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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxóssi.
MENSAGEM:
Hoje, o dia será de transformações. Tornar o negativo em positivo será muito importante.
Com a transformação de energias, chegarão novas notícias.
Oxóssi pede controle com a
curiosidade e a ansiedade. Período de fartura e abundância.
SAUDAÇÃO:
Okê Arô, Kokê Oxóssi.
COR:
Verde.
ELEMENTO:
Terra.
SIMPATIA:
Se você deseja atrair fartura
para o seu lar, a hora é essa.
Misture seis punhados de arroz
branco cru e seis punhados de
milho de galinha cozido, coloque em uma travessa e deixe

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLO dia trará uma sensação de
alívio e o fim de semana será
de lazer com amigos e família!
Ótimo momento para planejar
o seu futuro nos campos profissional e financeiro.
Números da sorte: 43, 70 e 88.

LLBom dia para cuidar mais de
você, seja mudando a alimentação ou começando uma atividade física. Vai querer estar
na companhia de pessoas queridas. O amor está no ar.
Números da sorte: 68, 14 e 05.

câncer

Você vai se voltar para o seu
bem-estar e terá vontade de
fazer alguma atividade cultural ou física. Mas lembre-se
de ser prudente com a saúde!
Estará livre para o amor.
Números da sorte: 35, 17 e 26.
LL

SÃO VILIBRARDO
Nasceu na Irlanda, em 658, e morreu em Luxemburgo, no dia 7 de
novembro de 739. Em 690, quando
Pepino d’Herstal terminava a conquista da Frísia, Vilibrardo chegou
lá, vindo do seu país, à frente de um
grupo de anglo-saxões. Em 695, o
Papa Sérgio I o consagrou bispo de
Echternach. Era de Utrecht e Echternach que os seus missionários partiam para ir evangelizar os povos
da Renânia ainda pagãos. Batizou
Pepino, o Breve, pai de Carlos Magno. Foi sepultado em Echternach,
onde todos os anos uma procissão
se realiza em sua honra.

Seu foco estará nas suas vontades, mas cuidado para não
deixar de trabalhar e se prejudicar financeiramente. Terá
disposição para reuniões familiares ou encontro com o par.
Números da sorte: 27, 63 e 99.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

Excelente dia para tomar
uma decisão que está adiando há algum tempo, inclusive
na área da saúde. Tenha coragem. Poderá contar com o
apoio de seus entes queridos.
Números da sorte: 46, 55 e 01.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLVocê se sentirá otimista e terá
vontade de concretizar mudanças importantes em seus
objetivos. Vai querer se dedicar aos cuidados pessoais. Um
namoro não está descartado.
Números da sorte: 93, 57 e 30.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLO dia traz uma energia de recolhimento e você vai preferir
cuidar dos afazeres domésticos e se ocupar da família e
amigos próximos. Afaste preocupações profissionais.
Números da sorte: 04, 13 e 31.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Procure não forçar nenhuma
situação, seja no trabalho ou
em família, pois poderá causar
conflitos. Evite brigas e confusões. Exponha seu ponto de
vista, mas sem arrogância.
Números da sorte: 05, 41 e 86.

LLPoderá precisar dar uma parada para avaliar as dificuldades que está enfrentando. Coloque um ponto final em uma
situação que não lhe agrada,
seja no trabalho ou no amor.
Números da sorte: 26, 17 e 71.

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
LLSua mente estará ativa, pensando em mil maneiras de
superar as dificuldades que
te impedem de crescer na carreira. Pode querer mudar o
visual. Não se prenda a nada.
Números da sorte: 20, 92 e 83.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Quanto mais renunciares ao teu ‘eu’, maior e mais
verdadeiro será teu amor.” (Autor desconhecido)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

seis dias atrás da porta principal
da sua casa, pedindo a Oxóssi
fartura e prosperidade.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Terá vontade de sair da rotina
e respirar novos ares. É hora
de examinar cuidadosamente
os seus projetos que estão em
curso. Cuide da sua aparência
e de seu bem-estar.
Números da sorte: 33, 78 e 06.

Você se sentirá muito otimista e com vontade de espantar
a preguiça, aproveite para fazer atividades físicas. Assuntos
de saúde poderão incomodar.
Procure estar com amigos.
Números da sorte: 52, 88 e 16.

E o técnico:
— Tudo bem. Filho, por favor,
ponha a sua mãe ao telefone.

— Mãe, eu descobri que sou
mais inteligente do que a
professora que me deu aula
no ano passado.
— Por que você acha isso,
meu filho?
— Porque eu passei de ano
e ela continuou no mesmo.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
COMPUTADOR NOVO
O cara compra um computador novinho. É o primeiro
contato dele com o mundo
da informática e o sujeito
está apanhando da máquina na hora de fazer as configurações. Depois de muito

quebrar a cabeça, ele resolve
ligar para o suporte técnico.
Do outro lado da linha, um
especialista começa a falar
com o homem usando termos técnicos, que pareciam
outra língua para o cliente. O
cara se atrapalha todo e faz

o atendente repetir a mesma coisa 200 vezes. O clima já
está ficando pesado quando
o cliente diz:
— Não está adiantando, amigo! Por favor, explique o que
devo fazer como se eu tivesse
5 anos de idade, tá bom?

GAROTO INTELIGENTE
Joãozinho chega em casa,
depois do primeiro dia de
aula e afirma:

