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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Yansã
MENSAGEM:
O dia hoje será de oportunidades. Momento de coragem, perfeito para resolver
pendências e problemas
com familiares e amigos.
Lembrando que a verdade
sempre prevalece e que paciência é fundamental.
SAUDAÇÃO:
Eparrei oyà
CORES:
Marrom e vermelho
ELEMENTOS:
Ar (vento) e fogo (raios)
SIMPATIA:
Para afastar pessoa indesejada da casa, misture dois
punhados de casca de alpiste e carvão socados. Assopre
dos dois lados do seu portão
assim que a pessoa indeseja-

ÁRIES

LLExcesso de preocupações pode
causar dores de cabeça. Controle o estresse. A saúde precisará
de mais atenção e cuidados. No
amor, vai querer mais afinidades com a pessoa amada.
Números da sorte: 52, 88 e 79.

LLÓtimo entrosamento com os colegas. A Lua indica imprevistos
ou preocupações, mas você terá
iniciativa e criatividade de sobra
para driblar qualquer obstáculo.
O amor recebe boas vibrações.
Números da sorte: 17, 08 e 53

câncer

Suas ideias serão bem recebidas
no serviço. Mas não espere moleza, encare as tarefas com disciplina para dar conta. Explore seu
charme para conquistar alguém
ou animar o romance.
Números da sorte: 47, 56 e 92.

SANTOS ANJOS DA GUARDA
A palavra anjo significa“enviado,mensageiro divino”. Na Bíblia Sagrada, é
possível encontrar manifestações dos
anjos como missionários de Deus. Nos
Atos dos Apóstolos e nos escritos de
São Bernardo, Santo Tomás de Aquino,
encontramos testemunhos que nos
motivam a confiarmos nos Santos Anjos protetores de cada um. O salmo 91
diz:“Pois Ele encarregará seus anjos de
guardar-te em todos os teus caminhos”.
Na Inglaterra, desde o ano 800, acontecia uma festa dedicada aos Anjos da
Guarda. A partir do ano de 1608, esta
festa foi estendida por todo o mundo,
devido à iniciativa do Papa Paulo V.

A Lua vai aumentar sua sorte.
Faça uma fezinha. Use sua criatividade para se destacar no trabalho. Na paixão, seu charme
ganhará reforço e ninguém vai
resistir aos seus encantos.
Números da sorte: 19, 91 e 37.
LL

Você vai mostrar muita iniciativa
e boa lábia no emprego. Vai se
sair muito bem em tarefas que já
domina e faz com segurança. À
noite, programas caseiros com a
pessoa amada serão favorecidos.
Números da sorte: 03, 30 e 39.
LL

escorpião

LLTrabalhar em equipe será uma
boa para você no início do dia.
Boas vibrações para o seu bolso.
Se você está só, uma amizade
pode virar paixão. A vida a dois
estará cheia de companheirismo.
Números da sorte: 86, 14 e 50.

capricórnio

Vai bater saudades de uma amizade, entre em contato. Um curso
pode ajudar em projetos futuros.
Mas não fale dos seus planos por
enquanto. A relação amorosa
precisará de mais confiança.
Números da sorte: 16, 07 e 88.

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
LLMostre do que é capaz e lute
para atingir seus objetivos. Faça
tudo com bom senso e controle
seus impulsos para não meter
os pés pelas mãos. Forte atração
por alguém influente.
Números da sorte: 33, 51 e 15.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLManhã animada para quem
trabalha em casa ou com parentes. Aproveite o astral para resolver questões do lar. Bom momento para iniciar namoro ou
fortalecer a união com seu bem.
Números da sorte: 09, 00 e 99.

leão

libra

LLNo trabalho, será mais fácil expor suas ideias e defender suas
opiniões. Ótimo dia para fazer
entrevistas de emprego. Clima
animado na paquera. No sexo,
revele e realize as suas fantasias.
Números da sorte: 31, 76 e 13.

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

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho
LL

“Ninguém é pobre quando ama.”
(Camilo Castelo Branco)
touro

de 21 de março a 20 de abril

da sair, pedindo a Yansã que
leve, com seus ventos, a pessoa embora de sua vida.

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

O período da manhã será perfeito para cuidar da aparência.
Vida social agitada. Aceite convites para sair e se divertir. Na paquera e no romance, valorize as
afinidades e o companheirismo.
Números da sorte: 17, 44 e 80.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Inspire-se nas pessoas que admira para progredir. O céu convida
a investir na carreira e na sua realização pessoal. Pode pintar uma
nova paixão. Já no romance, que
tal definir metas para o futuro?
Números da sorte: 27, 36 e 63.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CAIPIRAS
Estavam dois caipiras caçando
no meio do mato, quando eles
veem lá no alto, no céu, uma
asa-delta. Espantados, um comenta com o outro:
— Nossinhora! Qui passarinhão grande, sô!

— Grandão mesmo, cumpadi.
Vamo caçá ele?
— Vamu!
Um tiro bem na asa-delta.
— E aí parceiro, será qui o bichão morreu?
— Se o passarinhão morreu eu
num sei, mas que soltou o homi

que ele tava segurando soltou!
TRATAMENTO
O bêbado vai ao médico curar
a ressaca e acaba tomando
uma bronca:
— O senhor precisa parar de
beber imediatamente!

— Parar de beber, doutor?
— Parar de beber cachaça! A
partir de hoje você não toma
mais uma gota de álcool. Só
leite, durante dois anos.
— Mas doutor, outra vez?
— Por quê? O senhor já fez este
tratamento?

— Claro, passei dois anos tomando leite, leite, leite. Até
que um dia eu não aguentei
mais e enchi a cara de cachaça!
— Mas quando foi isso?
— Ah, faz tempo. Esses foram
os dois primeiros anos da minha vida!

