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Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

REGÊNCIA:
Ibejís

ÁRIES

LLSe a saudade de alguém apertar, faça contato. Se puder, viaje, se não puder, tente fazer
algo diferente. O importante
é sair da rotina. Valorize a sintonia com seu bem.
Números da sorte: 95, 77 e 68.

MENSAGEM:
Os Ibejís vêm pedindo atenção redobrada nos estudos e
bastante dedicação para se
obter boas notas.
SAUDAÇÃO:
Oní Ibeijada
CORES:
Branco, azul e rosa

LLQue tal separar e doar todas as
coisas que não usa mais? Vai ganhar espaço e renovar energias.
Tensões numa amizade podem
gerar rompimento. A dois, clima quente e envolvente.
Números da sorte: 06, 69 e 15.

câncer

Aproveite o astral favorável e
cuide da saúde. Organize suas
tarefas da semana. Se você viajou, pode ter imprevistos na volta à tarde. Se não tem um amor,
pode flertar com conhecido.
Números da sorte: 80, 53 e 26.
LL

SIMPATIA:
Para conseguir bons resultados nos estudos, ofereça uma
cesta de frutas e doces bem
colorida aos Ibejís em uma
praça bem bonita e movi-

mentada ou em um jardim.
Na cesta, coloque frutas doces e sem espinhos, e enfeite
com fitas rosa e azul.

São Clemente
Maria Hofbauer
Nasceu na Áustria, no ano de 1751,
dentro de uma família muito simples. Perdeu muito cedo o pai e foi
educado por sua piedosa mãe, que
dizia a ele: “Procurai andar sempre
nos caminhos agradáveis a Deus”.
Vocacionado ao sacerdócio, com
muito esforço estudou Filosofia e
Teologia. Após ordenado padre redentorista, foi para a Alemanha. São
Clemente contribuiu para o aparecimento de muitos conventos e asilos.
É considerado o segundo fundador
da Congregação do Santíssimo Redentor. Morreu aos 70 anos.

Vai querer tirar o dia para aproveitar as coisas boas da vida. Procure se cercar de pessoas divertidas e contagie todos com o seu
alto-astral. A relação amorosa
estará repleta de sedução.
Números da sorte: 63, 18 e 36.
LL

Hoje você sentirá uma ligação
maior com sua família. Vai preferir ficar em casa com carinho
e sossego do que ir a um passeio ou festa. Na relação afetiva, evite remoer mágoas.
Números da sorte: 10, 01 e 19.
LL

escorpião

LLAproveite e celebre o que conquistou nos últimos tempos.
Pode investir uma grana, sem
exagero, realizando um antigo
sonho de consumo. Pegue leve
com cobranças e ciúme.
Números da sorte: 66, 30 e 12.

capricórnio

Tente respeitar o desejo de ficar mais na sua e descanse. Pratique um hobby ou reflita sobre
a vida. Cuidado com fofocas. A
dois, busque privacidade e esclareça as dúvidas conversando.
Números da sorte: 95, 14 e 68.

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
LLSe puder, curta uma aventura,
passeie ou viaje. Talvez se desentenda com parentes no fim da
tarde: seja flexível e não guarde
mágoas à toa. Sair da rotina com
seu bem fará bem à relação.
Números da sorte: 67, 04 e 40.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLDia de fazer o que gosta e curtir
a companhia de pessoas queridas. Reúna amigos e parentes
e pense em programas divertidos. Evite discussões bobas com
o par. Respeite as diferenças.
Números da sorte: 88, 79 e 61.

leão

libra

LLSeu poder de comunicação está
em alta. Aproveite, faça contato
com parentes e bata papo com
amigos. Tenha cuidado para não
se magoar à toa com desavenças. No romance, dialogue mais.
Números da sorte: 56, 83 e 29.

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

ELEMENTO:
Água

FRASE DO DIA
“A infelicidade tem isto de bom: faz-nos conhecer
os verdadeiros amigos.” (Anônimo)
touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A Lua incentiva as amizades,
então, agite a sua vida social.
Saia com a turma ou convide os
amigos para fazer um programa animado. Estimule o companheirismo e afaste o ciúme.
Números da sorte: 78, 96 e 33.

Todos desejarão sua companhia hoje. Capriche no visual e
prepare-se para possíveis convites. Evite bater de frente em discussões. Alguém bonito e bemsucedido te atrairá na conquista.
Números da sorte: 97, 52 e 43.

BRIGA DE CASAL
Paulo chega em casa e leva
uma violenta panelada na
cabeça.
— Você ficou louca? — ele
pergunta à esposa.
— Fiquei louca de raiva! Eu
fui lavar o seu paletó e olha

só o que eu encontrei: um fio
de cabelo loiro!!! Posso saber
o que significa isso?
— Que coisa feia, hein, Marcela? Fazem dez anos que
você não usa o cabelo oxigenado e nesse tempo todo
não lavou meu paletó!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
DOIS CAIPIRAS
Dois caipiras se encontram e
começam a conversar:
— Ô, Genésio! Quais as novidade?
— Novidade só que morreu
meu vô, meu pai, minha mãe,
minha tia e meu primo.

— Eita, mas morreru di quê,
Genésio?
— De derrame.
— Todos de derrame?
— Pois é. Eles tavam na caçamba num caminhão, aí a
danada virô e derramô eles
tudo lá pra baixo!

ESTADO DE SAÚDE
Fui me consultar e o médico
me disse:
— Pelo o que vejo, seu estado
não é nada bom.
— Oh, doutor, não fala mal
do meu Rio de Janeiro! —
respondi.

