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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxóssi.
MENSAGEM:
Oxóssi vem trazendo fartura
e positividade nos assuntos
financeiros e econômicos.
Aproveite para multiplicar
o dinheiro, em vez de gastar.
SAUDAÇÃO:
Okê arô, arolê.
CORES:
Verde, branco e azul-claro.
ELEMENTO:
Terra (matas e florestas).
SIMPATIA:
Para obter riquezas e prosperidade com Oxóssi, pegue uma
abóbora-moranga, faça um
corte arredondado no topo e
retire todas as sementes (jogue no portão de casa). Dentro da abóbora, coloque seis
moedas, melado, azeite de
oliva, vinho moscatel e den-

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

ÁRIES

LLA máxima “a união faz a força” vai ditar as regras hoje:
procure se aliar com colegas.
Controle 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 e tarefas. Cuide da
saúde. Pode pintar romance
com colega. 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
hoje: procure o equilíbrio. Na
conquista, vai escolher a dedo
o seu alvo. Planeje o futuro
com seu bem, façam planos.
Números da sorte: 82, 91 e 19.

dê. Feche a abóbora e pendure-a nos galhos altos de uma
árvore. Peça a Oxóssi, junto a
Obará, por riquezas e farturas.

TODOS OS SANTOS
Desde os primeiros séculos, os cristãos praticam o culto aos santos. Hoje,
o dia é celebrado em honra de todos
os santos e mártires, conhecidos ou
não da história, que deram a maior
prova de amor por Deus, aceitando
o martírio de bom grado por não renegar sua fé, principalmente aqueles
que não foram lembrados ao longo do
ano. De acordo com os ensinamentos
da Igreja Católica, a importância da
data é ressaltar o chamamento de Jesus Cristo a cada pessoa para segui-lo
e ser santo, à imagem de Deus, à imagem em que foi criada e para a qual
deve continuar a caminhar em amor.

Com a curiosidade em alta,
vai mostrar interesse pelo trabalho. Se está só, terá vontade de viver novas experiências
e conhecer novas pessoas. A
dois, a afinidade aumenta.
Números da sorte: 74, 92 e 83.
LL

Ganhos e gastos inesperados
devem agitar seu dia: controle
as finanças. 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 mais
complicadas. 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 e contornar
a situação. A conquista pode
andar lenta. Bom dia para fazer planos com seu parceiro.
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.
União cheia de carinho e romantismo, aproveite!
Números da sorte: 51, 15 e 24.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVocê terá ideias inovadoras
no trabalho, coloque-as em
prática. O céu indica sorte em
jogos e sorteio. Popularidade
em alta na paquera. 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 um compromisso mais
sério. Terá companheirismo na
relação com o par.
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
LL

FRASE DO DIA
“Com organização e tempo, acha-se o segredo
de fazer tudo e bem feito.” (Pitágoras)
touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Agarre oportunidades de
fazer cursos, aprender coisas
novas e melhorar seu currículo. Coloque o papo em dia com
quem anda longe. O diálogo
fortalece o relacionamento.
Números da sorte: 62, 08 e 17.

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

Joãozinho responde:
— Comprar paçoca.

— Pra nos dar lã, professora.
— E para que serve a galinha,
Marquinho?
— Pra nos dar os ovos.
— E para que serve a vaca,
Joãozinho?
— Pra brigar com a gente e
passar o dever de casa.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PAÇOCA
Doido para comer paçoca,
Joãozinho pergunta à mãe:
— Mãe, compra paçoca para
mim?
A mãe responde:
— Tudo bem, meu filho. Mas
te dou o dinheiro e você vai

comprar, pode ser?
— Claro, mãe. Mas não sei
onde comprar.
A mãe, então, explica:
— É só você entrar onde tiver
um monte de gente entrando que é lá.
O menino vai em direção à

rua. De repente, Joãozinho
vê um monte de pessoas entrando numa escola e lá vai
ele. Lá dentro, ele fica esperando. Até que, de repente,
um professor pergunta:
— O que as pessoas vêm fazer na escola?

AULA
Na escola, a professora falava dos animais:
— Para que serve a ovelha,
Marcinha?

