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Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“Sem a saudade, o amor irá embora...”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Xangô
MENSAGEM:
Xangô pede aperfeiçoamento profissional e dedicação
ao trabalho para obter bons
resultados. Mantenha-se
longe de fofocas e confusões.
SAUDAÇÃO:
Kaô Kabiecilê Xangô
CORES:
Marrom, branco e vermelho
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para auxílio em casos na Justiça, escreva seu nome e o número do processo para o qual
deseja ajuda em um papel,
coloque-o dentro de uma
garrafa de cerveja preta, leve
a uma pedreira, acenda uma
vela marrom e oferte tudo a
Xangô fazendo seus pedidos.

(Allan Petermann)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLA carreira estará no centro
das suas atenções. Tenha jogo
de cintura para lidar com mudanças repentinas. Sensualidade em alta na conquista.
Lute ao lado do par.
Números da sorte: 38, 74 e 47.

LLHoje é um bom dia para iniciar um curso. Terá sorte em
jogos. Na conquista, as afinidades contarão pontos positivos. Conversas tensas podem
marcar o relacionamento.
Números da sorte: 93, 66 e 39.

câncer

Bom dia para entrevistas de
emprego ou para fazer contato com quem pode te ajudar
na carreira. O diálogo será um
aliado nos assuntos do coração: tenha paciência.
Números da sorte: 23, 86 e 68.
LL

Astral favorável para seu bolso, mas tenha cuidado. Fuja
de tensões em família. Na paquera, deve se envolver com
alguém que já conhece. Faça
um programa caseiro a dois.
Números da sorte: 96, 06 e 24.
LL

Escolha as palavras para não
magoar ninguém: tome cuidado. Aposte na simpatia para
enfrentar os desafios. Vai se
soltar na paquera. Capriche na
sedução com o par.
Números da sorte: 16, 25 e 79.
LL

escorpião

LLNo trabalho, você terá ótimas
ideias e propostas para otimizar as tarefas, então capriche.
Boas conversas devem embalar as amizades, o romance e a
conquista: seja paciente.
Números da sorte: 00, 36 e 81.

capricórnio

Terá determinação para correr atrás dos objetivos. Fuja de
atritos com amigos para não se
magoar. Na paquera, só dará
chance a quem merece. A dois,
melhore o diálogo.
Números da sorte: 56, 29 e 65.

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
LLO desejo de faturar e ter sucesso farão você investir na
carreira. Evite abrir seu coração com quem não conhece.
A dois, melhore a confiança, o
diálogo é o melhor remédio.
Números da sorte: 82, 73 e 01.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLA Lua ilumina os assuntos de
casa e de família. Tenha cuidado com atrasos, fofocas e
mal-entendidos. No amor, seu
poder de atração será arrebatador: use a seu favor.
Números da sorte: 40, 85 e 67.

leão

libra

SÃO CALISTO I
Calisto I lutou contra a doutrina que
se posicionava contra a Santíssima
Trindade e defendeu a misericórdia
de Deus, que perdoa os pecados
dos que cumprem penitência. Filho
de uma humilde família romana,
nasceu em 160. Foi eleito Santo Padre, apesar de sua origem escrava,
após a morte do Papa Zeferino, e se
destacou entre os primeiros Papas.
Depois de seis anos como Pontífice, em 222, ele se tornou vítima de
perseguição, foi espancado e, quase
morto, jogado em um poço. No local, encontrava-se a igreja de Santa
Maria, em Trastevere.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLTenha cuidado dobrado com
as finanças. Assuntos de casa e
família terão prioridade para
você. No amor, vai guardar
seus segredos a sete chaves:
tome muito cuidado.
Números da sorte: 17, 89 e 62.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

É hora de resolver assuntos
que estavam engavetados.
Uma atração secreta pode ficar mais forte e será difícil resistir. Clima intenso na intimidade: aproveite o momento.
Números da sorte: 66, 03 e 75.

Seu trabalho vai fluir melhor
se contar com o apoio dos colegas: faça parcerias. Romance
com amigo deve vingar. O céu
promete doses caprichadas de
parceria com o par.
Números da sorte: 22, 58 e 85.

— Segura essa aí, compadre,
que eu vou buscar outra!

sado. Então, Mariazinha, se
digo que serei diretora, o
que é?
— Futuro, professora.
— Joãozinho, vamos ver se
está atento. Se digo que sou
bonita, é o quê?
— Mentirosa.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
FAZENDA
O fazendeiro estava pagando trezentos reais pra quem
conseguisse pegar a onça
que estava comendo os bezerros da fazenda. Apresentou-se um compadre pobre e
foi se oferecendo pro serviço.

Magrinho, sandália japonesa, chapéu de palha, lá foi ele
fazenda adentro. Certa hora,
deu de cara com a onça-pintada. Danou-se a correr, e a
onça atrás. O fazendeirão
estava sentado na varanda
quando o compadre pobre

chegou correndo e perseguido pelo felino. Por sorte,
na hora em que a onça deu o
bote, ele tropeçou numa pedra e caiu. A onça voou por
cima e caiu no terreiro, bem
em frente à porta do fazendeiro. O caçador gritou:

ESCOLA
Na escola, a professora vai
explicando a matéria de Língua Portuguesa:
— Se digo que fui rica é pas-

