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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA: Oxalufã.

ÁRIES

LLAssuntos familiares ou domésticos ganham importância neste
feriado. Se precisar de dinheiro,
a família pode ajudar. Um amor
antigo pode cruzar seu caminho.
Se tem um par, reforce os laços.
Números da sorte: 39, 03 e 48.

SAUDAÇÃO: Epa Bábá, Epa Epa.
COR: Branco.

LLBom astral para sair da rotina e
curtir o feriado, mas se precisar
terminar uma tarefa, se apresse
para não atrapalhar seu lazer.
Seu lado descontraído e charmoso fará muito sucesso na paquera.
Números da sorte: 13, 40 e 67.

CÂNCER

Com a lua em seu signo, terá
mais energia para lidar com as
tarefas cotidianas. Lembranças
do passado podem tocar seu coração. Os amigos podem apresentar alguém interessante.
Números da sorte: 43, 61 e 34.
LL

SIMPATIA:
Para renovar as energias espirituais, acenda, toda sexta-feira,
uma vela de sete dias branca em
um local alto, para Oxalá, e ao lado
ponha um copo de água. Peça coisas boas somente para você. Tome
banho de sabão de coco e use roupa branca.

SANTO ALBERTO MAGNO
Nasceu na cidade de Lauingen,que hoje
fica na Alemanha, no ano de 1206. Era
devoto da Virgem Maria e, depois de
estudar Ciências Naturais na Itália e na
França,optou por seguir a vida religiosa
e entrou para a família dominicana em
1223.Alberto Magno era um apaixonado e vocacionado ao magistério, teve
como discípulo São Tomás de Aquino.
Foi dispensado do episcopado, para na
humildade e pobreza continuar lecionando,pregando e pesquisando.Canonizado em 1931, recebeu, por decisão
do Papa XII,o título de Doutor da Igreja e
padroeiro dos cientistas naturais.Alberto morreu em 1280, aos 74 anos.

O desejo de se isolar e repensar
algumas coisas tem tudo para
crescer neste feriado. Vai ser divertido colocar o papo em dia
com os amigos. No romance, reforce a confiança no par.
Números da sorte: 33, 78 e 42.
LL

Neste feriado, seu lado sonhador vem à tona e pode se divertir
mais, se deixar a rotina do dia a
dia bem longe. Se está buscando
um amor, aproxime-se de alguém
que tem os mesmos sonhos.
Números da sorte: 80, 89 e 08.
LL

ESCORPIÃO

LLSeu interesse por assuntos místicos ou religiosos estará mais evidente. Depois, sair da rotina pode
ser muito divertido. Programa
diferente com sua cara-metade
ajuda a fortalecer o romance.
Números da sorte: 19, 01 e 73.

CAPRICÓRNIO

Astral favorável para reforçar
alguns laços, especialmente
com pessoas mais novas. A vida
amorosa conta com excelentes
energias e você vai se sentir nas
nuvens ao lado de quem ama.
Números da sorte: 84, 30 e 93.

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
LLAproveite o feriado para fazer
algumas mudanças, especialmente se quiser cuidar melhor
do seu corpo. A paixão promete
apimentar os momentos de intimidade com quem ama.
Números da sorte: 02, 47 e 56.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLÉ um dia para relaxar. Há chance de conseguir um dinheiro que
não esperava, mas mantenha isso
em segredo por enquanto. Dê o
primeiro passo na conquista e
tem tudo para se dar bem.
Números da sorte: 41, 95 e 32.

LEÃO

LIBRA

LLAproveite o astral para pensar
no futuro. Se está a fim de viajar,
aproveite o início da manhã. Mudanças na aparência podem render elogios. É hora de você e o par
planejarem os próximos passos.
Números da sorte: 99, 72 e 90.

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

ELEMENTO: Ar.

“Aos olhos da saudade, como o mundo
é pequeno.” (Charles Baudelaire)
TOURO

de 21 de março a 20 de abril

MENSAGEM:
Hoje o dia está propício para cuidar
da própria espiritualidade: resolva
suas pendências espirituais e renove suas energias. Após repor as
energias, coisas boas acontecerão.

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

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

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A família pode precisar da sua
ajuda, estenda a mão e vai receber o mesmo apoio em troca. Cuidados com a saúde podem trazer
resultados. Pode se interessar por
alguém que mora longe.
Números da sorte: 04, 49 e 31.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Contará com sorte extra, faça
uma fezinha. Bom momento
para conhecer pessoas, ampliar
contatos ou fazer uma viagem
rápida. Se depender das estrelas,
você vai arrasar na paquera.
Números da sorte: 77, 23 e 95.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PARAQUEDAS
Após frequentar algumas
aulas de um curso de salto
com paraquedas, o sujeito
finalmente decide dar seu
primeiro salto sem um instrutor, completamente sozinho.
Ele pega o avião, se prepara

e finalmente faz o salto. No
meio da queda, percebe que
o paraquedas emperrou e
que está condenado. Porém,
por mais incrível que parecia,
ele percebe que vem alguém
subindo em sua direção. Feliz com a possibilidade de se

salvar, ele grita:
— Ei! Por um acaso você sabe
como consertar um paraquedas? É urgente!
O cara grita:
— Poxa, me desculpe, não
vou poder te ajudar. Eu só
sei consertar botijões de gás!

AUMENTO
Sérgio vai pedir aumento
para seu chefe:
— Chefe, eu acho que estou
merecendo uma promoção.
Tem muitas empresas me
procurando.
— É mesmo? — pergunta o

chefe, irônico: — Quais são
essas empresas?
— A empresa de eletricidade,
a empresa de saneamento, a
empresa de telefone, a empresa de fornecimento de
água e as maiores empresas
de cobrança do país.

