RIO DE JANEIRO, Segunda-feira, 23/12/2019 · MEIA HORA

alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Cigana Jade
MENSAGEM:
Hoje a cigana Jade pede a renovação da fé, principalmente
para aqueles que por algum
motivo se afastaram do sagrado. Hora de voltar para seu
ponto de equilíbrio espiritual.
Aproveite seu grande poder
de cura e ajude ao próximo.
SAUDAÇÃO:
Salve povo do oriente, optchá
CORES:
Vermelho, dourado e azul
ELEMENTO:
Terra
SIMPATIA:
Para obter equilíbrio e ajuda
espiritual, faça um banho cigano com sete frutas doces,
sem espinhos e pontas. Corte as frutas e ferva com casca
e tudo por dez minutos em

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLJúpiter manda energias para a
carreira e pode rolar mudança de
emprego, de ramo ou até uma
grana extra. O romance deve ter
mais cumplicidade e companheirismo. Sexo em alto nível.
Números da sorte: 75, 57 e 12.

LLBom dia para acertar as coisas
no trabalho e na vida pessoal.
Amarrar pontas e resolver diferenças. Talvez deseje um amor
definitivo, e poderá encontrar. A
noite deve ser repleta de paixão.
Números da sorte: 85, 22 e 58.

câncer

O dia está favorável para fazer contatos, acordos, vendas e
juntar grana para seus projetos.
Durante essas atividades, pode
surgir uma paquera produtiva. A
pessoa irá direto ao ponto.
Números da sorte: 07, 43 e 52.

cinco litros de água, espere
esfriar e jogue da cabeça aos
pés pedindo equilíbrio e fé ao
povo cigano.

SÃO JOÃO CÂNCIO
João nasceu na Cracóvia, na Polônia,
em 1390. Sacerdote, ele era também
professor e ensinava sobre grandes
virtudes, como piedade e caridade,
tornando-se um modelo para seus colegas e discípulos. Na universidade em
que dava aulas, explicava ao povo, em
seus sermões, o caminho para a santidade, confirmando a pregação com o
exemplo da sua humildade, castidade
e misericórdia. Tanto nas pequenas
como nas grandes adversidades, João
teve sempre em mente algo de bem
superior ao prestígio, à carreira e ao
bem-estar materiais. Morreu na Cracóvia, com 83 anos, em 1473.

Bom momento para planejar
mudanças na carreira. Organize
seu tempo para cuidar da saúde e
dos estudos. Mude também a relação com o par e se comprometam a passar mais tempo juntos.
Números da sorte: 87, 69 e 06.
LL

O trabalho renderá muito
mais se realizar suas tarefas só,
com pouca interferência. Procure manter seu foco. De uma
simples conversa pode nascer
interesse por alguém especial.
Números da sorte: 53, 35 e 71.
LL

escorpião

LLSe você muda, isso reflete também no seu serviço e, aos poucos,
você aceitará novidades e parcerias para trabalhar. Seu bem pode
te entender, mas, mesmo assim,
pode querer menos controle.
Números da sorte: 64, 55 e 01.

capricórnio

Ainda está em tempo de colocar
em prática um projeto profissional que beneficie uma comunidade. A paquera pode tomar um
rumo diferente do esperado, mas
mudando para melhor.
Números da sorte: 93, 66 e 57.

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
LLTalvez esteja chamando para si
muita responsabilidade no trabalho, foque somente no que
interessa. Se recolha um pouco.
Avalie se a pessoa que é alvo de
sua paixão merece sua atenção.
Números da sorte: 20, 65 e 29.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLCriatividade e intuição certeiras
no serviço. O dia será produtivo,
o que fizer hoje vai render. Seu
bem pode te ajudar a entender e
melhorar suas atitudes, às vezes
até o que faz sem saber.
Números da sorte: 05, 95 e 14.

leão

libra

LLA sorte está do seu lado hoje.
O reconhecimento no trabalho
pode enfim chegar. Use o bom
diálogo no serviço. Talvez mude
de alvo na conquista e passe a ter
interesse em outra pessoa.
Números da sorte: 09, 45 e 99.

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

“Facilmente aos olhos se figura aquilo que se pinta
no desejo.” (Luís Vaz de Camões)

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

A cabeça pode estar fervendo
de ideias novas e agora é o momento para ousar e apresentá-las
ao mundo. Respire fundo e tome
a iniciativa na conquista. Possível
novidade na família.
Números da sorte: 85, 76 e 13.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

A sua mente estará mais clara,
montando grandes estratégias.
Possibilidade de fechar acordos
sigilosos. Chances de encontrar
alguém com afinidade de ideias
e começar um romance.
Números da sorte: 95, 14 e 59.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
TELEFONE
Numa família, o marido, a
esposa e o filho trabalham,
e a empregada fica cuidando da casa. A família pagava mensalmente uma conta
altíssima de telefone. Num
jantar com todos presentes,

o marido pergunta:
— Quem usa o telefone?
O filho responde:
— Eu uso só o do serviço.
— Eu também uso o do serviço — diz a esposa.
O marido responde:
— Mas eu também uso o do

serviço. Como pode ter essa
conta tão alta? — questiona
o marido, que olha para a
empregada e pergunta:
— E você, Joana, tem usado o
telefone daqui de casa?
E a empregada responde:
— Eu também só uso o tele-

fone do serviço.
MÃO DE VACA
O cliente de um restaurante
chique é conhecido por ser
pão duro. Os garçons não
gostam de atendê-lo por
saberem que não ganharão

gorjeta. Ao sair do restaurante, ele enfia a mão no bolso
de um garçom e diz:
— Feliz Natal, isso é para
você tomar um uísque!
O garçom, todo feliz, foi conferir o presente. Eram duas
pedras de gelo.

