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LL‘A INTELIGÊNCIA É O ÚNICO MEIO QUE
POSSUÍMOS PARA DOMINAR OS NOSSOS
INSTINTOS’ (SIGMUND FREUD)

alto-astral

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

HORÓSCOPO

(22) 99917-3173

REGÊNCIA:
Exú

ÁRIES

MENSAGEM:
Exú avisa que mudanças
inesperadas serão positivas no trabalho e no lar.
Controle o espirito aventureiro e não troque o certo pelo duvidoso.

LLTerá pique para resolver pendências. Sabendo organizar as tarefas, sobrará tempo para tudo.
Na vida a dois, é possível que estejam passando por um momento
de revitalização do romance.
Números da sorte: 02, 47 e 92

SAUDAÇÃO:
Laroyê, Mojubá

ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para que Exú lhe conceda
caminhos seguros e prós-

peros, toda segunda-feira
passe sete moedas no corpo, coloque em cima de
um padê (farofa crua de
dendê e farinha de mesa)
e leve até uma encruzilhada. Acenda um cigarro e
uma vela e faça seus pedidos a “todo povo de rua”.

LLMomento ideal para melhorar
seus hábitos alimentares. Talvez
esteja passando por uma fase de
mudança na carreira: pense nisso.
Se entrar alguém na sua vida afetiva agora, o lance deve firmar.
Números da sorte: 75, 66 e 30.

Sua atenção poderá estar focada no trabalho. Por enquanto, evite as tarefas em parceria,
pois vai se dar melhor atuando
só. Na conquista, talvez um parente lhe apresente alguém.
Números da sorte: 87, 78 e 69.
libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLNo trabalho, deve receber informações valiosas, mas terá
que cuidar disso com bastante
responsabilidade. Na paquera,
com todo esse charme, será difícil
continuar sem um amor.
Números da sorte: 98, 44 e 08.

SÃO CORNÉLIO
Foi eleito Papa em 251, após um
grande período de ausência do
pastor, por causa da terrível perseguição de Décio. Sua eleição
foi contestada por Novaciano,
que acusava o Papa de ser muito
indulgente com os que haviam
renegado a fé e se separaram da
Igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, foi processado e exilado para o lugar
hoje chamado de Civitavecchici,
onde Cornélio morreu. Foi sepultado nas catacumbas de Calisto.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLToda a sua energia de realização
poderá ser canalizada para o trabalho. Terá poder de convencer e
acolher com suas palavras. Talvez
encontre alguém para amar em
situações profissionais.
Números da sorte: 47, 74 e 38.

gêmeos

de 21 de maio a 20 de junho

LLLua e Saturno conversam e avisam que o momento é para rever
seus planos, priorizando a carreira e a saúde. Na paquera, que tal
parar de idealizar o amor perfeito e dar uma chance a alguém?
Números da sorte: 49, 22 e 58

leão

de 21 de junho a 22 de julho

LL

“A inteligência sem amor e o amor sem inteligência
nada trazem ao homem.” (Aldous Huxley)

de 21 de abril a 20 de maio

câncer

CORES:
Vermelho e preto.

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Pense em sua carreira e saiba
que tudo pode melhorar, ainda
que as coisas estejam estáveis.
Uma paixão poderá ser encontrada em um curso. Diga a quem
ama o quanto é importante.
Números da sorte: 68, 23 e 05.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLSe tiver processo na Justiça, poderá receber boas notícias. No
trabalho, atenção aos detalhes
de tudo o que fizer. Se a paquera
ficar enrolando, talvez seja melhor tomar uma atitude.
Números da sorte: 81, 27 e 00.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLDia ideal para administrar assuntos sigilosos e delicados no
âmbito profissional. Na união,
o carinho e a compreensão vão
dar o tom a esse dia. Pequenas
atenções farão toda a diferença.
Números da sorte: 39, 75 e 30.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Dia favorável para fechar acordos, negociar salário ou pagamento de dívidas. O relacionamento com a família estará fluindo bem. Na paquera, se ouvir
elogios, a dica é investir no lance.
Números da sorte: 52, 97 e 43.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLForça de vontade turbinada.
Com a confiança em alta, deverá
se impor para o mundo do jeito
que achar melhor. Na paixão, a
pessoa que entrar em sua vida
agora valorizará suas qualidades.
Números da sorte: 55, 28 e 73.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLControle sua impulsividade ao
se relacionar com colegas de trabalho. Confie em sua intuição.
Finanças favorecidas. Talvez o
universo lhe traga um amor que
saiba apreciar suas qualidades.
Números da sorte: 04, 76 e 94.

PIADAS DO CABEÇÃO
ARNALDO
Arnaldo estava no boteco
tomando umas cachaças,
jogando uma partida de
dominó com mais três amigos, quando vê um enterro
passando pela rua.
Mais que depressa, ele in-

terrompe o jogo, levantase, vai até a porta, tira o
chapéu e fica observando
o cortejo, durante vários
minutos, em silêncio, com
um semblante entristecido.
Quando o cortejo termina
de passar, ele recoloca o

chapéu na cabeça e volta a
sentar-se.
— Esse foi o gesto mais comovente que eu já vi em
toda a minha vida, acho
que todos deviam seguir
o seu exemplo — comenta
um dos amigos.

— Bem, depois de quinze
anos de casado, acho que
era o mínimo que eu poderia fazer.
VACAS
Duas vacas estavam pastando tranquilamente até que

uma delas puxou assunto:
— Amiga, eu estou apavorada com essa tal doença da
Vaca Louca... e você?
— Ué... eu não!
— Não? Mas por que não?
— Porque eu sou um helicóptero!

