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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Exú (Tranca Ruas)
MENSAGEM:
Cuidado com brigas e confusões que possam aparecer durante o dia de hoje.
Tenha calma e foco para
conseguir manter o equilíbrio ao longo do dia. No
amor, cuidado com fofocas
de familiares.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, Salve Sr. Tranca Ruas
CORES:
Preto, vermelho ou branco.
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para afastar brigas e fofocas, passe pelo corpo sete
ovos vermelhos e sete cocos secos. Enquanto passa
pelo corpo, vá pedindo a
Exú que afaste todo nega-

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLChegou a hora de brilhar e mostrar sua competência profissional
sem se importar com quem torce
contra. Evite mexer com dinheiro hoje. Colega de trabalho que
inspira você pode virar algo mais.
Números da sorte: 52, 07 e 79.

LLTalvez algumas de suas ações
no trabalho sejam muito ousadas para o momento, espere a
ocasião certa para promover mudanças. Poderá se apaixonar por
alguém em uma atividade casual.
Números da sorte: 71, 26 e 35.

câncer

A comunicação no trabalho
estará comprometida. Evite distrações. Contratempos com amigos. Na vida a dois, o excesso de
responsabilidade pode estar roubando o tempo para namorar.
Números da sorte: 47, 74 e 65.

tivo, brigas e fofocas. Em
seguida quebre tudo em
uma encruzilhada de terra.

SÃO JERÔNIMO
Nasceu na Dalmácia, em 340. Foi
escritor, filósofo, teólogo, retórico,
gramático, dialético, historiador,
exegeta e doutor da Igreja. Após
receber a herança dos pais, foi para
Roma estudar. Lá, teve um sonho que
o fez se converter ao Catolicismo. Iniciou os estudos em teologia e em 379
foi ordenado sacerdote. Dentre suas
realizações, está a tradução da Bíblia
para o latim. Em 386, saiu de Roma
e foi viver em Belém, permanecendo
lá como monge penitente e estudioso até 420, quando faleceu. É de São
Jerônimo a célebre frase: “Ignorar as
Escrituras é ignorar a Cristo”.

Sinal de tensão entre as exigências familiares e os compromissos
profissionais, mas você saberá
solucionar isso. A dois, seu par
saberá participar das mudanças
que vêm transformando sua vida.
Números da sorte: 28, 55 e 91.
LL

Estarão favorecidas as atividades exercidas em casa, ligadas à
família e terapias da saúde. Seu
poder de comunicação e convencimento estará alto. Namoro
iniciado hoje deve ficar sério.
Números da sorte: 93, 66 e 57.
LL

escorpião

LLO que estava mal esclarecido
no seu emprego deverá vir à
tona e se definir para você. Evite tomar decisões no calor da
emoção. Talvez sinta atração
por pessoa tímida e reservada.
Números da sorte: 68, 59 e 77.

capricórnio

Momento positivo em sua carreira, em que poderá receber
ajuda de pessoas que atuam nos
bastidores. Se estiver em uma relação afetiva, é possível que o par
precise de mais liberdade.
Números da sorte: 70, 88 e 16.

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
LLOs astros aconselham um exame
detalhado no seu serviço para observar o que não foi bem executado e precisa de reparos. Talvez
comece a se relacionar com uma
pessoa bem competitiva.
Números da sorte: 60, 15 e 87.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLNo serviço, priorize as atividades
que poderá fazer só, pois os resultados serão melhores. Evite se estressar. A dois, procure focar nos
aspectos leves da relação, porque
isso vai reacender a paixão.
Números da sorte: 90, 63 e 99.

leão

libra

LLEvite começar projetos no emprego e administre com calma os
problemas que surgirem. A comunicação vai fluir bem e poderá
atrair até você uma boa pessoa,
que vai se render ao seu charme.
Números da sorte: 13, 94 e 76.

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

“Deus é a plenitude do céu; o amor é a plenitude
do homem.” (Victor Hugo)

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

Se possível, dedique seu dia de
trabalho para contatar gente que
mora longe ou para fazer um curso. Setor afetivo protegido, seja
conhecendo alguém legal para
iniciar um namoro ou na união.
Números da sorte: 08, 62 e 44.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

O universo se abre profissionalmente e você pode utilizar seu
poder pessoal e seguir em frente. Mudanças internas positivas
a caminho. Aceite um novo amor
apenas se lhe permitir ser livre.
Números da sorte: 27, 36 e 09.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
TERAPIA DE CASAL
Um casal com problemas matrimoniais vai a uma seção com
um terapeuta.
— Por que vocês pensam em
se separar?
A esposa responde:
— É meu marido, o André.

Ele nunca fala nada, sabe?
Nunca expõe o seu ponto de
vista sobre nada. E quando
o faz, parece que não tem
ideias próprias. Bom, essa é
a minha versão dos fatos.
— Sim — concorda o terapeuta — mas é sempre bom

ouvir os dois lados.
— Evidentemente — diz a esposa - Então deixe-me contar a
versão do André.
CHEFE
Geraldo, um supervisor velho
e ranzinza, tinha acabado de

falecer, mas a secretária continuava recebendo telefonemas
à procura dele.
— Sinto muito, ele morreu —
era a resposta para as ligações.
Um dia, depois de perceber que
era sempre a mesma voz que
ligava perguntando pelo Ge-

raldo, ela perguntou:
— Quem é você? Por que insiste
em ficar ligando se eu já te falei
que o Geraldo morreu?
— Eu já trabalhei aí — explicou
a voz — Geraldo era meu chefe.
E continuo ligando porque adoro ouvir dizer que ele morreu.

