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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Maria Padilha.
MENSAGEM:
Padilha fala que teremos sorte nos trabalhos espirituais:
lembre-se de agradecer pelo
que tem recebido. Use roupas vermelhas e use sabedoria para conquistar a pessoa
desejada.
SAUDAÇÃO:
Laroyê, mojubá.
CORES:
Vermelho e preto.
ELEMENTO:
Fogo.
SIMPATIA:
Para conquistar a pessoa desejada, faça um banho de atração
usando sete rosas vermelhas,
sete anises-estrelados, sete pedaços de canela em pau, sete
morangos picados e sete gotas
de óleo de amêndoas. Ferva

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLMudanças na vida profissional
não estão descartadas, mas você
pode dar o passo mais ousado
que desejava há tempos. O desejo vai marcar os momentos de
intimidade com quem ama.
Números da sorte: 58, 94 e 13.

LLColega com mesmo objetivo
profissional pode lhe ajudar a
chegar longe. Vênus favorece
os estudos, amplie seus conhecimentos. Se você está só, não esconda que busca algo mais sério.
Números da sorte: 41, 77 e 23.

câncer

Dose extra de criatividade e
simpatia pode fazer você se destacar no trabalho. Astral promete sorte em jogos, faça uma
fezinha. Seu jeito sedutor pode
fazer muito sucesso, se está só.
Números da sorte: 35, 17 e 71.

tudo por 10 minutos. Acenda
uma vela roxa ao lado do banho. Assim que amornar, jogue
do pescoço para baixo.

SANTA CATARINA
Nasceu em Alexandria, no Egito, em
287.Vinda de família nobre, era considerada a mais bonita do reino e dizia
que só se casaria com alguém tão belo
quanto ela.Numa noite,teve a visão da
Virgem Maria e do Menino Jesus, que
disse considerá-la feia. Magoada, ela
procurou um sábio ermitão,que lhe explicou:“Não é o teu corpo, é a tua alma
orgulhosa que Ele acha feia”. Catarina
se converteu e se tornou uma pessoa
humilde até sua morte, em 305. O seu
culto parece ter irradiado do Monte
Sinai. A festa foi incluída no calendário pelo Papa João XXII. É padroeira do
Estado de Santa Catarina.

Se está procurando emprego,
alguém da família poderá ajudar.
Vênus favorece os cuidados com
a saúde a partir de agora. Manter
a família unida será importante,
se você já tem compromisso.
Números da sorte: 34, 25 e 70.
LL

Habilidade para se comunicar
será seu maior trunfo no trabalho. Alguém que conheceu há
pouco tempo pode entrar para o
círculo de amizades. Chance de se
encantar por alguém, se está só.
Números da sorte: 90, 18 e 00.
LL

escorpião

LLÉ hora de planejar o futuro.
Você vai enxergar longe e pode
ter ótimas ideias agora. Na vida
amorosa, Vênus favorece um
bom papo, seja com a pessoa
amada ou na conquista.
Números da sorte: 02, 38 e 11.

capricórnio

Nesta segunda, tentar algo diferente pode ajudar a melhorar
seu desempenho no trabalho. As
amizades continuam protegidas
e um programa com a turma
deve animar a paquera.
Números da sorte: 22, 76 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
LLDescanso e sossego são tudo o
que você deseja, mas alguns assuntos podem exigir mais dedicação da sua parte. Livre-se do que
não usa mais. Se vive um romance
proibido, é melhor ter discrição.
Números da sorte: 66, 30 e 48.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLChance de causar boa impressão no serviço e ver seu esforço
reconhecido. Astral favorável
para cuidar da saúde e adotar
novos hábitos. A atração física
vai dar as cartas na paquera.
Números da sorte: 15, 24 e 96.

leão

libra

LLNesta segunda, você vai buscar
segurança e estabilidade, seja
na vida financeira, pessoal ou
profissional. Valorize o que você
já conquistou. Vênus favorece a
reconciliação com um ex-amor.
Números da sorte: 10, 91 e 73.

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

“Quando penso em você, fecho os olhos de
saudade.” (Cecília Meireles)

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 atenção para pequenas coisas que costumam passar despercebidas e agarre qualquer
oportunidade de encher o bolso. Talvez seja hora de diminuir as
expectativas, se busca um amor.
Números da sorte: 05, 86 e 95.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Seu espírito aventureiro estará
em alta e você pode topar um
plano mais arriscado para ter
sucesso na vida profissional. O
desejo de viver novas aventuras
também pode animar a paquera.
Números da sorte: 69, 51 e 24.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
SOGROS
A esposa chega em casa,
tarde da noite, de uma viagem de negócios. Silenciosamente, ela abre a porta
do seu quarto. Mas percebe que há quatro pernas,
em vez de duas, quando

espreita por baixo do cobertor. Certa de que está
sendo traída e tomada por
um acesso de raiva, a mulher começa a gritar e xingar. Em seguida, caminha
em direção à cozinha para
tomar uma bebida e tentar

se acalmar. Quando chega
lá, dá de cara com o marido, lendo o jornal. Ele diz:
— Boa noite, querida.
Meus pais vieram para nos
fazer uma visita e, por educação, eu deixei os dois ficarem no nosso quarto. Por

que você não vai lá para
cumprimentá-los?
VIZINHO
— Oi, amor.
— Diga.
— Você já percebeu que o vizinho ao lado, antes de ir pro

trabalho pela manhã, enche
a mulher de beijos?
— Já percebi, sim.
— Então, por que você não
faz o mesmo?
O marido responde:
— Tá maluca? Eu nem conheço a mulher dele!

