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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxoguian
MENSAGEM:
Dia de evitar brigas nos relacionamentos, agindo sempre
com paciência e compreensão. Dia propício para rever
os erros. Oxoguian nos diz
que é preciso viver o hoje intensamente, sem se prender
a nada nem a ninguém de
forma possessiva.
SAUDAÇÃO:
Épi Babá mí Oxoguian, Épi Épi
CORES:
Branco com azul escuro
ELEMENTOS:
Ar
SIMPATIA:
Para afastar brigas no relacionamento, tome um banho
com pétalas de oito rosas
brancas e um sabonete de
coco. Enquanto for se banhan-

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLTem tudo para retomar um emprego do passado. Os astros avisam que há chances de mudanças
diárias. Seu próximo amor pode
ser um colega de escola ou alguém que conhecerá em viagem.
Números da sorte: 58, 22 e 13.

LLDeve ficar dividido entre cumprir as obrigações e relaxar. Se
você realizar atividades em casa,
poderá resolver isso, mas, se trabalha fora, priorize o dever. Na
união, há possibilidade de atrito.
Números da sorte: 95, 05 e 32.

câncer

Poderá se sentir desafiado no
serviço. Sua capacidade de memorização estará boa, favorecendo os estudos, concursos e
provas. Na paquera, vai assumir
o controle da situação.
Números da sorte: 62, 80 e 08

do, vá pedindo para Oxoguian
paz no relacionamento.

SÃO VICENTE DE PAULO
Vicente nasceu em 1581, na Aquitânia, Sul da França. Desde cedo, destacou-se pela notável inteligência
e devoção. Concluiu os estudos de
teologia na Universidade de Toulouse. São Vicente de Paulo foi um pai
dos pobres e um formador do clero.
Como padre, trabalhou numa paróquia onde conviveu com as misérias
materiais e morais. Esta experiência
lhe abriu para as obras da fé. Segundo São Francisco de Sales, Vicente
era o “padre mais santo do século”.
Faleceu em 27 de setembro de 1660
e foi sepultado na capela-mãe da
Igreja de São Lázaro, em Paris.

Dia favorável para executar
suas tarefas e cumprir prazos.
Quanto mais mantiver o foco,
maior será sua produtividade.
Chance de se interessar por alguém que encontra sempre.
Números da sorte: 34, 25 e 61.
LL

O astral vai se fechar um pouco,
caso trabalhe em casa ou com parentes. Procure dicas de como fazer seu dinheiro render mais. No
romance, vai conhecer melhor o
par e fortalecer a paixão.
Números da sorte: 27, 00 e 18.
LL

escorpião

LLApesar de ser exigente em relação ao seu desempenho profissional, você vai sentir feliz com
suas conquistas na carreira. Vale a
pena falar de seus sonhos e sentimentos com a cara-metade.
Números da sorte: 74, 47 e 11.

capricórnio

A Lua lhe traz a sensação de
realização e força interior. O que
começar agora poderá se firmar
aos poucos e, mais para frente,
verá os resultados, inclusive um
novo relacionamento afetivo.
Números da sorte: 67, 04 e 85.

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
LLNa área profissional, chegou a
hora de fechar ciclos, encerrar
projetos e resolver pendências.
No relacionamento, você e seu
bem vão se apoiar e podem traçar planos bem concretos.
Números da sorte: 57, 21 e 12.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVai pensar em soluções criativas para problemas do trabalho. Evite mexer em dinheiro
que está guardado. Com o Sol
iluminando o setor da paixão,
será mais fácil encontrar um par.
Números da sorte: 06, 69 e 96.

leão

libra

LLVai se sentir bem ao cumprir
tarefas do seu jeito. Saberá lidar
com desafios e se curar rápido,
caso adoeça. Os astros avisam
que há risco de exageros no convívio com o par, não cobre tanto.
Números da sorte: 19, 37 e 64.

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

“Amores vêm e vão, mas o verdadeiro não sai
do coração.” (Autor desconhecido)

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

Guarde segredo sobre projetos
do trabalho, divulgue quando já
estiverem lançados para que a inveja não atrapalhe. Na paquera,
talvez encontre uma pessoa especial que esteja ligada a amigos.
Números da sorte: 32, 05 e 50.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Há sinal de prosperidade no trabalho, mas a dica das estrelas é
para manter os pés no chão em
relação às promessas dos seus
superiores. Uma amizade pode
se tornar um grande amor.
Números da sorte: 60, 15 e 78.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
RESTAURANTE
Um cara só tinha 5 reais no
bolso e estava com muita
fome. Entrou num restaurante e pediu o cardápio. Percorreu todas as opções. Do filé
mignon a 30, foi descendo,
filé com fritas a 25, espague-

te a 12, canja de galinha a 6...
— Nossa, não tenho dinheiro
nem pra comer o prato mais
barato — lamentou o rapaz,
que logo depois chamou o
garçom.
— Garçom, não existe nenhuma opção a 5 reais? É

tudo que eu tenho.
— Um momento que eu vou
falar com o dono — respondeu o garçom.
Rapidamente ele voltou e
disse:
— Falei com o gerente e me
autorizou a oferecer pro se-

nhor o nosso prato alternativo.
— E qual é?
— Canja de Papagaio. - disse
o garçom.
— Nunca ouvi falar nisso.
Como a fome era muito,
mandou bala.

— Tá bom. Manda a canja de
papagaio.
Nesse momento, sentiu um
puxão na barra da calça, por
debaixo da mesa. Era o papagaio, que disse:
— Pede a de galinha que eu
entro com R$1,00.

