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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxoguian.
MENSAGEM:
Dia de evitar brigas nos relacionamentos, agindo sempre
com paciência e compreensão. Dia propício para rever
os erros. Oxoguian nos diz
que é preciso viver o hoje intensamente, sem se prender
a nada e nem a ninguém de
forma possessiva.
SAUDAÇÃO:
Épi Babá mí Oxoguian, Épi
Épi.
CORES:
Branco e azul-escuro.
ELEMENTOS:
Ar.
SIMPATIA:
Para afastar brigas no relacionamento, tome um banho com pétalas de oito rosas brancas, oito pitadas de

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLNão force as suas vontades nas
parcerias. Melhore o diálogo e
saiba ceder. Há sinal de tensão
com amigos. Controle bem os
seus gastos. A união pede mais
paciência. Desejos à flor da pele.
Números da sorte: 05, 86 e 41.

LLA ordem do dia é cumprir as
suas tarefas de rotina sem esperar muitas novidades. Controle o estresse e proteja a sua
saúde. Boa fase para trocar a
liberdade por um namoro.
Números da sorte: 42, 60 e 06.

câncer

Trabalhar em família pode ser
desafiador para você. É melhor
não contar muito com a sorte
em jogos e planejar bem os gastos: cuidado com golpes! Muito
carinho e romantismo a dois.
Números da sorte: 90, 45 e 99.

Oagì e um sabonete de coco.
Enquanto for se banhando,
vá pedindo pela paz no relacionamento para Oxoguian.

Santo Antão
Pai do monaquismo cristão, Santo Antão nasceu no Egito, em 251, e morreu
em 356, ou seja, viveu mais de 100
anos. Ficou órfão com apenas 20 anos,
herdando muitos bens materiais,mas o
maior bem que os pais lhe deixaram foi
uma educação cristã. Ao entrar numa
igreja,ele ouviu a proclamação da Palavra e se colocou no lugar daquele jovem
rico, o qual Cristo chamava para deixar
tudo e segui-Lo na radicalidade.Antão
vendeu parte dos seus bens e garantiu
a formação da sua irmã, a qual entrou
para uma vida religiosa.O Espírito Santo
o iluminou e ele abandonou todas as
coisas para viver como eremita.

Dê atenção à saúde e, se precisar, busque uma segunda opinião
médica. Família e romance vão
disputar sua atenção no fim do
dia. Explique direitinho a situação ao par para evitar conflitos.
Números da sorte: 08, 98 e 89.
LL

No trabalho, vai contar com raciocínio rápido e ótima capacidade de memorização. Só fique
longe de fofocas. Se está só, puxe
papo na paquera e conheça melhor o alvo antes de investir.
Números da sorte: 19, 28 e 01.
LL

escorpião

LLAposte na discrição e evite
comentar seus planos com os
outros. Proteja seus segredos
para não se aborrecer com trapaças e fofocas. Na paquera,
vai procurar a sua alma gêmea.
Números da sorte: 66, 12 e 93.

capricórnio

É possível que nem tudo saia
como você planejou hoje. Sabendo disso, encare os obstáculos
com perseverança. Agitos sociais
podem estimular as paqueras.
Amizade pode virar namoro.
Números da sorte: 77, 23 e 95.

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
LLPor mais que se preocupe com
os amigos, os astros aconselham
a não misturar dinheiro com
amizade, pois pode sair no prejuízo. Melhore o diálogo com
seu bem e reforce a confiança.
Números da sorte: 94, 67 e 13.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLQuem planeja viajar no fim
do dia pode enfrentar alguns
contratempos. Controle suas
reações e converse. Dê atenção
à saúde e descanse. Talvez queira
manter um namoro em segredo.
Números da sorte: 16, 52 e 07.

leão

libra

LLTalvez você tenha que abrir
mão de alguns interesses pessoais por causa da família ou de
assuntos de casa. Vai querer mais
segurança no amor. Converse
bastante antes de se envolver.
Números da sorte: 47, 02 e 11.

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

“Não sabemos o que fazer com esta curta vida e
desejamos outra que seja eterna.” (Anatole France)

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

Busque um ambiente tranquilo
para trabalhar ou estudar. Evite
se indispor com chefes ou autoridades no fim do dia. O romance
pode exigir alguns ajustes. Resolva tudo com diálogo e paciência.
Números da sorte: 96, 33 e 78.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Você vai querer cortar da sua
vida tudo que for superficial e
pode começar pelas amizades. A
Lua estimula uma viagem no fim
do dia. Se você procura um novo
amor, experimente sair da rotina.
Números da sorte: 61, 16 e 07.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
TEATRO I
No teatro, o marido não para
de gargalhar. A mulher pergunta o que está acontecendo.
— Estou pensando em qual
reação teria o público se eu
transasse com uma das bailarinas no palco.

Dali a pouco, a mulher começa
a rir e ele pergunta por quê.
— Pensei no que você faria se o
público gostasse e pedisse bis!
TEATRO II
Um sujeito está sentado na
primeira fila de um daqueles

espetáculos majestosos e caríssimos da Broadway, onde,
normalmente, os ingressos
são vendidos com vários meses de antecedência. Até que
um rapaz, ao ver uma poltrona vazia entre eles, comenta:
— Que coisa esquisita! Um

lugar desses vazio?! Você
pode acreditar que alguém
paga uma fortuna por um
lugar desses e não aparece
no espetáculo?
O homem responde:
— Na realidade, esse lugar
era da minha mulher, mas ela

faleceu.
— Oh, meus pêsames — desculpa-se o vizinho, que pergunta:
— Mas o senhor não poderia ter
dado o ingresso para um amigo
ou um parente?
— Infelizmente, não! Estão
todos no enterro.

