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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Ewá hoje nos protege contra
toda maldade e feitiçaria. Saber obedecer regras e ordens
é o segredo para o sucesso. Habilidade e estratégia se fazem
necessários no dia de hoje. Cuidado com promessas demais.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTOS:
As florestas e o céu.
SIMPATIA:
Para desfazer demandas e
abrir caminhos, faça um defumador com casca de alho,
casca de cebola, sementes de
girassol e uma colher de pó
de café. Passe por todos os
cômodos da casa e por todos

DO DIA
HORÓSCOPO“Há uma espécie única de amor,FRASE
com milhares de

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

cópias diferentes.” (Duque de La Rochefoucauld)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLO ditado “a união faz a força” vai ditar as regras no dia de
hoje. Controle melhor a impulsividade. Sinal verde para iniciar um namoro ou fortalecer
a união a dois.
Números da sorte: 97, 25 e 34.

LLO Sol trará disposição para
cumprir todos os seus compromissos. Cuide da saúde. Pode
pintar romance com colega
nesta quinta-feira. Compartilhe seus sonhos com o par.
Números da sorte: 35, 26 e 08.

câncer

Pode ter que se dividir entre a carreira e os assuntos de
casa nesta quinta-feira. Na
conquista, você vai escolher
a dedo quem será o seu alvo.
Planeje o futuro com seu bem.
Números da sorte: 82, 91 e 19.
LL

SANTA TERESINHA DO
MENINO JESUS
Teresinha nasceu em Alençon, na
França, em 1873. Aos 15 anos, entrou
para o Carmelo de Lisieux. Registrou
sua vida dedicada à religião em diários,
que podem ser lidos no livro História de
uma Alma. Morreu de tuberculose em
1897, aos 24 anos, dizendo suas últimas palavras: “Oh amo-O. Deus meu,
amo-Vos!”.Após sua morte,aconteceu
a publicação dos seus escritos.A chuva
de rosas,de milagres e de graças de todo
o gênero. Em 1927, foi declarada padroeira principal das missões.Em 1944,
foi elevada a padroeira secundária da
França, ao lado de Santa Joana D’Arc.

Com a curiosidade em alta,
vai mostrar interesse pelo trabalho. Se está só, terá vontade
de viver novas experiências no
dia de hoje. A dois, a afinidade
aumentará bastante.
Números da sorte: 74, 92 e 83.
LL

Ganhos e gastos inesperados
devem agitar sua quinta-feira. A Lua destaca sua sensualidade e garante sucesso na
paquera e no romance. A intimidade pega fogo.
Números da sorte: 93, 30 e 66.
LL

escorpião

LLA Lua garante pique para
cumprir suas tarefas nesta
quinta-feira. Mantenha o olho
aberto com gente falsa. Pode
pintar romance com colega.
Reforce a confiança a dois.
Números da sorte: 05, 59 e 95.

capricórnio

Família e carreira vão dividir a
sua atenção, mas você vai conseguir equilibrar. A conquista
pode andar lenta. Esta quintafeira é um bom dia para fazer
planos com seu par.
Números da sorte: 88, 97 e 61.

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
LLVai iniciar o mês com muita
sorte para correr atrás do que
deseja. Paquera com alguém
da turma pode engrenar no
dia de hoje. União cheia de
carinho e romantismo.
Números da sorte: 51, 15 e 24.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVocê terá ideias inovadoras
no trabalho. O céu indica sorte
em jogos e sorteio. Popularidade em alta na paquera no
dia de hoje. Na união, o romantismo vai reinar.
Números da sorte: 72, 09 e 90.

leão

libra

LLSome forças com os colegas
para atingir objetivos. Se está
só, vai buscar alguém que
queira compromisso. Terá
companheirismo na união com
o par no dia de hoje.
Números da sorte: 49, 94 e 76.

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

os moradores. Em seguida,
jogue fora o que restar do
defumador em um local bem
distante da sua casa.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Agarre oportunidades de
fazer cursos e melhorar seu
currículo. Coloque o papo em
dia com quem anda longe. O
diálogo fortalece o relacionamento no dia de hoje.
Números da sorte: 62, 08 e 17.

Terá boas chances de ganhar
dinheiro nesta quinta-feira.
Na paquera, não vai querer
uma aventura passageira. Se
tem alguém, mostre o quanto
essa pessoa é importante.
Números da sorte: 45, 09 e 63.

entrou um gato aqui em casa!
— Mas como assim? Um gato
em casa?
— Sim, um gato. Ele invadiu minha casa e está caminhando na
minha direção.
— Mas como assim? Você quer
dizer um ladrão bonito?

— Não. Estou falando de um
gato mesmo, desse que faz
“miau”, ele está vindo na minha direção!
— Mas o que tem?
— Ele vai me matar!
— Quem está falando?
— Sou eu, o papagaio!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CONSULTA
— O que houve com o senhor, Seu Geraldo? — questiona o médico.
— Pois é, doutor, o engraçado é
que fiz tudo que o senhor mandou — responde o paciente.
— O senhor fez exatamente

o que eu mandei? Tomou o
remédio por três dias e pulou o quarto?
— Sim, doutor.
— Curioso, o remédio deveria
ter feito o senhor se sentir melhor — comenta o médico.
— E fez. O que me derrubou foi

ter passado o quarto dia pulando o tempo todo!
EMERGÊNCIA
Um policial atendeu o telefone e foi anotando o pedido de socorro:
— Mandem alguém urgente,

