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LL‘O DINHEIRO COMPRA COMIDA, MAS NÃO
APETITE; REMÉDIOS, MAS NÃO SAÚDE;
ALEGRIA, MAS NÃO FELICIDADE.’ (H. IBSEN)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Ossain
MENSAGEM:
Ossain avisa que valorizar
a própria imagem é fundamental e de grande importância financeira. Evite se
expor em brigas e confusões.
Procure estar mais entre amigos e familiares.
SAUDAÇÃO:
Ewè ò
CORES:
Verde e branco
ELEMENTOS:
Florestas e plantas selvagens
SIMPATIA:
Para sair vitorioso de algum
problema e limpar a sua
imagem perante os outros,
faça um banho com um punhado de açúcar, uma colher de noz-moscada, uma

HORÓSCOPO

(22) 99917-3173

ÁRIES

LLOrganização, cuidado e eficiência são algumas das palavras
que vão definir seu dia e seu desempenho profissional. Se está
só, pode sentir atração física por
alguém que encontra sempre.
Números da sorte: 03, 48 e 75.

LLPode ter a oportunidade de
transformar os rumos da sua vida
pessoal e do seu trabalho. Na sua
união, você e seu par deverão renovar os votos de afeto e agitar
o setor da paixão com novidades.
Números da sorte: 04, 22 e 31.

câncer

As áreas de trabalho favorecidas
hoje são informática, nutrição,
prestação de serviços e atividades
com público em geral. A dois, fase
de uma revisão positiva da relação, com muito entendimento.
Números da sorte: 43, 34 e 88.

colher de cravo da índia e
sete folhas de vence demanda. Misture tudo e jogue do
pescoço para baixo.

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLPoderá renegociar suas dívidas.
Assuntos da espiritualidade vão
despertar sua atenção. Na união,
decisões que foram adiadas vão
se tornar urgentes e providências
deverão ser tomadas.
Números da sorte: 36, 54 e 45.

SÃO ROBERTO BELARMINO
Nasceu em Montepulciano, no
centro da Itália, em 1542. Quando os padres da Companhia de
Jesus abriram um colégio na sua
cidade, desistiu de ser médico
para se dedicar à vida religiosa
jesuíta. Iniciou e concluiu sua
formação religiosa e seus estudos de Filosofia e Teologia, foi
sacerdote, professor e pregador
na Bélgica, onde ficou 10 anos.
Ajudou na formação apologética dos teólogos e pregadores
responsáveis pela defesa da fé.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLEvite tomar decisões baseadas nas suas emoções. Pese
bem suas ações antes de colocá-las em prática. Se já tiver
compromisso, solte mais seu
lado romântico sem medo.
Números da sorte: 39, 21 e 66.

“Quem está amando menos já não ama.”
(J. Roux)

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLNa profissão, poderá procurar
conselhos junto a alguém mais
experiente. Hoje, você vai pesar
bem as palavras antes de dizê-las.
Talvez surja um amor que precise
ficar escondido dos outros.
Números da sorte: 95, 68 e 05.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

LL

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Dia favorável para quem lida
com o público. Divulgue seus talentos, deixando sua marca e seu
trabalho mais conhecidos. A vida
a dois pede acolhimento: passe
mais tempo com seu amor.
Números da sorte: 42, 60 e 24.
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLAquilo que disser hoje fará sentido para quem ouvir, podendo
até influenciar mudanças de
comportamento. Surpreenda sua
cara-metade com convite para
um programa bem romântico.
Números da sorte: 73, 37 e 01.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLSe trabalha em casa, precisará
manter limites para ninguém te
incomodar ou atrapalhar. Poderá
receber notícias surpreendentes
de parentes. Chance de romance
com alguém educado.
Números da sorte: 85, 49 e 58.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Seus conhecimentos profissionais serão valorizados. Vale
a pena apresentar suas ideias e
soluções à chefia. Seu par pode
estar num momento delicado e
precisar da sua ajuda.
Números da sorte: 53, 08 e 80.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLSua habilidade para planejar,
pensando em todos que serão
afetados por suas ações, dará o
rumo a seu trabalho. Exames de
saúde poderão ser agendados.
No romance, leveza e humor.
Números da sorte: 56, 74 e 02.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLSe possível, deixe as decisões importantes ligadas ao seu trabalho
para outro momento, quando
puder enxergar tudo com clareza. No romance, o bom entendimento deverá beneficiar o sexo.
Números da sorte: 59, 68 e 86.

PIADAS DO CABEÇÃO
TIRANDO ONDA ERRADA
Dois amigos conversam no
bar. Um deles tinha acabado de entrar na faculdade e
começa a esnobar o outro,
sem nenhuma preocupação:
— Você sabe quem foi João
Goulart?

— Não sei, não...
— E Aristóteles, você sabe
quem foi?
— Nem imagino...
— Você é muito burro, meu!
Isso que dá não
estudar...
— Pois é... — concorda o

amigo — E eu, posso te fazer
uma pergunta?
— Claro!
— Você sabe quem é Geraldão Potência Máxima?
— Geraldão Potência máxima? — exclama ele — Nunca
ouvi falar... Quem é?

— É o cara que entra na
sua casa enquanto você tá
estudando!
DÍVIDA
Dois amigos conversavam,
quando passa uma mulher
e cumprimenta um deles,

que fala:
— Eu devo muito a essa mulher...
— Por quê? Ela é a sua protetora?
— Não, ela é a dona do
salão que minha esposa
frequenta!

