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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“O amor nada pode recusar ao amor.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(Stendhal)

Regência: Irôko.

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril

Mensagem: Hoje é dia de
se abrir para novas mudanças. Tudo que você iniciar
terá grandes chances de dar
certo sem exigir muito esforço da sua parte. Dica: não assuma responsabilidades que
você não conseguirá lidar.

LLOs astros ajudam a concluir
um negócio aguardado há
tempos. Há chances de encontrar um novo emprego. Bom
dia para reunir as pessoas queridas virtualmente.
Números da sorte: 24, 51 e 60.

Saudação: Irôko Kissilé!
Irôko Issó.

LLHoje, vai focar mais nos parentes e em amigos próximos.
É possível que precise ajudar
financeiramente algum membro da família. Pode eliminar
algum problema de saúde.
Números da sorte: 76, 40 e 94.

câncer

A tecnologia será sua aliada
na carreira. O trabalho em
equipe está favorecido, busque se aproximar dos colegas.
Pode sentir vontade de fazer
algumas modificações no lar.
Números da sorte: 70, 07 e 52.
LL

Elemento: todos.
SIMPATIA: Para obter sucesso, torre sementes de
maçã-verde e de girassol e
espalhe por toda casa pedindo a Irôko paz, equilíbrio e progresso.

SÃO NUNO DE SANTA MARIA
Nuno Álvares Pereira nasceu em
Portugal, em 1360, em uma família
nobre. Aos 16 anos, casou-se com
uma jovem rica, com quem teve três
filhos. Nuno conduziu o Exército
português repetidas vezes à vitória,
até ter se consagrado na batalha
de Aljubarrota. Os dotes militares
de Nuno eram, no entanto, acompanhados por uma espiritualidade
sincera e profunda. Quando perdeu
a esposa, em 1387, largou a vida de
luxo e entrou para a Ordem Carmelita. Dedicou a vida a ajudar os mais
pobres. Nuno foi beatificado em 23
de janeiro de 1918.

Aproveite, pois o dia correrá
tranquilamente. Um clima leve
e colaborativo tomará conta
do seu emprego e o convívio
com a família trará muito prazer. Faça planos para o futuro.
Números da sorte: 62, 89 e 35.
LL

A carreira trará resultados
positivos financeiramente e
você pode até pensar em investir, mas tome muito cuidado. Que tal reunir os colegas,
nem que seja virtualmente?
Números da sorte: 81, 00 e 54.
LL

escorpião

LLCuidado para não ter explosões emocionais e não tente
encontrar culpados pelas dificuldades que enfrenta. Afaste
as preocupações de seus pensamentos e deveres.
Números da sorte: 65, 20 e 56.

capricórnio

Suas emoções vão enfrentar
altos e baixos hoje. Alguns
assuntos familiares serão sua
prioridade, resolva o quanto
antes, seja reformando o lar
ou até comprar uma nova casa.
Números da sorte: 94, 67 e 13.

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 ambiente profissional estará mais leve e, mesmo se trabalha por conta própria, suas
iniciativas terão bom resultado. Reúna os amigos para uma
resenha com prudência!
Números da sorte: 39, 30 e 84.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLEstará sentimental e vai focar
na família e nos assuntos de
casa. Pode concluir um acordo
financeiro, seja empréstimo
ou renegociação de dívida. No
amor, continuará bem.
Números da sorte: 43, 07 e 97.

leão

libra

LLO clima se torna mais leve.
Pode encarar uma mudança
no emprego, mas não se omita. Não se feche a novas possibilidades, mesmo que pareçam difíceis à primeira vista.
Números da sorte: 46, 37 e 01.

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

Cor: branco, cinza e verde.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje as tarefas vão parecer
mais fáceis, mas não se acomode. Poderá receber elogios no
trabalho e até ouvir propostas,
considere todas as possibilidades. Valorize o seu esforço!
Números da sorte: 59, 32 e 68.

Tenha otimismo e saiba que
seus pensamentos positivos farão a diferença na realização
dos seus sonhos. Bom dia para
os assuntos do coração, corra
atrás de quem ama.
Números da sorte: 24, 60 e 78.

até ele, entrega um vidrinho e afirma:
— Papai, acabei de descobrir
um remédio que faz a gente
adivinhar as coisas. O senhor
não quer experimentar e ver
se dá certo?
O pai pega o vidro e toma

um gole do líquido que está
dentro. Em seguida, ele diz
para o filho:
— Mas isso é água! Por que
me deu água?
O menino, então, fala:
— Adivinhou! Tá vendo
como o remédio faz efeito?

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
ESCALADA
Dois amigos resolvem se
aventurar e estão escalando uma montanha enorme
quando, de repente, um deles pisa em falso e despenca
lá de cima, desaparecendo
no abismo. Imediatamente,

o outro contacta o amigo
pelo rádio:
— Alô... Alô... Como você
está? Está tudo bem?
— Sim, estou bem!
— Quebrou algum osso?
— Não, nenhum!
— Então, volta a subir que eu

te espero!
— Não posso! Eu ainda estou caiiiiinnnnddddoooooooooooo!
REMÉDIO
Ao ver seu pai chegando
em casa, um menino vai

