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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Exú (Pombo Gira 7 saias)
MENSAGEM:
Sete saias nos traz os caminhos
abertos e momentos construtivos no campo espiritual. Cuidar do espiritual e da evolução
mental é indispensável. Use a
espiritualidade para se blindar
contra forças e energias negativas e obsessoras.
SAUDAÇÃO:
Laroyê
CORES:
Sete cores
ELEMENTOS:
Fogo
SIMPATIA:
Para que Exú te livre de energia obsessora e destrutiva,
ofereça em uma encruzilhada uma cesta de frutas vermelhas, enfeitadas com sete rosas vermelhas, fitas vermelhas

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLNo emprego, evite conversas
que tirem sua atenção. Poderá
produzir melhor durante as horas livres em silêncio. Se não tem
um amor, chance de conhecer
alguém para ter compromisso.
Números da sorte: 63, 90 e 36

LLSuas emoções darão o tom
em tudo. No trabalho, pode
ser necessário controlar a vontade de mudar tudo. No amor,
a comunicação poderá aproximar ou distanciar a paquera.
Números da sorte: 91, 64 e 28.

câncer

Você está funcionando como
uma antena que capta informações e as transforma em ideias a
serem usadas no seu serviço, isso
te favorecerá. Cuidado para não
engolir sapos demais na relação.
Números da sorte: 94, 49 e 31.

e sete velas vermelhas. Não se
esqueça de acender as velas
e colocar um cigarro e um
champanhe. Peça proteção.

SÃO PIO DE PIETRELCINA
Nasceu em 1887 e ainda criança era
assíduo com a teologia. Devido aos
horrores provocados pela Segunda
Guerra Mundial, criava grupos de orações catalisadoras do amor e da paz
de Deus. Buscava por meio do sacramento aliviar os sofrimentos atrozes
do coração de seus fiéis. Percebendo
que não somente deveria aliviar o sofrimento espiritual, recebeu de Deus
a inspiração de construir um grande
hospital, que virou referência em toda
a Europa. Foi beatificado no dia 2 de
maio de 1999 pelo Papa João Paulo II
e canonizado no dia 16 de junho de
2002 também pelo saudoso Pontífice.

Terá energia de sobra para fazer um curso, acertar a agenda
de trabalho ou liderar as pessoas
sob seu comando, tirando delas
o melhor. Com o par, união firme
e novas formas de desejo.
Números da sorte: 75, 39 e 12.
LL

Neste dia, a promessa é de momentos agradáveis na companhia dos amigos. Uma pitada de
romantismo e outra de impulsividade ajudarão você a tomar a iniciativa e se dar bem na conquista.
Números da sorte: 32, 86 e 05.
LL

escorpião

LLPode haver conflito no serviço
por conta de excesso de informações e prazo curto para cumprir
tarefas. Se estiver em um relacionamento sério, o silêncio do par
talvez signifique tensão.
Números da sorte: 16, 43 e 97.

capricórnio

O Sol vai passar pelo setor da carreira e poderá trazer para você
uma posição de destaque ou cargo de chefia. Na vida a dois, você
pode esperar muito amor, além
de ver seus sonhos realizados.
Números da sorte: 45, 18 e 09.

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
LLSeu lado prestativo e organizado estará em alta. Caso tenha
dinheiro guardado, vai render
mais do que o esperado. A dois,
dê o pontapé inicial para colocar
em prática um sonho antigo.
Números da sorte: 98, 53 e 89

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLO seu empenho e garra no trabalho poderão ser reconhecidos. Gerencie seu dinheiro para
render mais. Poderá conhecer
alguém alegre, cordial e do jeitinho que desejava, aproveite.
Números da sorte: 20, 29 e 65.

leão

libra

LLVocação e carreira poderão se
unir, proporcionando um dia de
trabalho bastante prazeroso.
Talvez a família solicite sua atenção. Seu jeito de ser deverá atrair
a atenção de alguém próximo.
Números da sorte: 06, 60 e 24.

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

“Um coração feliz é o resultado inevitável de um
coração ardente de amor.” (Madre Teresa)

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho
LL

FRASE DO DIA

touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A Lua sinaliza boa convivência
no meio profissional. Pode haver
uma entrada extra de dinheiro.
Estudar será prazeroso. É possível que comece enxergar colega
como algo mais na sua vida.
Números da sorte: 01, 37 e 46.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Boa fase para avaliar seus talentos, podendo se valorizar mais
profissionalmente. Processos
legais poderão ter um desfecho
positivo. Relacionamento afetivo
iniciado hoje tende a se firmar.
Números da sorte: 29, 38 e 02.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
A CAÇA
Dois homens estavam caçando, quando aparece um
guarda florestal e pede as
respectivas licenças. Mal o
guarda faz o pedido, um dos
tipos sai em disparada, fugindo correndo.

Durante mais de um quilômetro é perseguido pelo
guarda, que finalmente o
alcança e diz:
— Ora, vamos lá ver então
essa sua licença.
O homem apresenta a licença
completamente em ordem.

O guarda não entende nada
e pergunta:
— Você pode me explicar
porque fugiu em disparada
se tinha licença?
A resposta vem rápida:
— Pois é, mas o meu colega
não tinha!

TREM
No trem lotado, um senhor
arranca o seu olho de vidro,
joga-o para cima e pega-o
com a mão. Após repetir o
gesto várias vezes, um outro
passageiro, incomodado, diz:
— Desculpe-me, meu ca-

marada. Eu lamento o seu
problema, mas acho que o
senhor não precisa ficar se
exibindo deste jeito.
— Não estou me exibindo, só
estou tentando ver se lá na
frente tem algum lugar vago
para eu sentar!

