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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Obá
MENSAGEM:
Obá fala que temos que ter
muita força, fé e coragem
para enfrentar as batalhas
que irão nos aparecer. Com
cautela e inteligência sairemos vencedores. Cuidado
com brigas em família.
SAUDAÇÃO:
Obá Siré
CORES:
Vermelho e amarelo
ELEMENTOS:
Fogo e águas paradas
SIMPATIA:
Para afastar uma pessoa do
seu caminho, pegue um coco
seco, faça um furo e coloque
dentro o nome da pessoa,
uma colher de alpiste, uma
colher de vinagre, sete pregos, uma colher de sal, depois

ÁRIES

LLVocê vai mostrar seu lado mais
sociável e vai buscar a companhia
de pessoas influentes e interessantes. Na conquista, pessoas
bonitas e bem-sucedidas vão
chamar mais a sua atenção.
Números da sorte: 20, 83 e 11.

LLUm bom dia para quem vai estudar ou participar de um concurso.
Reserve tempo para matar a saudade de pessoas queridas e que
não vê com frequência. A dois,
reforce a parceria e a afinidade.
Números da sorte: 93, 12 e 57.

CÂNCER

Terá prazer em intensificar as
amizades, os vínculos com a família e, claro, aprofundar a relação
com a pessoa amada. Pode pintar
alguma tensão em casa: resolva
com jeitinho e jogo de cintura.
Números da sorte: 78, 33 e 69.

SÃO BRUNO
Nasceu em Colônia, na Alemanha, em
1032. Oriundo de uma família nobre,
Bruno dedicou toda a vida a Deus. Por
volta dos 50 anos de idade,fundou a Ordem dos Cartuxos, com as bênçãos do
bispo de Grenoble, São Hugo. Lá viveu
em oração,obediência e obras.Quando
um dos seu discípulos tornou-se Papa,
Urbano II, teve ele que obedecer ao Vigário de Cristo,já que o queria como assessor, porém, recusou ser Bispo e após
pedir com insistência ao Sumo Pontífice,
conseguiu voltar à vida religiosa.No Sul
da Itália, São Bruno fundou o Mosteiro
de Santa Maria da Torre, onde morreu
no dia 6 de outubro de 1101.

Você pode acordar com muita
disposição para organizar suas
coisas e resolver assuntos que não
consegue na correria do dia a dia.
No amor, tenha cuidado com fofocas e mal-entendidos à noite.
Números da sorte: 86, 95 e 77.
LL

Busque companhia de gente
animada e aposte no bom humor
para deixar o clima leve onde estiver. A dois, aposte em passeios
românticos. Não pense em cobranças, só demonstre carinho.
Números da sorte: 61, 70 e 52.
LL

ESCORPIÃO

LLBom momento para telefonar
para pessoas queridas. Se você
está em busca de um novo amor,
converse bastante para descobrir
se o alvo combina mesmo com
você. Na união, abra seu coração.
Números da sorte: 90, 63 e 27.

CAPRICÓRNIO

Você vai se sentir com mais
energia com as vibrações de Lua
e Plutão no seu signo. Na paquera, sinceridade pode assustar o
alvo. Aposte no seu charme e tenha mais carinho com quem ama.
Números da sorte: 29, 11 e 56.

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
LLTalvez queira planejar as finanças ou pegar um serviço extra
para complementar. Evite emprestar grana. Ciúme de colega
pode ser paixão. No romance,
respeitem a liberdade de ambos.
Números da sorte: 28, 73 e 46.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLDia perfeito para revirar os armários e se livrar do que não usa.
Aproveite para também limpar o
coração. No amor, seu poder de
atração será irresistível e vai ser
fácil envolver quem deseja.
Números da sorte: 40, 76 e 58.

LEÃO

LIBRA

LLMomento para fortalecer os
vínculos familiares e deixar seu
lar aconchegante. Talvez queira
relembrar bons momentos. Vale
convidar o par para fazer algo
que marcou o início da relação.
Números da sorte: 71, 44 e 26.

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

“O amor é a força mais sutil do mundo.”
(M. Gandhi)
TOURO

de 21 de março a 20 de abril

complete com azeite de dendê e enterre aos pés de arvore
seca. Peça a Obá que afaste
fulano do seu caminho.

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173
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PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você vai se sentir melhor em ambientes calmos e silenciosos. Só
evite remoer problemas e preocupações. Talvez queira manter
um novo romance em segredo.
A dois, compartilhe seus sonhos.
Números da sorte: 57, 21 e 30
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Ótimo astral para curtir os amigos e conhecer gente. Também
pode se realizar ao fazer um trabalho voluntário ou participar de
clubes. Invista na paquera. Sensualidade total na intimidade.
Números da sorte: 31, 49 e 94.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
INVENÇÃO
Em uma conferência, um
famoso cientista apresenta
seu mais novo invento: uma
máquina capaz de responder com precisão qualquer
pergunta.
Incrédulo, um outro cientista

pede para testá-la.
— Pode perguntar qualquer
coisa que queira saber — desafia o inventor.
— Eu quero saber onde está
meu pai, neste exato momento.
Depois de alguns minutos, a

máquina responde:
— O seu pai está a bordo de
um avião em viagem para
Paris.
— Errado! O meu pai já morreu há vinte anos.
Antes de esperar pelas explicações do inventor, a própria

máquina responde:
— Quem morreu há vinte
anos foi o marido da sua
mãe.
EXÉRCITO
No Exército, o recruta reclama da comida:

— A minha sopa está cheia
de terra!
E o Capitão:
— Você não veio aqui para
servir a Pátria?
E o Recruta:
— Vim para servi-la. Não para
comê-la.

