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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
LogunEdé
MENSAGEM:
LogunEdé diz que nossas vontades estão mais intensas, isso facilita o esforço
para concretizá-las.Cuidado com algumas pessoas que não estão ao seu lado
para te apoiar, querem te abalar. Use
a sua energia e inteligência para conquistar os seus objetivos e lembre-se:
você é quem sabe do melhor para você
e para o seu futuro. Não se deixe levar
pela cabeça de outras pessoas.
SAUDAÇÃO:
Loci Locí, Akofá
CORES:
Azul e amarelo
ELEMENTOS:
Terra e água
SIMPATIA:
Para obter riqueza e encanto com Logun Edé: faça uma cesta de frutas com
melão, banana, maçã, mamão e pera,
enfeite com bastante fitas amarelas e

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLNo emprego, bom momento
para trabalhar em grupo ou em
sociedade. No amor, quanto mais
companheirismo melhor. Romance com colega tem tudo para
emplacar. Intimidade vai ferver.
Números da sorte: 58, 13 e 49.

LLVocê vai encarar suas funções
com boa vontade, ainda mais se
tiver oportunidade de crescer no
emprego. Pode pintar um clima
com chefe ou colega. Ótima fase
para iniciar um romance.
Números da sorte: 23, 95 e 05.

CÂNCER

Bom dia para quem deseja mudar de casa ou de emprego. Astral perfeito para paquerar e namorar. Use e abuse do seu charme
para atrair quem deseja ou dar
aquela turbinada na sua relação.
Números da sorte: 26, 44 e 08.

azul turquesa. Coloque em um jardim
na beira de um rio ou em uma cachoeira.
Acenda seis velas amarelas e seis azuis
pela riqueza e encanto

SÃO LUIS BELTRAN
Luis nasceu na cidade de Valência, na
Espanha, em 1526.Aos 23 anos, contra
a vontade do pai, ingressou na Ordem
Dominicana para ser sacerdote. Era
mestre dos noviços, mas resolveu vir
para a América do Sul pregar a Palavra
de Deus.Na Colômbia,fez um importantíssimo trabalho, porque, além de catequizar nativos e africanos, denunciava
as injustiças com estes povos.Em 1569,
já de volta à Espanha como formador de
novos missionários,pôde partilhar o que
viveu nas missões.Ensinava que a arma
mais eficaz na conversão das almas é
uma intensa vida de oração e sacrifício.
Faleceu em Valência, em 1581.

Trabalhar em equipe vai deixar seu dia mais produtivo. Bom
momento para quem procura
emprego. Fase harmoniosa em
família. Dia animado com seu par,
perfeito para passear e conversar.
Números da sorte: 34, 25 e 79.
LL

Este será um dia bem atribulado
no trabalho, mas com disciplina
vai tirar tudo de letra. Pode até
faturar uma grana extra. Saúde
protegida. Com seu bem, será
mais fácil dizer o que sente.
Números da sorte: 27, 81 e 18.
LL

ESCORPIÃO

LLPriorize tarefas que já tenha certa experiência. Atitudes gentis
e prestativas te favorecerão. No
amor, o coração pode bater por
alguém do passado. Na união,
prefira programas caseiros.
Números da sorte: 65, 29 e 92.

CAPRICÓRNIO

Os astros te deixarão com mais
ambição e você fará o que estiver
ao seu alcance para se destacar
no que faz. Seu charme pode encantar alguém da turma. Na relação amorosa, mostre o que quer.
Números da sorte: 22, 67 e 31.

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
LLReserve um tempo para cuidar
do visual e levantar a moral. Sintonia deliciosa com amigos: aceite convites para sair e paquerar.
Na união, diálogo favorecido:
fale dos seus sentimentos.
Números da sorte: 57, 39 e 03.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVocê vai mostrar ainda mais
vontade no trabalho. Contagie
os colegas e aprenda tudo que
puder. Vênus realça sua vaidade,
cuide da saúde e da beleza. Na
união, sintonia de corpo e mente.
Números da sorte: 33, 06 e 96.

LEÃO

LIBRA

LLCharme e simpatia ajudarão
você a conseguir tudo que quiser.
Fique de olho nas oportunidades
de ganhar dinheiro. No amor,
abra-se com quem ama e diga
sem medo o que está sentindo.
Números da sorte: 46, 64 e 01

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 homem não envelhece quando sente
paixão.” (Mikhail Gorbatchov)

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

Você vai sentir desejo de explorar novas possibilidades e de abrir
a sua mente. Aposte em livros e
cursos. Pode se envolver com alguém influente. A dois, façam
planos para o futuro da relação.
Números da sorte: 50, 59 e 68.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Dia para encarar suas preocupações e resolver problemas. Muita
alegria ao encontrar ou falar com
alguém que não vê há tempos.
O romance pede mais cumplicidade, revele seus sonhos ao par.
Números da sorte: 96, 60 e 87.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CEGUINHO
O ceguinho está parado na
esquina, aguardando para
atravessar a rua, quando um
cachorro chega e faz xixi em
cima da perna dele. Ao sentir
o líquido escorrendo por sua
perna, ele imediatamente

enfia a mão no bolso, tira um
doce e oferece ao cachorro.
Ao ver aquela cena, uma senhora comenta:
— Quanta bondade! O cachorro fez xixi em sua perna
e ainda o senhor lhe oferece
comida!

E o ceguinho:
— Eu só quero saber onde é
a cabeça desse cachorro para
eu poder dar uma paulada
nele!
AVIÃO
Logo que entrou no avião,

Ronaldo, que tem muito medo de voar, cutucou
uma das aeromoças e lhe
fez uma pergunta:
— Moça, por favor, eu tenho
uma dúvida. Esse tipo de
avião costuma cair muito?
— De jeito nenhum! — disse

ela, muito segura.
— Graças a Deus! — suspirou
o passageiro aliviado.
Porém, a aeromoça completou:
— Esse tipo de avião geralmente cai uma vez só. Depois
não tem mais conserto.

