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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

REGÊNCIA:
Ogum
MENSAGEM:
Ogum hoje nos pede a confiança no sagrado e, acima
de tudo, paciência. Hora de
voltar para seu ponto de
equilíbrio espiritual. Na saúde, evite excessos de gorduras, uma boa alimentação te
fará se sentir melhor.
SAUDAÇÃO:
Ogunhê, Patakurí
COR:
Azul escuro
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para evitar confusões em casa,
passe um pano com água de
alfazema em todos os cômodos da residência. Em seguida,
acenda no meio de cada cômodo um incenso de sândalo.

ÁRIES

LLÓtimo astral para crescer na sua
carreira e lutar por mudanças e
melhorias. Os astros prometem
fortes emoções na conquista. Se
tem um relacionamento, os desejos estarão à flor da pele.
Números da sorte: 97, 34 e 70.

LLA cooperação continua favorecida e deve somar forças para
cumprir tarefas. Todos ganharão
se investirem na troca de ideias.
União e intimidade recebem estímulos. Sintonia de corpo e alma.
Números da sorte: 71, 89 e 08.

CÂNCER

Palavras e atitudes gentis ajudarão a conseguir tudo que quiser.
Charme e carisma também vão
atrair inúmeros admiradores na
paquera. Há boas chances de se
encantar e iniciar um namoro.
Números da sorte: 83, 02 e 29.

SÃO NARCISO
Narciso nasceu no ano de 96. Foi bispo
de Jerusalém com quase 100 anos de
idade.Era um homem humilde,simples
e puro. Junto com Teófilo de Cesareia,
ele comandou um concílio, no qual foi
aprovada a determinação para celebrar a Páscoa sempre aos domingos. O
desgosto de ter sido vítima de calúnia
despertou em Narciso um antigo desejo pelo recolhimento. Alguns anos
depois, Narciso reapareceu na cidade
episcopal. Nunca tinha sido posta em
dúvida a santidade do seu procedimento, por isso, foi com imensa alegria que Jerusalém recebeu seu antigo
pastor. Morreu em 212, aos 116 anos.

Pode tomar decisões importantes para o lar e a família. No
trabalho, terá chance de retomar
um antigo projeto ou se destacar
com a sua experiência. A dois, revele seu lado mais romântico.
Números da sorte: 01, 82 e 55.
LL

Vai chamar a atenção de chefes
e colegas ao dar sugestões e defender suas ideias. Se você não
tem um amor e está a fim de alguém, que tal abrir seu coração?
Converse mais com quem ama.
Números da sorte: 12, 93 e 57.
LL

ESCORPIÃO

LLNo trabalho, seja gentil e escolha as palavras certas para vender seu peixe. Aposte no seu bom
gosto para agradar clientes. Jeito
sincero e romântico fará sucesso
no amor. Controle os ciúmes.
Números da sorte: 68, 23 e 41.

CAPRICÓRNIO

Talvez prefira agir a sós para ter
mais liberdade e conseguir o que
quer. Há grande chance de perceber que uma amizade está se
transformando em amor. Troque
confidências com seu bem.
Números da sorte: 52, 07 e 61.

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
LLEvite confiar demais nas pessoas
hoje, é melhor ficar na sua. Vai ser
difícil resistir àquela paixão proibida. Na relação, busque privacidade, estimule o diálogo e não dê
espaço para desconfianças.
Números da sorte: 69, 15 e 78.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLSeu dia pode começar com imprevistos e mudanças no trabalho, mas tudo indica que serão
coisas positivas. Convívio com
colega pode despertar novos sentimentos e render um romance.
Números da sorte: 18, 63 e 99.

LEÃO

LIBRA

LLSe está precisando de grana,
pode lucrar com algo que faz
como passatempo. No amor,
você saberá bem o que quer e vai
deixar isso claro a quem se aproximar. Evite controlar os outros.
Números da sorte: 13, 85 e 49.

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

“Em resumo: por você, posso me separar de tudo,
menos de você mesmo.” (Lady Mary Wortley Montagu)

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

Dê ideias e prove sua competência com talento e dedicação. Há
chance de romance com colega
ou alguém influente. Na vida a
dois, vai encantar o par com sua
força e determinação.
Números da sorte: 98, 62 e 53.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Interesse pelo trabalho vai atrair
a atenção dos chefes. Namoro à
distância ou com alguém de outra cidade terá bons estímulos.
Na união, valorize as afinidades
e faça planos com seu bem.
Números da sorte: 99, 81 e 90.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BÊBADO
O bêbado vai ao médico
para tentar curar a ressaca e
acaba levando uma bronca
do doutor:
— O senhor precisa parar de
beber imediatamente!
— Parar de beber, doutor?

— Parar de beber cachaça!
— acrescenta o doutor: — 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.
— Mas quando foi isso? —
questionou o médico.
O bêbado explica:
— Ah, faz tempo. Esses foram os dois primeiros anos
da minha vida!

MATÉRIAS
Se mexer, é porque pertence
à Biologia.
Se cheirar mal, pertence à
Química.
Se não funcionar, pertence
à Física.
Se ninguém entende, per-

tence à Matemática.
Se não faz sentido, é Economia ou Psicologia.
Se não mexe, não cheira
mal, não funciona, ninguém entende e não faz
sentido, com toda certeza
pertence à Informática!

