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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ayrá
MENSAGEM:
Ayrá vem trazendo viagens profissionais e pessoais. Imprevistos
podem marcar o dia hoje, seja
positivamente ou negativamente. Não se deixe influenciar
por ninguém: coloque suas próprias vontades em prática.
SAUDAÇÃO:
Ayrá Ponon, Ayrá Opokudê
CORES:
Branco
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para quebrar feitiços e demandas, passe um pedaço de
morim branco no corpo todo,
coloque no chão, passe no corpo doze moedas, doze velas
brancas e doze quiabos, coloque tudo sobre esse morim,

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLO céu anuncia uma fase de sucesso e realizações, sobretudo
na carreira. Então, arregace as
mangas e corra atrás. Poderá fazer boas parcerias. A dois, união
firme e forte. Sonhem juntos!
Números da sorte: 93, 30 e 12.

LLSe você quer crescer na vida,
siga o exemplo de pessoas experientes e bem-sucedidas. Controle o estresse. Boa sintonia
com amigos. Pode pintar um
romance com alguém da turma.
Números da sorte: 31, 04 e 94.

câncer

À tarde, é provável que se preocupe com assuntos de casa. Use
sua experiência para lidar com
qualquer questão. Sintonia de
corpo e alma com seu bem, ideal
para planejar o futuro a dois.
Números da sorte: 16, 34 e 70.

faça uma trouxa e despache na
beira do mar. Durante todo o
ritual, peça para o negativo sair
de vez da sua vida.

Santo Amaro
Nasceu em Roma e entrou muito
cedo para a vida religiosa. Filho
espiritual e grande amigo de São
Bento, tornou-se um beneditino
com apenas 12 anos de idade. Foi
apontado, desde muito cedo, como
um exemplo de silêncio e também
de correspondência às exigências
da vida monacal.Todos tem uma vocação comum, a mesma que Santo
Amaro teve: a vocação à santidade.
Esse santo foi quem sucedeu São
Bento em Subiaco, quando este foi
para Monte Casino. Ele foi exemplo
de virtude, obediência e abertura à
ação do Espírito Santo.

Se você quer aumentar seus
ganhos, invista no trabalho.
Vale até arrumar um segundo
emprego. Seu charme continua
acentuado e vai ser fácil envolver
quem deseja, seja na paquera.
Números da sorte: 24, 06 e 96.
LL

Você vai conseguir o que
quiser dos outros se apostar
na simpatia. Em vez de críticas,
elogie os colegas pelo que eles
fazem bem. O convívio com
quem ama será harmonioso.
Números da sorte: 17, 08 e 53.
LL

escorpião

LLVocê pode precisar de mais
concentração para cumprir as
tarefas e vai preferir se isolar.
Astral ótimo para os assuntos do
coração e um namoro recente
tem tudo para ficar mais sério.
Números da sorte: 10, 28 e 55.

capricórnio

Você vai usar toda a determinação do seu signo para atingir seus objetivos. Na paquera,
você vai revelar toda sua simpatia e autoconfiança e pode deixar quem quiser aos seus pés.
Números da sorte: 57, 12 e 21.

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 queira investir uma
grana para melhorar seu visual.
Amigos podem dar uma força
hoje. Se já tem sua cara-metade,
aposte em programas românticos e relembre bons momentos.
Números da sorte: 20, 02 e 47.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLA Lua vai reforçar a sua criatividade e trará mais sorte para
encarar qualquer desafio hoje.
Se está só, seu charme vai atrair
muitos admiradores na paquera
e pode até iniciar um romance.
Números da sorte: 86, 14 e 50.

leão

libra

LLA Lua vai realçar toda a simpatia do seu signo. Use isso a seu favor, seja no trabalho, na paquera ou no romance. Terá prazer
em cuidar da saúde e da beleza.
Explore sua sensualidade.
Números da sorte: 72, 99 e 27.

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

“Os desejos de nosso coração não são sonhos, mas
profecias que podem tornar-se realidade” (Swett Marden)

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

Confie no seu sexto sentido
para se livrar de pessoas falsas e
trapaceiras. Pode lucrar com algo
feito em casa nas horas vagas.
Mostre para a pessoa que ama o
valor que dá à união e à família.
Números da sorte: 31, 85 e 67.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

A Lua deixará suas emoções
mais intensas. Encare os desafios
sem se deixar abater. Seu charme
ganhará reforço e a paquera será
um sucesso. Romance com colega está favorecido pelos astros.
Números da sorte: 86, 41 e 59.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
HOSPÍCIO
Um político visita um hospício e é recepcionado com
alegria por uma comissão
de pacientes.
— Viva o político! Viva o político! — gritavam eles, entusiasmados.

Ao ver um dos componentes
da turma calado, um dos assessores do político o abordou e perguntou:
— E você, por que não está
gritando: “Viva o político”?
— Porque eu não sou louco,
sou médico!

LOTERIA
O marido chega em casa e
fala para a esposa:
— Amor, se eu ganhar na loteria, o que você vai querer?
Sem pensar muito, responde:
— Eu quero a metade do prêmio pra mim. Assim, eu iria

embora, largava você!
—Verdade? Pois eu ganhei!
— Quanto, amor?
— R$ 2,50 na Lotofácil. Toma
aqui seus R$ 1,25 e vá embora!
PRIORIDADES
Dois amigos, Renato e Ricar-

do, encontram uma nota de
50 reais na rua. Renato propõe a Ricardo:
— Vamos gastar 45 reais em
cachaça e cinco reais em pão.
Ricardo reage, indignado:
— Você é louco? Para que
isso tudo de pão?

