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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ossain
MENSAGEM:
Ossain nos ensina os grandes valores de uma vida:
a reparar e ser grato a pequenos gestos e atitudes.
Nos lembra que precisamos
acreditar mais no potencial
do próximo, dar chances e
mostrar o caminho da evolução e crescimento.
SAUDAÇÃO:
Ewé o, Ewé o
CORES:
Verde e branco
ELEMENTO:
Matas (ervas e plantas)
SIMPATIA:
Para atrair saúde e bons
fluidos, faça um banho com
sete folhas de saião e um
ramo de manjericão. Macere as folhas em dois litros de

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“A persistência é o caminho do êxito.”
(Charles Chaplin)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLPode sentir uma necessidade
maior de organizar suas coisas
nesta quinta-feira. Cuide bem
da saúde. Pode rolar uma paquera quando menos esperar.
Na vida amorosa, demonstre
todo seu amor.

LLSua experiência será essencial
para dar conta do serviço e se
destacar no que faz. Sua sorte
deve aumentar muito à na tarde de hoje: faça uma fezinha.
No amor, será mais fácil abrir
seu coração para o par.

câncer

Esta manhã será bem favorável para o seu bolso. À tarde,
pode se destacar numa reunião ou em uma entrevista de
trabalho. À noite, Lua e Sol vão
reforçar seu charme na paquera e no romance.
LL

água, espere descansar por
uma hora e despeje do pescoço para baixo.

SÃO GUILHERME
Guilherme nasceu na cidade italiana de Vercelli, em 1085. Sua família
pertencia à nobreza francesa. Aos 15
anos, se tornou monge e peregrino.
Percorreu toda a Europa, visitando os
santuários mais famosos e sagrados,
pretendendo tornar-se um simples
monge peregrino na Terra Santa. Guilherme morreu em 1142, no mosteiro
de Goleto. Durante os 67 anos de existência, ele não admitiu o pecado em
sua vida, tanto que diante da malícia
de uma mulher, ele preferiu jogar-se
em brasas acesas do que nos braços
do pecado e, milagrosamente, não
teve qualquer ferimento.

Aposte na sua determinação
para agilizar suas tarefas. Na
parte da tarde, pode pintar
grana inesperada. Seu coração
vai pedir a segurança de uma
relação estável. Se tem um
amor, saberá dar valor ao par.
LL

Você pode iniciar o dia de
hoje querendo fugir do contato com outras pessoas. Seu astral deve mudar radicalmente
à tarde, pois a Lua vai renovar
a sua disposição. Curta bastante a companhia do par.
LL

escorpião

LLVocê fará tudo o que puder
para ganhar pontos com os
chefes. À tarde, pode aprender muito com os colegas.
Ótima popularidade nas paqueras. Fase de muito companheirismo na vida a dois.

capricórnio

Confie nos seus instintos para
lidar com qualquer imprevisto
no dia de hoje. Pode fazer uma
sociedade muito vantajosa. Na
vida a dois, vai descobrir ainda
mais afinidades com a pessoa
amada: aproveite!

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 vai mostrar mais interesse pelo trabalho nesta quintafeira. Aproveite para investir
no seu aperfeiçoamento profissional. Forte atração por alguém do trabalho. Na união,
invista na sedução.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLPode fazer ótimos acordos,
especialmente na parte da
manhã. À tarde, pode ter boas
surpresas com a família. Quem
está livre, pode sentir uma
vontade irresistível de reatar
um relacionamento.

leão

libra

LLPode conseguir bons resultados ao trabalhar em equipe. À
tarde, prepare o terreno para
conseguir o que deseja. Pode
pintar um romance secreto
com colega. Na união, compartilhe seus sonhos.

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

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Pode querer mudanças no
emprego. Fique de olho nas
oportunidades e mostre do
que é capaz. Seu charme pode
atrair colega ou uma pessoa
conhecida e bem próxima. A
união estará firme.

Você terá mais disciplina para
cumprir seus compromissos
nesta quinta-feira e, também,
para cuidar de sua saúde. Pode
fazer boas parcerias à tarde.
Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar mais.

dade, um local malcheiroso,
que está caindo aos pedaços.
— Eu quero um quarto —
pede Gustavo.
— Claro! Por favor, preencha
esta ficha.
Gustavo vai preenchendo a
ficha num gesto automático.

Até que, de repente, vê um
enorme percevejo andando
pelo balcão, na sua direção.
Imediatamente, ele coloca a
mão em cima da ficha e diz:
— De jeito nenhum! Eu não
vou deixar você ver o número
do meu quarto!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
DESCOBRIMENTO
A professora chega na sala
de aula e fala para Pedrinho:
— Pedrinho, você poderia
me mostrar onde está a Europa no mapa?
Pedrinho se levanta, vai até
o mapa e aponta:

— Está aqui, professora.
E a professora:
— Muito bem!
Em seguida, ela pergunta
para Joãozinho:
— Quem foi que descobriu a
Europa?
Joãozinho responde:

— Pedrinho, professora.
PERCEVEJO
Ao passar por uma cidade do
interior, Gustavo, extremamente cansado, resolve passar a noite por ali mesmo. Ele
vai para o único hotel da ci-

