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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

REGÊNCIA: Ewá

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLHoje seu foco estará nos assuntos financeiros, poderá
ter até novas ideias para incrementar a renda e dar uma
respirada. A carreira vai pedir
empenho e determinação.
Números da sorte: 59, 95 e 50.

SAUDAÇÃO: Ri Ro Ewá .
CORES: vermelho, coral e rosa.

LLNão é um bom dia para forçar
situações desagradáveis, seja
na vida amorosa ou profissional, seja mais maleável e conseguirá melhores resultados.
Cuide mais da sua saúde.
Números da sorte: 48, 93 e 66.

câncer

Tenha cuidado com suas emoções, as quais estarão à flor da
pele e poderão trazer problemas para seus relacionamentos, sejam familiares ou profissionais. Fique atento.
Números da sorte: 33, 51 e 15.
LL

SIMPATIA:
Para obter sucesso nas conquistas
e escolhas, passe pelo corpo 15 punhados de canjica cozida e lavada,
arrume em uma cesta, passe também 15 moedas e 15 búzios abertos. Arrume tudo sobre a canjica e
coloque na mata, pedindo a Ewá
sucesso.

SÃO ZACARIAS
E SANTA ISABEL
Segundo relatos da Bíblia, os dois
eram casados, viviam em uma aldeia de Israel e tinham parentesco
com a família de Jesus. Eles ainda
não tinham filhos, o que, na época,
era visto pela sociedade como um
castigo divino. Após muitas orações
pedindo a graça de ter um filho, Isabel soube, através do Anjo Gabriel,
que estava grávida. Ela deu à luz
João Batista, que também viria a
se tornar santo. Depois do Salmo
profético de São Zacarias, onde ele,
repleto do Espírito Santo, profetizou
a missão do filho.

Poderá sentir que as horas do
dia não são suficientes para
dar conta do que precisa fazer,
aguente a pressão e encare os
desafios propostos! A tecnologia será sua aliada na paquera.
Números da sorte: 97, 88 e 34.
LL

Vai pensar de forma racional
e organizada, impulsionando
os seus projetos. Seja criativo.
Poderá resolver uma pendência em casa que exija investimento financeiro.
Números da sorte: 08, 62 e 26.
LL

escorpião

LLUm acontecimento inesperado deve fazer você mudar a
direção dos seus planos. A carreira passará por momentos
tensos, vai precisar se empenhar e segurar as pontas!
Números da sorte: 55, 73 e 10.

capricórnio

Acontecimentos imprevisíveis podem te balançar, principalmente com o dinheiro,
evite gastos desnecessários.
Inclusive, pode receber uma
ajuda financeira inesperada.
Números da sorte: 30, 57 e 39.

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
LLNo trabalho, tenha autocontrole, pois a pressão dará as caras. É um bom momento para
motivar os colegas e sugerir
atividades em grupo! Acordos
financeiros estão favorecidos.
Números da sorte: 92, 47 e 83.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLImprevistos devem acontecer e você precisará ficar de
prontidão para resolver, antes
que seja tarde. Fique de olhos
abertos com sua conta bancária e os assuntos do lar.
Números da sorte: 87, 15 e 24.

leão

libra

LLOs astros anunciam uma reviravolta positiva nas finanças,
mas continue sendo cauteloso.
Poderá receber novas propostas profissionais. Conte com
o apoio das pessoas queridas.
Números da sorte: 63, 45 e 36.

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

ELEMENTO: Terra (mata virgem).

FRASE DO DIA

“O amor é um substantivo poderoso, mas amar é um
verbo ainda mais forte.” (Autor desconhecido)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

MENSAGEM: Nesta quinta-feira
Ewá nos ensina a confiar mais em
nós, mesmo nas próprias qualidades
e no próprio potencial. O fundamental
é olhar sempre para novos horizontes
e traçar novas metas.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Sua atenção estará voltada
para os assuntos amorosos e
de família, principalmente
para o orçamento doméstico.
Poderá receber novas propostas e se dar bem no trabalho.
Números da sorte: 76, 67 e 94.

Hoje seu foco estará em casa
e nos parentes. Algum familiar
pode pedir apoio e conforto,
procure confortá-lo. Só não
deixe que isso atrapalhe suas
tarefas de rotina.
Números da sorte: 50, 32 e 41.

pedido que o senhor vai comer,
cavalheiro?
— Sim. Como é que vocês preparam esse frango?
— Sem muita conversa mole,
senhor. Nós vamos direto ao
assunto e informamos que ele
vai morrer.

DINHEIRO
Um ladrão chega para assaltar
um homem andando na rua:
— Passa o dinheiro.
— Calma. Eu sou um político
eleito pelo povo.
— Ah, nesse caso, me devolve o
meu dinheiro, seu ladrão!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
ABAJUR
A mulher vai ao médico fazer
uma consulta e diz:
— Doutor, meu marido está ficando louco, ele está falando
com o abajur.
O doutor pergunta:
— Como você sabe que ele fala

com o abajur?
Ela responde:
— O abajur me contou!
CAIXA-PRETA
Dois amigos, desprovidos de
inteligência, conversando:
— Mano, você sabia que as cai-

xas-pretas dos aviões são laranjas?
O outro:
— O quê? Não são caixas?
NO RESTAURANTE
O garçom pergunta:
— Posso ajudá-lo a escolher o

