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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxumarê.
MENSAGEM:
Oxumarê traz a certeza de
momentos melhores e a renovação da vida. Momento de
inteligência, principalmente para lidar com as pessoas,
mas também ótimo momento
para impor seus pensamentos
e vontades. Cuidado com brigas e fofocas.
SAUDAÇÃO:
Arrobô boi.
CORES:
Amarelo e preto.
ELEMENTOS:
Água e terra.
SIMPATIA:
Para obter fartura com Oxumarê, faça 14 bolas de batatadoce (cozidas e amassadas). Em
cada bola, coloque uma moeda e um búzio. Depois, coloque

ÁRIES

LLSeu lado caseiro continua em
alta hoje, mas a diversão ganhará destaque e você pode viver
momentos inesquecíveis. Controle o ciúme, se quiser manter
a paz no romance.
Números da sorte: 77, 23 e 14.

LLAstral favorável para passear e
curtir a companhia de pessoas
queridas. Aproveite para repor
as energias conversando com alguém próximo. Pode se encantar
com alguém que conheceu.
Números da sorte: 06, 33 e 69.

CÂNCER

Feche o fim de semana curtindo
as atividades preferidas, mas cuidado com gastos e evite exagerar
nas compras, pois há risco de prejuízo. Pode ser que a paquera não
saia como gostaria.
Números da sorte: 00, 99 e 81.

SANTA ISABEL DE HUNGRIA
Filha de André, rei da Hungria, Isabel
nasceu no ano de 1207. Ainda jovem,
saiu do castelo da família para morar na
corte de Luís IV, da França, com quem
iria se casar. Mulher de oração e generosa em meio aos sofrimentos, Isabel
sempre era em tudo socorrida por Deus.
Quando,já casada e com três filhos,perdeu o marido numa guerra e foi expulsa
da corte, Santa Isabel não quis retornar
para a Hungria e renunciou aos títulos,
além de entrar na Ordem Terceira de
São Francisco. Lá, se dedicou a Deus,
construiu um convento feminino e um
hospital.Morreu em 1231,com apenas
24 anos, no hospital que construiu.

Hoje, ficar no seu canto pode ser
uma boa para descansar e repensar algumas coisas. Melhor ter
cautela com fofocas ou pessoas
maldosas. No romance, faça a sua
parte para fortalecer a relação.
Números da sorte: 89, 08 e 98.
LL

A companhia dos amigos será
bem-vinda e pode se divertir mais
do que imagina com o pessoal.
A vida amorosa pode enfrentar
alguns desafios, mas nada que
abale o relacionamento.
Números da sorte: 19, 64 e 82.
LL

ESCORPIÃO

LLPlanos para um passeio ou viagem podem movimentar o domingo. Dedicar uma atenção
extra ao visual ajuda a deixar
boa impressão em seus contatos,
além de movimentar a paquera.
Números da sorte: 66, 03 e 21.

CAPRICÓRNIO

A companhia dos amigos será
bem-vinda e você vai se sentir
melhor se tiver muita gente ao
seu redor. A atração física tem
tudo para esquentar os momentos íntimos com quem ama.
Números da sorte: 05, 77 e 32.

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
LLHoje vai desejar ficar no seu
canto e repensar algumas coisas
de sua vida. Pode se desentender
com um amigo, mas não deixe
que isso afete o seu astral. A dois,
deixe a rotina bem longe.
Números da sorte: 22, 49 e 40.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLAproveite seu lado descontraído neste domingo para fazer
passeios, mas cuidado para não
gastar muito. Bom papo pode
ser decisivo na hora de mostrar
interesse e conquistar a paquera.
Números da sorte: 16, 97 e 25.

LEÃO

LIBRA

LLNa companhia dos amigos, este
domingo tem tudo para se tornar mais animado. Mas se o clima anda tenso com os familiares,
é melhor diminuir as críticas. A
dois, valorize o companheirismo.
Números da sorte: 11, 38 e 65.

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

“A saudade é o crepúsculo do coração.”
(A. Calligé)
TOURO

de 21 de março a 20 de abril

tudo em um prato, regue com
azeite de oliva e coloque na
porta de um banco. Peça fartura e riqueza a Oxumarê.

FRASE DO DIA
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PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Bom dia para dar uma ajuda às
pessoas queridas ou cuidar de algumas coisas que estavam pendentes. Se está só, vai sonhar com
compromisso e talvez não se interesse por um lance sem futuro.
Números da sorte: 96, 78 e 06.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Aproveite a companhia dos
amigos e, mais tarde, aproveite
para se organizar antes de iniciar
uma nova semana puxada. A paquera pode correr melhor, se está
a fim de alguém que mora longe.
Números da sorte: 16, 07 e 25.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CAPITAIS
A professora pergunta para
Joãozinho:
— Joãozinho, qual é a capital
do Ceará?
Joãozinho responde:
— Mike Tyson.
A professora reclama:

— Nada disso. Não é Mike
Tyson, é Fortaleza.
Joãozinho explica:
— Então, professora, falam
por aí que Mike Tyson é uma
fortaleza.
A professora fica irritada,
mas dá outra chance para

Joãozinho e pergunta:
— Qual é a capital do Rio
Grande do Sul?
Ele responde:
— Festa no cais.
Novamente a professora reclama da resposta:
— Não é essa a resposta, é

Porto Alegre.
Joãozinho explica:
— Professora, é que, quando tem uma festa no cais, fica
Porto Alegre.
Depois dessa, a professora
não aguentou:
— Agora, Joãozinho, eu que-

ro o contrário, me diga qualquer capital do Brasil.
Ele pensa um pouco e diz:
— Papai Noel.
— Que capital é essa?
Joãozinho explica:
— Natal, capital do Rio Grande do Norte.

