastor:
— Pastor, eu estou procurando
uma namorada e não consigo.
— Tenha calma, meu filho,
que a vitória já é sua! — diz
o pastor.

Geraldo responde:
— Poxa, não dá pra você arrumar outra não? Porque a
Vitória é bem feinha.
POLÍTICO
O político estava dando uma
entrevista coletiva para um

colégio. Um menino levantase e fala:
— Meu nome é Carlos e vou
fazer duas perguntas: É verdade que o senhor contrata
parentes para trabalhar sem
concurso público? Toda vez
que alguém lhe encara, você

desaparece?
Toca o sinal do intervalo, todos
saem e meia hora depois retornam para a coletiva.
Outro menino se levanta e
fala:
— Meu nome é Bruno e vou
fazer quatro perguntas: É

verdade que o senhor contrata parentes para trabalhar
sem concurso público? Toda
vez que alguém lhe encara,
você desaparece? Por que o
sinal do intervalo bateu 30
minutos antes? Onde está o
meu amigo Carlos?

