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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxum
MENSAGEM:
Oxum vem trazendo a sorte no
amor: momento de seduzir e
conquistar a paquera e de se
reaproximar de relacionamentos distantes ou frios. Para os casados, a dica é inovar e mudar a
rotina, principalmente a sexual.
SAUDAÇÃO:
Orayêyê ô
CORES:
Amarelo, dourado e branco
ELEMENTO:
Água
SIMPATIA:
Para atrair e esquentar a relação com a paquera ou namorado, faça um banho com
cinco pedaços de canela, cinco
anises-estrelados, cinco rosas
vermelhas, cinco morangos e
cinco colheres de baunilha. Co-

ÁRIES

LLO dia começará preguiçoso,
ideal para dormir um pouco mais.
À tarde, sentirá vontade de se cuidar mais. Pode pintar um serviço
extra. Seu coração desejará a segurança de algo sério.
Números da sorte: 52, 61 e 43.

LLO céu anuncia um dia de alegrias e conquistas. Fará amizades com facilidade e seu entusiasmo vai contagiar todos ao
seu redor. Seu charme será irresistível e pode ser difícil escolher.
Números da sorte: 26, 08 e 62.

câncer

Viagens continuam favorecidas.
Encontre os amigos e coloque o
papo em dia. Você vai esbanjar
carisma e terá muita facilidade
para se enturmar. União repleta
de cumplicidade e diálogo.
Números da sorte: 55, 82 e 64.

SÃO JOÃO DE DEUS
João Cidade Duarte nasceu em 8 de
março de 1495, na vila de Montemor-o-Novo, em Portugal. João foi
a pé para a Espanha, rumo a Madri,
junto com mendigos e saltimbancos, onde fez obras e vivenciou inúmeras aventuras. Nos arredores de
Toledo, foi deixado sob os cuidados
de Francisco Majoral. Por seis anos,
Francisco o educou como a um filho,
ao lado da sua filha, despertando o
interesse pela religião. João criou
uma nova Ordem religiosa, a dos Irmãos Hospitaleiros. Construiu mais
de 80 asilos para loucos e doentes
terminais. Morreu em 1550.

Emoções mais intensas. Bom
momento para fortalecer os laços
com as pessoas queridas e celebrar o que realmente importa.
Na conquista estará exigente e
só dará moral a quem merecer.
Números da sorte: 38, 65 e 11.
LL

Vai querer passar o dia na companhia de amigos e parentes
queridos. Viagem ou visita de alguém de outra cidade pode alegrar seu dia. Procure alguém que
realmente combine com você.
Números da sorte: 48, 84 e 93.
LL

escorpião

LLA ordem do dia é se divertir. Terá
mais disposição para passear, praticar esportes ou reunir amigos e
parentes mais próximos, talvez
num almoço. Lance com amigo
tem grande chance de progredir.
Números da sorte: 41, 95 e 68.

capricórnio

Se puder, viaje com a turma ou
passeie com os filhos. Faça contato com pessoas queridas que moram longe. Vai se soltar mais na
paquera, pois sua comunicação
e seu charme estarão com tudo.
Números da sorte: 97, 25 e 70.

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
LLCurtir o dia em família fará bem
ao astral. Talvez queira fazer planos para os próximos dias. Cuidar
da beleza te fará bem. Quem está
livre vai investir na paquera com
colega ou alguém próximo.
Números da sorte: 87, 24 e 69.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLNo serviço, será fácil se destacar. Confie na sua experiência e
invista nas tarefas que domina.
Momentos de carinho com parentes. Namoro secreto pode
trazer fortes emoções.
Números da sorte: 90, 09 e 99.

leão

libra

LLBom dia para cuidar da saúde e
beleza. Reserve um tempo para
arrumar suas coisas e deixar seu
cantinho organizado. Estará
carente, por isso, um alvo pode
mexer com seus sentimentos.
Números da sorte: 04, 67 e 13.

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

“A amizade é um livro aberto à felicidade
do coração.” (Miguel Unamuno)
touro

de 21 de março a 20 de abril

zinhe tudo por quinze minutos,
coe e espere amornar. Jogue da
cabeça aos pés pedindo a Oxum
sorte no amor. Acenda uma
vela amarela antes do banho
em oferecimento a Oxum.

FRASE DO DIA
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peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Pode realizar um antigo sonho
de consumo. Bom astral para fazer mudança ou reforma. Muita
harmonia com os parentes. Se
você está só, buscará alguém que
queira relacionamento sério.
Números da sorte: 44, 35 e 80.
LL

de 20 de fevereiro a 20 de março

Curtir o dia ao lado das pessoas
que ama é tudo que você vai querer. Desejará demonstrar mais seu
carinho e participar mais da vida
das pessoas. Diga ao par o que
sente e capriche no romantismo.
Números da sorte: 63, 99 e 90.
LL

PIADAS DO CABEÇÃO
INVASÃO
Renato vai até a delegacia,
muito assustado, prestar
queixa de um roubo.
— O ladrão entrou lá em casa
de madrugada e nem eu nem
a minha mulher percebemos,
ele roubou muita coisa.

O delegado registra a queixa
e no dia seguinte manda chamar a vítima.
— O elemento tá preso. Agora só falta recuperar o que
ele roubou.
— Posso falar com ele, seu
delegado?

— Pra quê?
— É que se ele me disser como
conseguiu entrar lá em casa
de madrugada sem fazer nenhum barulho e sem acordar
a minha mulher, eu retiro a
queixa e ele pode ficar com
tudo o que ele roubou.

PERCEPÇÃO
A mulher está nua, olhando
no espelho do quarto antes
de dormir. Ela não está feliz
com o que está vendo e diz
para o marido:
— Sinto-me horrível. Eu engordei muito nos últimos

meses, estou envelhecendo
rápido, não fiz meu cabelo.
Está tudo uma porcaria. Eu
realmente preciso de um elogio seu.
O marido retruca:
— Sua visão está perto da
perfeição!

