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alto-astral
Luz e Axé
BABALAÔ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Obatalá.
MENSAGEM:
Obatalá avisa que poderemos
passar por provações sentimentais, mas que o caminho da felicidade é garantido. Não perder
o valor próprio e saber valorizar
as atitudes do outro são extremamente importantes.
SAUDAÇÃO:
Epa bábá.
CORES:
Branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para afastar a raiva e o mau
humor, pegue uma vasilha
que nunca foi usada, coloque
dois litros de água morna, misture três folhas de saião, três
de alecrim, um punhado de
camomila e duas colheres de

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

ÁRIES

LLA carreira terá prioridade, especialmente se pintar uma oportunidade de conquistar uma promoção ou o reconhecimento que
tanto deseja. O romance ganhará
doses extras de companheirismo.
Números da sorte: 39, 66 e 30.

LLBom momento para melhorar seu currículo. Mostre que
quer crescer e que pode assumir novos desafios no trabalho. Na união, lutem juntos
pelos objetivos em comum.
Números da sorte: 49, 13 e 40.

câncer

Ótimo astral para firmar uma
sociedade. Pode ter algum aborrecimento com atrito com amigos: controle suas reações. Sua
sensualidade está no auge e vai
atrair admiradores onde for.
Números da sorte: 88, 70 e 52.

perfume de alfazema. Tome
banho normalmente, jogue o
banho preparado do pescoço
para baixo e peça equilíbrio.

São Francisco de Sales
Fundador da Ordem da Visitação,
titular e patrono da família salesiana, este santo nasceu no Castelo
de Sales, em 1567. Sua mãe, uma
condessa, buscou formá-lo muito
bem com os padres da Companhia
de Jesus. Muito cedo, fez um voto de
viver a castidade e buscar sempre
a vontade do Senhor. Estudou Direito em Pádua, mas contrariando
familiares, quis ser padre. Anos mais
tarde, escreveu Introdução à vida
devota e Tratado do amor de Deus.
É patrono dos escritores e dos jornalistas devido ao estilo e ao conteúdo
dos seus escritos.

Procure prestar mais atenção
à sua saúde. Se sentir que algo
não vai bem, procure logo um
médico. Sol e Lua se juntam a
favor do seu coração. Viva o
amor com toda intensidade.
Números da sorte: 33, 60 e 96.
LL

Pode fazer conquistas importantes, sobretudo no período da
manhã. À tarde, terá que mostrar
muita disciplina para dar conta
das tarefas. Será mais fácil demonstrar seus desejos na união.
Números da sorte: 35, 26 e 80.
LL

escorpião

LLVocê não terá papas na língua
e, se tiver que dizer algo para
alguém, fará isso sem piedade.
Pode retomar um antigo projeto. Abra seu coração com quem
ama e curta a privacidade.
Números da sorte: 10, 64 e 91.

capricórnio

Os astros vão estimular as finanças e você terá boas oportunidades de ganhar dinheiro.
Só não confie demais na sorte. Valorize a estabilidade da
união, mas não seja possessivo.
Números da sorte: 12, 39 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
LLVocê pode ter mais facilidade
para guardar dinheiro nesta fase.
Fique longe de intrigas no trabalho. Mas defenda suas ideias.
Uma boa conversa será bem-vinda no romance: fale o que sente.
Números da sorte: 92, 02 e 11.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVocê vai mergulhar de cabeça
em tudo que decidir fazer. Boa
fase para mudar de emprego ou
buscar mais estabilidade no trabalho. Use seu poder de sedução
para conquistar quem deseja.
Números da sorte: 77, 14 e 68.

leão

libra

LLAssuntos de casa terão prioridade, ainda mais se ocorrer algum
imprevisto. O amor atravessa
uma ótima fase, seja para quem
já tem alguém ou para quem procura um novo amor.
Números da sorte: 36, 00 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

“A semelhança que existe entre amigos e bajuladores é a
mesma que há entre cães e lobos.” (Chapman)

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

Procure reagir ao desânimo e
encarar os desafios para terminar
logo o que precisa ser feito. Seu
jeito antenado e jovial vai fazer
sucesso nas paqueras. Pode pintar atração secreta ou proibida.
Números da sorte: 85, 67 e 58.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

O cansaço pode bater e você
vai querer ficar no seu canto.
Pode ter problemas com fofocas. Na vida a dois, mostre que
é parceiro de verdade e não
dê espaço para a insegurança.
Números da sorte: 95, 14 e 68.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PAÇOCA
Joãozinho quer comer paçoca e pergunta para a mãe:
— Mãe, compra paçoca pra
mim?
— Te dou o dinheiro e você
vai comprar. Pode ser?
— Claro, mãe. Mas não sei

onde comprar.
— É só você entrar onde tiver
um monte de gente entrando.
Assim, segue Joãozinho. De
repente, ele vê um monte de
pessoas entrando numa escola e vai lá. Joãozinho fica
esperando. Até que um pro-

fessor pergunta:
— O que o povo vem fazer
na escola?
Joãozinho responde:
— Comprar paçoca.
CICATRIZES
No faroeste, o sujeito chega

no salão com aquela pinta
de durão e levanta a camisa,
mostrando as cicatrizes para
outro cara. Ele diz, apontando para a costela:
— Essa foi em México City!
Todos admiram. Então, o homem mostra outra no peito

e dispara:
— New York City!
E aponta uma nas costas:
— Washington City!
Por fim, o sujeito mostra uma
cicatriz do lado direito do abdômen e afirma:
— Apendicite!

