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Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(22) 99917-3173

REGÊNCIA:
Tempo
MENSAGEM:
Tempo nos diz para tomar
cuidado com o conformismo.
A mudança sempre se faz necessária, pois devemos estar
sempre em constante movimento. Lembre-se: o tempo
não para!
SAUDAÇÃO:
Makurá-dilê, Zara tempo
CORES:
Branco, verde e vermelho
ELEMENTOS:
Todos
SIMPATIA:
Para conseguir resolver um
problema imediato: ao amanhecer, antes do sol nascer,
converse com o Orixá Tempo e peça tudo que deseja
resolver imediatamente. Os
pedidos são feitos ao ar livre.

ÁRIES

LLDia favorável para trocar
ideias com amigos ou colocar
no papel aquele projeto mentalmente pronto. Fase positiva
para se aproximar de alguém
que despertou seu interesse.
Números da sorte: 61, 07 e 52.

touro

LLDia de brilhar. Comece com um
tratamento de pele, inove o penteado ou faça uma produção
bem fashion. Isso vai fazer bem
à sua autoestima. A Lua favorece
a realização de um sonho.
Números da sorte: 17, 44 e 98.

câncer

O dia está ótimo para fazer
algo que você gosta: organizar
fotos e fazer álbuns de recordações. A dois, valerá a pena rememorar a união, as viagens juntos
e renovar os votos de amor.
Números da sorte: 64, 91 e 28.
LL

Se tiver algum evento tipo jogos
virtuais compartilhados, não dispense, pois em algum momento
poderá conhecer uma pessoa interessante. A noite estará mais
para conversa do que para sexo.
Números da sorte: 38, 02 e 20.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Capriche em um acessório de cor
forte para atrair a atenção, aproveitando o astral de sedução. Já
com a pessoa amada, a dica dos
astros é ficar em casa, assim, evita
sentir ciúme exagerado do par.
Números da sorte: 12, 30 e 21.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLO que você come, ouve ou vê
são “alimentos” para o corpo, a
alma e a mente. Busque cuidar da
sua saúde física e também emocional. Grande chance de encontrar um amor transformador.
Números da sorte: 68, 05 e 77.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLBom dia para praticar a generosidade. Poderá enviar roupas,
brinquedos e artigos de higiene
para um orfanato. Na paquera,
cuidado com o que diz. Na relação, deverá ter um dia leve.
Números da sorte: 87, 24 e 78.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Atenção a sua rotina. Quando
estiver fazendo compras, poderá encontrar sua alma gêmea.
Se já vive um relacionamento
firme, o que receberá de seu
par é segurança e positividade.
Números da sorte: 97, 07 e 43.

LLA dica é fazer um programa em
local afastado, com pouca gente
por perto. Talvez se interesse em
investir em seu autoconhecimento. Momento de quebrar o que
está cristalizado no romance.
Números da sorte: 90, 54 e 99.

leão

libra

LL

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLPara quebrar a monotonia, dê
atenção ao seu visual e procure
fazer exercícios e alongamento em casa. Permita que a atração física comande sua noite,
sem pensar ou se reprimir.
Números da sorte: 85, 22 e 04.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

SÃO MARCOS EVANGELISTA
Judeu de origem, Marcos nasceu
provavelmente fora da Palestina, de
família abastada e cristã. São Pedro,
que o chama de “meu filho”, o teve
certamente consigo em suas viagens a Roma, onde Marcos escreveu
seu Evangelho. Além da familiaridade com São Pedro, o evangelista
Marcos pôde orgulhar-se de longa
convivência com o apóstolo São
Paulo. De acordo com uma tradição,
ele morreu de causas naturais, no
ano de 68, em Alexandria, no Egito. Segundo outra, foi martirizado
numa festa de Páscoa, justamente
quando celebrava a missa.

FRASE DO DIA

“O amor nada pode recusar ao amor.” (Stendhal)

de 21 de março a 20 de abril

santo do dia

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A energia lunar traz acolhimento. Isso fará com que se dê bem na
paquera. Procure manter acesa
a chama da paixão no jogo da
sedução. Divertir-se ao lado de
quem ama é a palavra de ordem.
Números da sorte: 26, 35 e 71.

A Lua pede para reunir os parentes queridos para contar as
histórias do passado e dos antepassados. Talvez isso traga à
memória uma ex-paixão, com
boas chances de reencontro.
Números da sorte: 36, 45 e 81.

um lenhador extraordinário. Mesmo sendo baixinho
e magrinho, ele conseguia
derrubar dez árvores em dez
minutos. Claro que sua fama
se espalhou pelo mundo afora. Certa vez, até um repórter
de TV foi entrevistá-lo:

— O senhor derruba dez árvores em dez minutos?
— Às vezes mais.
— E onde foi o seu primeiro
emprego?
— Deserto do Saara!
— No Saara não tem floresta.
— Hoje não tem mais.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CUIDADO
Fábio entra numa loja onde
há um cartaz que diz: ‘Cuidado com o cão’. Ele vê um
cachorrinho pequenininho
com uma cara de manso,
deitado no chão ao lado
do caixa.

— Ei, senhor! — exclama Fábio. — É esse o cachorro com
o qual eu tenho que tomar
cuidado?
— É esse mesmo — responde
o caixa, sem pestanejar.
— Mas ele não parece nem
um pouco perigoso. Por que

o senhor pôs esse cartaz na
entrada da loja?
O caixa explica:
— Porque antes todo mundo
pisava nele.
O LENHADOR
No interior do Brasil, havia

