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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ayrá
MENSAGEM:
O dia hoje será dinâmico.
Momento de coragem, ótima oportunidade para resolver pendências e problemas
mal resolvidos. Momento
certo para expor a verdade e
de se libertar daquele segredo que precisa ser revelado.
SAUDAÇÃO:
Ayrálê, Ayrá Opokudê
COR:
Branco
ELEMENTO:
Fogo
SIMPATIA:
Para acalmar um pessoa, pegue um copo com água, coloque três colheres de açúcar e
três colheres de perfume de
alfazema. Mexa bem e, em
seguida, coloque um papel

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLAssuntos relacionados a dinheiro devem ocupar sua
atenção e gastos inesperados
podem acontecer. No amor,
seu coração vai querer mais
segurança e estabilidade.
Números da sorte: 28, 64 e 46.

LLVai querer passar o dia ao
lado das pessoas que mais
ama. Controle sua teimosia
no trabalho. A Lua realça seu
charme na conquista. Bons
diálogos na vida a dois.
Números da sorte: 29, 74 e 38.

câncer

Se bater a saudade dos amigos, que tal iniciar um bate-papo virtual? Pode até pintar um
clima de paquera com colega
próximo. Na união, você vai
abrir o coração e desabafar.
Números da sorte: 40, 31 e 04.
LL

SÃO CARLOS BORROMEU
Carlos nasceu no ano de 1538, na
cidade de Milão, na Itália. Desde
pequeno, inclinou-se para a vida
religiosa. Era seu prazer construir
altares minúsculos, diante dos
quais, em presença dos irmãos e
companheiros de idade, imitava as
funções sacerdotais que tinha observado na Igreja. Em 1562, tornouse sacerdote e ajudou a reorganizar
a Igreja Católica através do Concílio
de Trento. Em 1569, quando uma
epidemia atingiu a cidade, ganhou
notoriedade ao formar uma corrente de ajuda aos mais pobres. Morreu
aos 46 anos, no ano de 1584.

Sua criatividade estará nas
alturas e você pode descobrir
atividades alternativas para
fazer em casa, como fonte
para reforçar a renda. O amor
deve enfrentar altos e baixos.
Números da sorte: 86, 41 e 68.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Bom dia para conversar com
quem mora longe de você. Encontros virtuais estimulam a
paquera. Se já vive junto com
o par, o romance conta com
diálogo e cumplicidade.
Números da sorte: 15, 60 e 33.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLVai querer curtir o dia de hoje
ao lado das pessoas queridas.
Se está só, pode se surpreender
com um pedido de namoro. A
dois, tensões devem pintar,
mas evite discussões ríspidas.
Números da sorte: 35, 17 e 53.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLDeve ter boas ideias para resolver alguns problemas pessoais e do trabalho. Na paquera, será mais fácil se envolver
com alguém que já conhece.
Participe dos projetos do par.
Números da sorte: 90, 63 e 27.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Deixe as preocupações de
lado e aproveite para fazer o
que te deixa feliz. Na conquista, seu charme será irresistível:
aproveite na hora da sedução.
Use a criatividade no romance.
Números da sorte: 46, 37 e 91.

LLO domingo será perfeito para
relaxar no seu cantinho. Tenha
cuidado com fofocas, se vive
um lance escondido. Poderá
tomar decisões difíceis que definirão o futuro com seu amor.
Números da sorte: 66, 30 e 48.

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
LLO desejo de ganhar dinheiro deve dominar o dia e você
pode ter ideias para fazer um
pé-de-meia para o futuro. No
amor, seu poder de sedução
estará irresistível: aproveite.
Números da sorte: 16, 61 e 88.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“O amor é o espaço e o tempo tornados sensíveis ao
coração.” (Marcel Proust)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

com nome da pessoa que
deseja acalmar. Acenda uma
vela ao lado e peça a Ayrá
que acalme essa pessoa.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Pode enfrentar imprevistos
em casa, mas evite se indispor
com os parentes e amigos próximos. Se está só, deve pintar
clima com pessoa popular. A
dois, definam metas.
Números da sorte: 74, 38 e 56.

O desejo de interagir com as
pessoas será enorme. Invista
nos seus estudos, aprenda novas habilidades. Boas conversas podem abrir as portas na
paquera e ajudar na relação.
Números da sorte: 57, 93 e 21.

AEROPORTO
Voo 1234 — fala o operador
da torre de controle — manobre 45 graus à direita para
evitar algum ruído.
— Tudo bem — responde o
piloto do Airbus, irritado —
mas, a 12 mil metros de alti-

tude, que diabo de barulho
meu avião pode causar?
— Meu caro — retorna, calmo, o operador de radar —
você por acaso já ouviu o barulho de um Airbus colidindo
com um 747 a 12 mil metros
de altitude?

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
VISÃO DE FUTURO
Uma moça passeava perto de
um lago quando, de repente,
apareceu um sapo entre as
folhas dizendo:
— Olhe, eu sou um homem
lindo e fui transformado em
um sapo por uma bruxa mal-

vada. Se você me beijar, eu
caso com você e seremos felizes para sempre!
A mocinha toda contente,
pegou o sapo e o colocou no
bolso da jaqueta. Enquanto
ela ia a caminho de casa, toda
empolgada, o sapo começou

a ficar impaciente questionou a menina:
— Ei, você não vai me beijar?
Ela respondeu:
— De jeito nenhum! Eu faço
mais dinheiro com um sapo
falante do que com um marido lindo!

