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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oyá.
MENSAGEM:
Oyá nos traz a vida. A criatividade estará em alta na sua
vida. Momento bem especial
para falar, ensinar e colocar
coisas e pessoas nos seus devidos lugares. A organização
será fundamental em todos
os aspectos e sentidos.
SAUDAÇÃO:
Eparrey Oyá.
CORES:
Vermelho, rosa e cobre.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para retirar olho-grande e
praga da vida de alguém ou
de si mesmo, pegue 13 velas
brancas e 13 ovos vermelhos. Passe tudo pelo corpo,
pedindo a Oyá que afaste e

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“Ninguém é pobre quando ama.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(Camilo Castelo Branco)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLVocê vai lutar com unhas e
dentes pelo que deseja, mas
nem tudo pode sair como
quer: tenha paciência. Pode
se envolver com colega de trabalho. Dê mais apoio ao par.
Números da sorte: 26, 08 e 71.

LLVai querer ficar no seu canto. Pode se preocupar com
alguém que está distante de
você. Na conquista, seu charme será irresistível. A dois, renda-se ao romantismo.
Números da sorte: 72, 09 e 27.

câncer

Trabalho em equipe pode enfrentar tensões: controle seu
lado impaciente. Na paquera,
declare o que sente para o pretendente. Resolva mal-entendidos com o par.
Números da sorte: 20, 38 e 02.
LL

DIA DE FINADOS
Hoje, a Igreja Católica lembra todas as
pessoas que estão no reino da glória
eterna. Desde o século XII, o Dia de
Finados é celebrado em 2 de novembro. Pela tradição, cada sacerdote está
autorizado a celebrar três missas especiais pelos mortos. Portanto, a alma
que morreu na graça e na amizade de
Deus, porém necessitando de purificação, assemelha-se a um aventureiro
caminhando num deserto sob um sol
escaldante, onde o calor é sufocante,
com pouca água.A prática remonta ao
ano de 1915,quando,durante a Primeira Guerra Mundial,o Papa Bento XV julgou oportuno estender esse privilégio.

Pode enfrentar desafios na
carreira, mas não tenha medo.
Cuide da sua saúde com mais
carinho. Fase promissora para
o seu bolso. No amor, você vai
querer segurança.
Números da sorte: 57, 48 e 21.
LL

Bom dia para promover as
mudanças que tanto deseja.
Tenha cuidado com dinheiro. A paquera anda devagar.
Quem tem um par vai curtir
uma fase carinhosa.
Números da sorte: 58, 76 e 67.
LL

escorpião

LLO dia será de muito trabalho,
mas você dará conta de toda
as tarefas. Cuidado para não
se meter em fofocas. Paquera
rola melhor virtualmente. Ajude o par no que puder.
Números da sorte: 60, 15 e 96.

capricórnio

Assuntos de casa e da família
virão na frente: desconecte-se
do trabalho. Faça contato com
quem anda longe. Não tenha
pressa na paquera. Prefira programas caseiros com o par.
Números da sorte: 17, 71 e 80.

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
LLÉ melhor não contar demais
com a sorte quando o assunto
for dinheiro: controle os gastos. Seu charme estará com
tudo na conquista. Não dê espaço ao ciúme na relação.
Números da sorte: 34, 43 e 61.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLPoderá sentir falta dos amigos hoje: que tal matar a
saudade virtualmente? Um
ex-amor pode perturbar seu
coração. Clima ardente no romance: aproveite o momento.
Números da sorte: 01, 55 e 46.

leão

libra

LLUnir-se aos colegas será produtivo. Se trabalha com parentes, tenha jogo de cintura.
Pode se envolver em um romance secreto. A Lua protege
a união, mas evite conflitos.
Números da sorte: 68, 32 e 50.

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

quebre todas as pragas, olhogrande e mazelas. Quebre os
ovos no chão do portão de
uma igreja. As velas, acenda
no cruzeiro da mesma.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Seu lado comunicativo está
em alta, o que ajuda no trabalho, mas fuja de fofocas. A sensualidade marca a conquista:
terá facilidade nessa área. A
dois, tire dúvidas a limpo.
Números da sorte: 63, 99 e 36.

Pode ter boas ideias para faturar uma grana a mais: só não
misture dinheiro com amizade. Se está só, vai querer viver
um lance sério. No romance,
afaste o ciúme e evite brigas.
Números da sorte: 82, 73 e 28.

— Sim.
— Muito bonita, não acha?
— Realmente.
— Então, tô namorando ela.

manda seu secretário comprar mil torneiras. Assustado,
o secretário pergunta para o
prefeito o motivo. O prefeito, então, responde:
— Hoje, eu fui ao médico dos
‘óios’ e ele falou que eu tenho ‘1000 pia’.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
MÉDICO
O médico chega para o paciente e afirma:
— Meu caro, receio que tenha uma boa e uma má notícia para você.
O paciente diz:
— Bom, doutor, então, me dê

a má notícia primeiro.
— Repetimos alguns exames
e constatamos que você tem
uma doença grave. Daremos
alguns medicamentos para
aliviar a dor, mas você tem no
máximo seis meses de vida.
Lamento muito.

— Meu Deus do céu! Mas isso
é terrível. E qual é a boa notícia, doutor?
O médico se curva e afirma
em voz baixa, apontando
com o dedo:
— Está vendo aquela mulher
logo ali?

PREFEITO
Um prefeito de uma determinada cidade do interior

