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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

REGÊNCIA:
Obatalá

ÁRIES

LLMesmo estando com a razão,
pegue leve nas discussões no serviço. Se estiver numa relação firme, encare com leveza e bom humor as manias do par. Na cama,
o clima é de pura sensualidade.
Números da sorte: 87, 06 e 51.

MENSAGEM:
Obatalá nos traz a vida, o dom
da vida. A criatividade estará
em alta na sua vida. Momento
bem especial para falar e ensinar, colocar coisas e pessoas nos
devidos lugares. Organização
em todos os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Êpa Babà

ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para trazer vida e força para
a própria vida, tome durante

LLSe estiver pensando em chutar
o pau da barraca e largar o emprego, procure uma nova posição
antes. Na união, para tudo ficar
bem, invista nas conversas e valorize o tempo juntos.
Números da sorte: 16, 07 e 52.

câncer

Chegou a hora de se posicionar
como líder nas funções profissionais que exerce. Graças à sua
segurança emocional, saberá se
destacar. Chance de encontrar
um par em eventos sociais.
Números da sorte: 19, 01 e 73.
LL

sete sextas-feiras banho de
água de coco verde da cabeça aos pés, pedindo força,
energia e vida longa.

SANTO ANDRÉ KIM
Aos 15 anos, converteu-se ao catolicismo e, depois, foi estudar teologia.
Foi o primeiro sacerdote e missionário coreano e dedicou sua vida inteira
para cristianizar sua pátria. Foi interrogado pelo rei, para que renegasse
sua fé e denunciasse aqueles que
o ajudavam a evangelizar a aldeia.
Como se recusou, foi decapitado, tornando-se o primeiro mártir coreano
morto, em 1845. Na ocasião, foram
martirizadas 103 pessoas, dentre
estes: André Kim, dez clérigos e 92
leigos, que foram canonizadas pelo
Papa João Paulo II, na sua visita a
Seul em maio de 1984.

Poderá fazer planos para sua
carreira e até considerar a possibilidade de trocar de emprego.
Saúde favorecida. Na paixão, a
dúvida entre duas pessoas talvez
atrase a sua definição.
Números da sorte: 54, 90 e 99.
LL

Acredite no seu potencial de
comando e tome as rédeas de
sua vida profissional. Se já tiver
seu par, Netuno tornará a relação
mais romântica. Ficar junto do
seu amor será um grande prazer.
Números da sorte: 47, 65 e 92.
LL

escorpião

LLEnergia redobrada para o serviço. A Lua favorece a solução de
problemas. Se conhecer alguém
que te faça suspirar, é grande a
possibilidade desse contato virar
compromisso, mas vá com calma.
Números da sorte: 76, 31 e 40.

capricórnio

Você pode e deve usar todas
as ferramentas e talentos que
já possui para fazer seu serviço
da melhor maneira nesta sextafeira. Pode se interessar por alguém mais jovem caso esteja só.
Números da sorte: 87, 24 e 42.

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLO foco do seu trabalho será nas
tarefas em parceria ou para resolver atritos entre colegas. Um bom
dia para quem trabalha na área
de vendas. Uma pessoa discreta
deverá balançar seu coração.
Números da sorte: 95, 59 e 32.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLDia de muita inspiração para
quem trabalha com comunicação, administração, marketing
ou transações imobiliárias. Caso
já tenha uma relação amorosa, o
momento será de descontração.
Números da sorte: 71, 62 e 53.

leão

libra

LLSeu serviço será elogiado e esse
reconhecimento poderá ser ouvido por pessoas importantes, sendo importante para sua valorização. A dois, vai sentir que o lance
cria raízes e ganha qualidade.
Números da sorte: 12, 84 e 66.

gêmeos

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro

santo do dia

“O coração é o companheiro mais corajoso.”
(D’Annunzio)

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

COR:
Branco

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Momento de reflexão para
você pensar na vida e nas suas escolhas. Evite gastar energia em
discussões que não acrescentam
nada. Evite que o excesso de atividades sociais interfira na união.
Números da sorte: 43, 16 e 79.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Sua cabeça estará boa para resolver problemas e encontrar soluções para dificuldades. A atenção está voltada para a família.
Separe um tempo para sair e paquerar, se estiver sem um amor.
Números da sorte: 17, 53 e 80.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
GÊMEOS
A mulher grávida de gêmeos
está dando à luz na favela
justamente no meio de um
tiroteio. Após colocar a cabeça pra fora, o primeiro bebê
recua e diz para o outro:
- Sujou. Estamos cercados!

BAIANOS
Dois baianos estão estirados
em duas redes na sala:
— Oxente! Será que tá chovendo?
— Sei não, meu rei.
— Va i l á f o r a e d á u m a
olhada.

— Vai você.
— Vou não, tô cansadão.
— Então chame nosso cão.
— Chame você.
— Ô Flecha, venha cá!
O cachorro entra na sala,
para e deita de costas para
os dois.

— E então meu rei, tá chovendo?
— Tá não, o cachorro tá sequinho.
MÚSICO
Um policial aborda um músico de rua:

— O senhor tem licença para
tocar violão na rua?
— Não senhor.
— Neste caso, eu terei que
pedir para que me acompanhe.
— Claro, seu guarda. O que
vai querer cantar?

