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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxalufã.
MENSAGEM:
Oxalufã vem trazendo a sabedoria de como agir em determinados momentos da semana. Estamos num momento de
parar e pensar, rever os erros e
acertos. A calma e a humildade
farão de você uma pessoa bem
vista e melhor interpretada.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá, Epa Epa.
CORES:
Branco e prata.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para afastar a raiva e o mau
humor, pegue uma vasilha que
nunca tenha sido usada, coloque dois litros de água morna,
misture três folhas de arruda,
três de alecrim, um punhado

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLTerá vontade de aprender e
pode se dar bem num novo curso
ou treinamento. Viajar pode ser
uma boa opção. Evite confrontar
chefe ou autoridade. No romance, hora de sair da rotina.
Números da sorte: 00, 99 e 63.

LLSeu trabalho vai render se puder
ficar longe de agitação. Bom dia
para refletir sobre sua carreira e,
quem sabe, dar uma guinada na
sua vida. No amor, avalie prós e
contras de uma paixão proibida.
Números da sorte: 82, 55 e 91.

câncer

Você vai contar com disposição
e determinação extras no trabalho. Só não vale exagerar e assumir mais tarefas do que pode suportar: proteja sua saúde. A dois,
capriche na sensualidade.
Números da sorte: 85, 49 e 40.

de sal grosso e duas colheres de
perfume de alfazema. Tome
banho normalmente e, depois,
jogue o preparado do pescoço
para baixo, pedindo equilíbrio
e bons fluidos para Oxalufã.

SANTA GENOVEVA
Nasceu na cidade de Nanterre, próximo de Paris, na França, no ano de
422. Desde cedo, sentiu o chamado de
Deus. Ainda muito jovem, ela fez um
voto de virgindade e foi consagrada
a Deus. Quando perdeu seus pais, foi
morar na casa de uma tia, onde ficava
em oração e penitência a Deus para
a salvação das almas. Era famosa em
sua cidade pelo seu amor a Cristo e
pelo seu desejo de testemunhar Cristo
a todos. Em Paris, ficou gravemente
enferma. Com a doença desconhecida, chegou a ficar três dias em coma,
mas foi curada pela vontade de Deus.
Morreu em 512, aos 90 anos.

No trabalho, tudo deve fluir e, se
surgirem obstáculos, terá muito
a aprender com eles. Reserve um
tempo para cuidar da saúde física
e espiritual. Romance quente e
intenso, seduza seu bem.
Números da sorte: 12, 84 e 48.
LL

Procure investir em projetos que
possam garantir mais estabilidade para você no serviço. Mudanças podem ocorrer, mas tudo indica que serão positivas. A vida a
dois recebe proteção dos astros.
Números da sorte: 50, 68 e 14.
LL

escorpião

LLO desejo de melhorar de vida
vai aumentar muito nesta fase.
Tanta ambição dará estímulos extras para mergulhar no trabalho
e buscar novas fontes de renda.
Na vida a dois, controle o ciúme.
Números da sorte: 61, 34 e 70.

capricórnio

O desejo de ficar no seu canto
será ainda maior. Terá sucesso
em pesquisas ou serviços assistenciais. Evite se indispor com parentes. Paixão secreta ou proibida
pode ficar irresistível.
Números da sorte: 18, 36 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
LLA Lua no seu paraíso astral garante sorte e muita criatividade
para você. Seu otimismo será
ainda maior e vai contagiar todo
mundo ao seu redor. Paquera e
romance recebem boas energias.
Números da sorte: 08, 44 e 89.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLMarte realça seu espírito de liderança e vai ser fácil entusiasmar os
colegas a lutarem juntos por um
objetivo em comum. O romance
ganhará doses extras de paixão e
sedução. Fuja de brigas.
Números da sorte: 20, 02 e 92.

leão

libra

LLSociedade com parentes vai exigir jogo de cintura. Escolha bem
as palavras para não brigar. A Lua
estimula o romance e indica uma
boa época para transformar um
romance em algo mais sério.
Números da sorte: 06, 60 e 69.

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

“O desejo é a metade da vida; indiferença é a
metade da morte.” (Autor desconhecido)

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

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Além de esbanjar criatividade,
você vai contar com muita habilidade para pechinchar e convencer as pessoas. Papos descontraídos vão estimular o romance.
Melhore o diálogo com seu bem.
Números da sorte: 82, 73 e 28.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Os astros indicam um dia favorável para sua carreira e suas finanças. Só evite misturar dinheiro
com amizade, pois pode sair no
prejuízo. Confie no seu charme
para seduzir quem deseja.
Números da sorte: 92, 65 e 20.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
FUNÇÕES
O menino pergunta à mãe:
— Mãe, foi a cegonha que
me trouxe para o mundo?
— Sim, meu filho.
— E é Jesus que nos dá o pão
de cada dia?
— Sim, meu amor.

— É o Papai Noel que dá brinquedos no Natal?
— É isso mesmo.
— Então, para que serve o
papai?
LETRA D
A professora percebe que

Joãozinho não está prestando atenção na aula e resolve
fazer uma pergunta:
— Diga uma palavra que comece com a letra D.
Joãozinho responde:
— Ontem, professora.
A professora diz:

— Ontem? Mas ontem não
começa com a letra D.
— Começa, sim, professora.
Ontem foi domingo.
CHEFE E SUBORDINADO
— Chefe, o senhor pode me
liberar amanhã de manhã? É

que minha mulher quer que
eu vá buscar a mãe dela pra
passar um tempo lá em casa.
— Tem muito trabalho a ser
feito, eu não vou poder te liberar amanhã.
— Obrigado. Eu sabia que
podia contar com o senhor.

