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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ewá

ÁRIES

LLPoderá se dar bem nos planos
profissionais, mesmo que tenha
que se sacrificar. Bom momento
para se arriscar na mudança do
visual. Os amigos podem apresentar alguém interessante.
Números da sorte: 99, 00 e 18.

SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá

ELEMENTO:
Florestas
SIMPATIA:
Para atrair confiança e autoestima, faça um banho
com pétalas de rosas amarelas e vermelhas, e sete folhas

LLVocê começa o final de semana com mais disposição para sair
da rotina, fazer uma viagem ou
embarcar em um programa animado de última hora. Há sinal de
novidades na vida amorosa.
Números da sorte: 55, 28 e 19.

câncer

Você vai se divertir mais hoje
se estiver na companhia de pessoas queridas. Pode despertar seu
lado místico e se interessar no assunto. Muito amor e carinho na
relação com a sua alma gêmea.
Números da sorte: 13, 04 e 31.
LL

de elevante. Macere tudo e
jogue do pescoço para baixo,
pedindo autoestima e confiança a Ewá.

SANTO ANDRÉ
Nascido na Galileia, na antiga Palestina, André foi um dos 12 apóstolos
de Jesus Cristo. Presenciou o milagre
da multiplicação dos pães e ganhou
notoriedade ao pregar o Evangelho
na região dos mares Cáspio e Negro.
Santo André se expressa no Evangelho como “ponte do Salvador” porque
se colocou entre seu irmão Simão Pedro e Jesus, entre o menino do milagre
da multiplicação dos pães e Cristo.
Um dos mais destacados apóstolos,
de grande coragem e muita alegria,
fundou igrejas na região de Acaia, na
GréciaAntiga, onde acabou martirizado numa cruz em forma de X.

Neste sábado, o melhor a fazer
é cuidar das tarefas de rotina e
deixar tudo em ordem antes de
curtir os momentos de lazer. O
desejo de viver algo mais sério
ficará mais evidente na paquera.
Números da sorte: 21, 57 e 12.
LL

Bom momento para curtir seus
passatempos preferidos e relaxar.
Um passeio conta com excelentes
energias. Tudo indica que vai fazer sucesso na conquista. Dê uma
chance a um novo amor.
Números da sorte: 86, 77 e 95.
LL

escorpião

LLGraças ao seu charme, será fácil
fazer amigos e se entender melhor com pessoas mais próximas.
Ótimo momento também ao
lado da família. A dois, pode se
comprometer com algo sério.
Números da sorte: 25, 07 e 70.

capricórnio

Os pontos fortes continuam em
destaque e vai sobrar determinação para correr atrás dos objetivos. Administre bem a sua grana.
A possessividade pode marcar os
momentos ao lado do par.
Números da sorte: 90, 81 e 54.

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
LLO astral é favorável para guardar uma grana na poupança e
organizar melhor os seus gastos.
Aproveite também para colocar
o papo em dia com os amigos. A
vida amorosa se torna mais leve.
Números da sorte: 71, 62 e 17.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLÉ um bom momento para jogar
fora o que não usa mais e abrir
espaço para coisas novas em casa.
Depois, seu lado aventureiro animará o final de semana! Saia da
rotina para animar o romance.
Números da sorte: 83, 47 e 74.

leão

libra

LLLogo cedo, reserve um tempo
para cuidar de assuntos pendentes em casa. Depois, poderá fazer planos animados para curtir
o dia. Demonstrações de carinho
deixam a vida a dois mais gostosa.
Números da sorte: 15, 51 e 69.

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

CORES:
Vermelho, coral e rosa

“Para quem ama, o tempo é a eternidade.”
(Henry VanDyke)
touro

de 21 de março a 20 de abril

MENSAGEM:
Ewá nos pede controle nos
gastos financeiros e avisa
que um romance a distância
pode resgatar sua autoestima. Use roupas amarelas.

FRASE DO DIA

HORÓSCOPO

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

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Neste final de semana, o desejo
de ficar no seu canto pode crescer. Aproveite para relaxar, ficar
no seu canto e recarregar as baterias. Seu jeito autêntico e animado fortalece os laços com o par.
Números da sorte: 28, 01 e 19.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Os amigos estarão ao seu lado
para o que der e vier, retribua
na mesma moeda! Mais tarde,
diminua o ritmo. Há sinal de companheirismo e altas doses de carinho ao lado da sua alma gêmea.
Números da sorte: 02, 74 e 38.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
INTERROGATÓRIO
O policial interroga um menino suspeito:
— Onde você mora?
— Com meus pais.
— Onde seus pais moram?
— Comigo.
— Onde vocês todos moram?

— Juntos.
— Onde é sua casa?
— Ao lado da casa dos meus
vizinhos.
— Me diga aonde moram
seus vizinhos.
— Se eu te disser, você não
vai acreditar.

— Diga.
— Do lado da minha casa.
CONFISSÃO
Um menino chega à sua casa
e confessa a mãe:
— Acabei de quebrar o abajur do meu amigo.

— Como você fez isso?
— Estávamos jogando futebol na sala e, sem querer, eu
chutei a bola no abajur.
A mãe, desapontada, diz:
— Vou ligar para a mãe do
seu amigo e perguntar como
era o abajur.

— Você quer comprar um
igual?
— Claro!
— Não, mãe, não se preocupe com isso.
— Por quê?
— Ela disse que o abajur era
insubstituível.

