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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxum
MENSAGEM:
Oxum vem trazendo sorte no
amor, sedução e magia. Hoje
estão presentes as energias
do amor, do encanto e da beleza, nos garantindo a certeza de uma vida amorosa, de
sucesso e harmonia.
SAUDAÇÃO:
Orayêyê ô
CORES:
Amarelo, dourado e branco
ELEMENTO:
Águas doces
SIMPATIA:
Para obter crescimento financeiro nos negócios, durante uma semana, antes de
ir ao trabalho, tome banho
com água de arroz (lavar o
arroz cru e separar essa água)
e três pitadas de canela em

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLAproveite para passar o dia
ao lado das pessoas que ama,
incluindo amigos e familiares.
Cuide da saúde. Seu jeito decidido pode despertar paixões.
O romance estará sedutor.
Números da sorte: 45, 72 e 81.

LLHoje é um dia perfeito para
relaxar e repor as energias.
Demonstre seu amor pela família. Um namoro deve firmar
de vez. Com seu par, a cumplicidade aumenta.
Números da sorte: 28, 64 e 19.

câncer

Terá enorme prazer em cuidar da casa e mimar os parentes mais chegados. Pode aproveitar o dia para faturar uma
grana a mais. Entrará em uma
fase romântica na relação.
Números da sorte: 30, 48 e 57.
LL

NOSSA SENHORA
APARECIDA
A história da Padroeira do Brasil começa no ano de 1717.Três pescadores
saíram à procura de peixes no Rio Paraíba do Sul, na Vila de Guaratinguetá.
Primeiro, eles encontraram o corpo de
uma imagem da Virgem Maria. Em seguida, acharam a cabeça da imagem.
Depois disso, suas redes se encheram
de peixes. No ano de 1929, o Papa Pio
XI proclamou Nossa SenhoraAparecida
como a Padroeira do Brasil. Em 1967,
completando-se 250 anos da devoção,
o Papa Paulo VI ofereceu ao Santuário
deAparecida a Rosa de Ouro, reconhecendo a importância do local.

Pode ter uma boa ideia para
ganhar dinheiro sem sair de
casa, mas tenha cuidado. Na
paquera, vai procurar alguém
que pense como você. Converse mais com seu parceiro.
Números da sorte: 22, 94 e 13.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje é um bom dia para colocar as contas na ponta do
lápis. Demonstre seu carinho
às pessoas queridas. No amor,
o astral será ótimo para trocar
confidências com o par.
Números da sorte: 05, 32 e 68.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLDeve dedicar uma parte do
seu dia para cuidar do visual.
Atração por uma pessoa influente pode bater na sua porta. Faça planos e discuta sobre
o futuro a dois.
Números da sorte: 43, 79 e 88.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLQue tal matar a saudade dos
amigos pela internet? Se está
livre, pode rolar uma paixão à
primeira vista. Utilize todo o
seu poder de sedução na intimidade com o par.
Números da sorte: 35, 62 e 89.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Deve sentir vontade de repaginar o visual ou até o seu lar.
Se busca um amor, pode se envolver com colega. Não faltará
companheirismo e união em
seu relacionamento.
Números da sorte: 18, 81 e 27.

LLColocar o papo em dia com
quem você não vê há algum
tempo fará bem ao seu astral.
O Sol realça o seu charme: invista nele. Declare e demonstre todo o seu amor.
Números da sorte: 20, 65 e 74.

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
LLFaça contato com amigos.
Pode ter ideias para engordar
o bolso. Os astros abençoam
um romance com algum colega próximo. Na vida a dois,
converse sem brigar.
Números da sorte: 06, 24 e 60.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“A melhor prova de que não tens bom-senso é argumentar
com quem não tem bom-senso” (Laurence Peter)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

pó, da cabeça aos pés. Na
hora do banho peça bons
negócios e fartura a Oxum.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Cuidado para não exagerar
na franqueza, pois isso pode
causar conflitos com as pessoas queridas. Sensualidade
em alta na paquera. Apimente
o sexo, use a criatividade.
Números da sorte: 10, 28 e 37.

Vai acordar com muita energia e disposição. Também
pode arrumar um bico e faturar uma grana a mais. Nos
assuntos do coração, reforce a
cumplicidade com o par.
Números da sorte: 83, 02 e 29.

policial aparece e diz:
— Contei sua história ao chefe. Ele se emocionou e exigiu
que eu te escoltasse enquanto cumpre a promessa.

encontra um bêbado na rua:
— Olha a hora, vai pra casa!
— diz o policial ao bebum.
— O senhor já ouviu falar
que o mundo gira?
— Ouvi, sim, e daí?
— Se ele gira, uma hora minha casa vai passar por aqui!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PROMESSA
Um homem vinha sem habilitação em sua moto, rumo
à Aparecida, e avistou uma
blitz. Não tendo mais o que
fazer, desceu da moto e foi
empurrando-a. Quando chegou perto da blitz, o policial

ia fazer perguntas, mas ele
foi logo dizendo:
— Seu policial, levei quatro anos juntando dinheiro
para comprar esta moto e fiz
a promessa de que, quando
eu conseguisse comprar, a
empurraria do Rio de Janeiro

até Aparecida.
Comovido, o policial o deixou seguir em frente. E o motoqueiro foi se distanciando
da blitz. Quando ele achou
que já estava a uma distância segura e se preparou para
montar de novo na moto, o

SABEDORIA DE BÊBADO
Às 4h da manhã, um policial

