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LL‘COM ORDEM E COM TEMPO ENCONTRA-SE
O SEGREDO DE FAZER TUDO E FAZER
TUDO BEM’ (PITÁGORAS)

alto-astral

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

REGÊNCIA:
Obá
MENSAGEM:
Obá nos ensina os grandes
valores da vida, a reparar e
ser grato a pequenos gestos e atitudes. Nos lembra
que precisamos acreditar
mais no potencial do próximo, dar chances e mostrar o caminho da evolução e do crescimento.
SAUDAÇÃO:
Obá Xirè
CORES:
Marrom, vermelho e amarelo.
ELEMENTOS:
Fogo e águas de rio agitadas.
SIMPATIA:
Para obter calma no ambiente de trabalho, faça
um banho com três folhas

HORÓSCOPO

(22) 99917-3173

ÁRIES

LLSinal de harmonia entre seu trabalho, a satisfação que ele traz e
sua competência. Como vai esbanjar energia, aproveite para
se exercitar. A dois, evite colocar
limites ou fazer cobranças.
Números da sorte: 58, 76 e 40.

LLHoje estão favorecidas as atividades ligadas à Justiça, turismo,
funcionalismo público, concursos, imóveis e reciclagem em
geral. Ao se sentir feliz com sua
imagem, poderá atrair paquera.
Números da sorte: 05, 50 e 32.

câncer

Poderá firmar boas parcerias.
Evite emprestar dinheiro e, se
vender algo procure receber a
grana antes da entrega. Deverá
conhecer alguém e ter a sensação
de já ter sido um amor antigo.
Números da sorte: 62, 44 e 35.
LL

libra

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

LLO dia será produtivo para quem
trabalha em casa, ou em áreas relacionadas à família e decoração.
O relacionamento amoroso deverá passar por um período de
harmonia, desejo e romance.
Números da sorte: 55, 91 e 10.

SÃO JOSÉ DE CUPERTINO
Nasceu num estábulo, em Cupertino, na Itália, em 1603. José era
limitado na inteligência e pouco
aprendia, porém, progrediu no
campo da oração e da caridade.
O poder da oração o levou para o
convento franciscano. Desde então, manifestavam-se nele fenômenos místicos acompanhados de
curas milagrosas, que o tornaram
conhecido e procurado em toda a
região. Previu o lugar e o tempo de
sua morte, que aconteceu em 18
de setembro de 1663.

capricórnio

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

LLAinda que deseje a perfeição,
não se cobre tanto no serviço
nem assuma deveres alheios. Sua
maneira discreta de ser, poderá
atrair uma pessoa fora do seu padrão de relacionamentos.
Números da sorte: 22, 04 e 49.

“O espírito procura, mas é somente o coração
que encontra” (George Sand)

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de maio a 20 de junho

LLSua criatividade e inspiração
estarão em destaque. A Lua vai
ativar sua força interior e ampliar
sua sorte. Para atrair a pessoa
amada, a dica é levar as coisas
mais a sério na conquista.
Números da sorte: 06, 24 e 42.

leão

de 21 de junho a 22 de julho

de boldo, três colheres de
melaço de cana, três rosas
brancas e três punhados
de arroz cru. Ferva tudo em
dois litros de água, espere
esfriar e jogue da cabeça
aos pés pedindo a Obá para
trazer a calma e paciência.

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

virgem

de 23 de julho a 22 de agosto

Mudanças positivas podem
ocorrer no emprego. Talvez
obtenha uma bonificação financeira por seu desempenho.
Entre as paqueras, que tal escolher apenas um para investir?
Números da sorte: 43, 52 e 16
LL

escorpião

de 23 de outubro a 21 de novembro

LLEm clima de cooperação com
colegas, o trabalho renderá
mais. Dia favorável para curtir a
companhia dos amigos. Desconfie menos no amor e retribua os
olhares de quem paquera você.
Números da sorte: 56, 02 e 47.

aquário

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

LLPoderá se sair bem apagando
incêndios no trabalho, mesmo
que isso não seja obrigação sua,
e sim de um colega. A relação
sentimental vai dar sinais de que
está forte, superando crises.
Números da sorte: 05, 95 e 32.

de 23 de agosto a 22 de setembro

Talvez esteja descontente no
trabalho e os astros mostram
oportunidade nova em local distante. No amor, chegou a hora
de se posicionar diante da pessoa
que deseja e fazer um convite.
Números da sorte: 90, 63 e 27.
LL

sagitário

de 22 de novembro a 21 de dezembro

LLEvite falar dos seus projetos
profissionais para os outros, pois
poderá ter suas ideias roubadas.
Seu excesso de entusiasmo talvez
te impeça de reconhecer a pessoa
que está interessada em você.
Números da sorte: 30, 57 e 12.

peixes

de 20 de fevereiro a 20 de março

LLComece a se valorizar mais na
sua profissão e, se tiver uma habilidade especial, não aceite remuneração abaixo do valor de
mercado. Há a possibilidade de
ter um romance com um amigo.
Números da sorte: 60, 69 e 96.

PIADAS DO CABEÇÃO
MUY AMIGO
Rodrigo vai visitar um amigo que não vê há um tempo.
— E aí Rodrigão, tudo bem?
Quanto tempo! Que
bons ventos o trazem!
E ele, sem jeito.
— Sabe o que é... deu en-

chente na minha casa... perdi todos os móveis. Será que
você poderia me emprestar
um dinheiro para eu refazer
minha vida?
— Quanto?
— Uns mil reais!
— Você sabe, Rodrigo, que

eu te considero pra caramba! Você é realmente um
grande amigo que eu tenho! E quando a gente coloca dinheiro no meio da
amizade, estraga a amizade! Eu não ia querer estragar a nossa amizade só por

causa de mil reais.
— Tá bom! Então dá pra emprestar cinco mil?
MAPA
Um bêbado está cambaleando na rua e pede uma
informação para um ho-

mem que passava:
— Por favor... Quantos galos
têm na minha cabeça?
O homem dá uma olhada e
diz: — Três, por quê?
— Nada não... É que agora
eu sei que só faltam 2 postes
para eu chegar em casa!

