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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ifá.
MENSAGEM:
Ifá nos alerta sobre as decepções com pessoas nas quais confiamos. É preciso falar menos
sobre a própria vida e principalmente de planos e segredos
pessoais. Tenha cuidado com
pessoas invejosas.
SAUDAÇÃO:
Epá Ojú Olórun.
CORES:
Branco e marfim.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para abrir os olhos e ter uma
visão avançada sobre pessoas
ao seu redor, pegue duas claras de ovos brancos, esfregue
a primeira no olho direito e a
segunda no olho esquerdo. Enquanto faz isso, peça a Ifá que

ÁRIES

LLVocê vai lutar com unhas e dentes pelo que deseja e terá força de
sobra para conquistar suas metas.
Quem vive uma relação estável
tem todo apoio do céu para investir num projeto do casal.
Números da sorte: 72, 36 e 00.

LLTerá apoio de vários astros
hoje para avançar nos estudos
e aprender o que precisa. Também é um bom dia para viajar e
rever pessoas que moram longe.
A união pede novos estímulos.
Números da sorte: 55, 19 e 73.

câncer

Que tal reunir amigos e parentes num mesmo programa e se
cercar de gente querida? No
amor, o desejo de encontrar a sua
alma gêmea e viver um relacionamento sério será ainda maior.
Números da sorte: 49, 85 e 04.

São Bernardo
Nasceu no ano de 1605, em Corleone,
Sicília, na Itália. São Bernardo cresceu
longe do relacionamento com Deus e
com a Igreja. Decidiu entrar para a vida
militar e, numa briga, acabou ferindo
de morte um companheiro militar. Foi
neste momento trágico de sua história
que ele abriu o coração para Deus, pois
sua consciência pesou. Embora ele tenha fugido e recorrido a um chamado
direito de asilo, não foi preso, mas
estava preso a uma vida de pecado.
Assim, arrependeu-se e começou a
busca por uma vida em Deus. Buscou
a família franciscana e ali se tornou
irmão religioso, fiel às regras.

Sua saúde pode estar mais sensível. Aposte numa alimentação
mais equilibrada e, se sentir que
o corpo precisa de atenção, procure um médico. Na união, participe mais dos projetos do par.
Números da sorte: 84, 03 e 66.
LL

Bom dia para um passeio ao ar
livre, para praticar esportes, um
churrasco com amigos ou mesmo um sorvete com a turma.
Pessoas sérias e maduras vão
atrair sua atenção: puxe papo.
Números da sorte: 68, 77 e 50.
LL

escorpião

LLBom astral para quem precisa
ter uma conversa séria com alguém. Mas cuidado para não
querer impor as suas opiniões.
A dois, saiba conciliar as suas
vontades com as do par.
Números da sorte: 52, 70 e 16.

capricórnio

Você só vai fazer o que tiver
vontade e nada, nem ninguém
vai conseguir mudar isso. Pode
se dedicar a um projeto pessoal. No romance, seja maleável e resolva tudo com diálogo.
Números da sorte: 36, 45 e 18.

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
LLOs astros estimulam você a
cuidar melhor de suas coisas e
valorizar tudo que conquistou
com trabalho e dedicação. No
romance, pegue leve com cobranças e ciúme: saiba dialogar.
Números da sorte: 80, 44 e 35.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLQue tal mexer nos seus guardados e doar o que não usa
mais? Bom dia para aprofundar os laços com quem estima.
Abuse da sua sensualidade
para apimentar o romance.
Números da sorte: 38, 74 e 65.

leão

libra

LLOs astros vão deixar o seu signo
mais caseiro hoje. Troque ideias
com a família e ouça os conselhos
de alguém mais experiente ou
mais velho. A paquera pode ficar
meio de lado neste domingo.
Números da sorte: 87, 78 e 33.

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

“Quem quer estudar o amor nunca deixará
de ser estudante.” (O. K. Bernhardt)
touro

de 21 de março a 20 de abril

te traga visões e intuições sobre
essas pessoas e que afaste as decepções e traições. Em seguida,
lave o rosto com água corrente.
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peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Respeite o desejo de se isolar e ficar quieto no seu canto
hoje. Quem está livre pode se
envolver num romance secreto
com alguém que já é comprometido: capriche na discrição.
Números da sorte: 64, 01 e 91.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Procure os amigos, especialmente os mais antigos ou que
sabem dar conselhos capazes de
acalmar seu coração. Na união,
valorize o companheirismo e
planeje o futuro junto com o par.
Números da sorte: 11, 92 e 29.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
AMIGOS DO PEITO
Eram dois amigos: Cala Boca e
Confusão. Um dia, Confusão
se meteu em uma briga e foi
levado pela polícia. Cala Boca
decidiu ir atrás do amigo. O delegado, então, perguntou:
— Quem é você?

— Cala Boca.
— Você me respeite! Sou
uma autoridade. O que veio
fazer aqui?
— Vim atrás de Confusão.
ESTRATÉGIA
O sujeito tinha um colega de

cela, que acabou brigando com
os outros presos. Por causa disso, o colega cospe um dente
pela janela. No outro dia, o colega perde uma unha e também
joga fora pela janela. Nisso, o
sujeito pede para falar com o
diretor do presídio.

— Diretor, não conte pra ninguém que fui eu que falei
com o senhor, mas eu acho
que o meu colega de cela
está fugindo aos poucos.
WI-FI
Reginaldo foi a um velório e

a primeira coisa que perguntou ao chegar foi:
— Qual é a senha do wi-fi?
Um parente, incomodado,
disse para Reginaldo:
— Respeite o morto!
E ele perguntou:
— É tudo junto?

