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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxalá Oxoguiãn.
MENSAGEM:
Oxoguiãn nos traz a certeza
da fé e a renovação da vida.
Momento de muita sabedoria
e inteligência, principalmente
para lidar com as pessoas, mas
também ótimo momento para
impor seus pensamentos e vontades. Cuidado com brigas e fofocas. Sorte nos jogos.
SAUDAÇÃO:
Exéu epa Baba, epa epa
Baba.
CORES:
Azul e branco.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para resolver problemas de saúde, pegue 1 kg de canjica branca cozida, lavada e escorrida,
coloque numa travessa de lou-

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“O amor é a força mais sutil do mundo.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(M. Gandhi)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLO dia pode ser preguiçoso,
mas será importante tirar um
tempo para organizar seus
pertences. Diálogo sincero
ajuda a eliminar mal-entendidos a dois, evite conflitos.
Números da sorte: 80, 62 e 89.

LLSentirá mais prazer em família e nas pequenas coisas do dia
a dia. Afaste as preocupações
de sua cabeça, tente espairecer um pouco. Bom dia para
fazer planos profissionais.
Números da sorte: 24, 33 e 96.

câncer

Pode querer reunir a família
para um almoço especial. Se
não der, use a tecnologia a seu
favor! Os astros convidam você
a olhar para o futuro com otimismo, mas tenha cuidado.
Números da sorte: 54, 90 e 18.
LL

SÃO DEODATO
Eleito Papa em 19 de outubro de
615, ficou bastante conhecido por
buscar o diálogo junto ao poder civil, intercedendo pela necessidade
do seu povo. Em Roma, o Papa não
era somente o bispo e o pai espiritual, mas também o guia civil, o juiz,
o supremo magistrado, a garantia
da ordem. Durante uma visita a um
hospital, Deodato teria curado um
dos doentes de lepra após abraçá
-lo, o que o tornou ainda mais conhecido entre os católicos. São Deodato morreu em 618, amado pelos
romanos, que tiveram a oportunidade de apreciar seu bom coração.

Pode encontrar a solução
para algo que vinha incomodando há tempos, mas pode
ter contratempos. O amor está
no ar e você vai querer passar
um tempo ao lado do seu par.
Números da sorte: 01, 73 e 19.
LL

Aproveite o dia para fazer
atividades que te dão prazer
e alegria e afaste de sua mente os pensamentos negativos.
Tente relaxar um pouco. Curta
as pessoas queridas.
Números da sorte: 47, 20 e 74.
LL

escorpião

LLDeverá sentir vontade de
cuidar de si e de curtir a companhia de seus entes queridos
neste domingão. Abasteça-se
de vibrações positivas para enfrentar os desafios.
Números da sorte: 13, 31 e 22.

capricórnio

A Lua te convida a aproveitar o dia para ir em busca de
atividades que tragam prazer
e alegria. Não é hora de ficar
com a cabeça cheia de problemas, afaste-se do trabalho.
Números da sorte: 51, 87 e 06.

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
LLOs assuntos sentimentais estarão em alta e você vai querer
resolver algo que vinha adiando, evite confusões. Se tem
planos para a carreira, ouça
conselhos da família.
Números da sorte: 32, 23 e 50.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLÓtimo momento para ficar
ao lado das pessoas queridas.
Libere sua mente das preocupações, mas seja prudente ao
expressar os seus sentimentos.
Tente tirar o dia para relaxar.
Números da sorte: 63, 00 e 09.

leão

libra

LLAproveite o domingo para
recarregar as energias e se
livrar das preocupações que
surgiram durante a semana.
Os astros vão abençoar todos
os relacionamentos pessoais.
Números da sorte: 39, 03 e 21.

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

ça branca, coloque o nome do
enfermo por cima, regue azeite
de oliva e cubra com clara em
neve de quatro ovos. Entregue
a oferenda num jardim bem
alto e bonito, pedindo a Oxalá
que leve embora toda doença e
revigore a vida e a energia.

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Dia perfeito para recarregar
as energias e se livrar das preocupações. Os astros favorecem
os encontros sociais, aposte na
internet. Conhecer gente nova
e paquerar será uma boa.
Números da sorte: 79, 07 e 34.

Seu lado emocional e o seu
lado racional podem entrar
em conflito hoje e pensamentos contraditórios devem
surgir. Aposte em atividades
relaxantes com amigos.
Números da sorte: 44, 26 e 08.

— Em que posso servi-lo?
— Senhor, me dá licença que
eu vim instalar o telefone.

comenta:
— Nossa equipe encontrou
um livro de mais de cinco mil
anos, cheio de piadas.
— Tem alguma legal? — pergunta um deles.
— Que nada, só tinha piada
velha naquele lugar!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
NOVO MÉDICO
Um jovem médico, recémformado, montou seu consultório e, enquanto esperava os pacientes, ficou
imaginando uma maneira de
se promover. Quando, afinal,
apareceu alguém, ele já esta-

va preparado. Assumiu um ar
ocupadíssimo, fez sinal para
que o visitante aguardasse
um momento e fingiu que
estava respondendo a um
telefonema urgente.
— Sinto muito, governador,
mas é impossível. Amanhã

cedo, tenho que ensinar uma
cirurgia cardíaca para uma
nova equipe. À tarde, dou
aulas na faculdade e, à noite, estou embarcando para
um congresso em Nova York.
Depois, finalmente, voltando-se para o visitante:

VOLTA DE VIAGEM
Na volta de uma viagem
para o Egito, o arqueólogo
se reúne com seus amigos e

