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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Iroko
MENSAGEM:
Iroko nos diz para tomar cuidado com o conformismo. A
mudança sempre se faz necessária, pois devemos estar
sempre em constante movimento. Evite contato com
pessoas invejosas.
SAUDAÇÃO:
Makurá-dilê, Salve Tempo
CORES:
Branco, verde e vermelho.
ELEMENTO:
Todos
SIMPATIA:
Para afastar olho grande e
inveja da sua casa, coloque
em um pote de vidro grande, sal grosso até a metade
e complete a outra metade
com carvão em pedaços,
deixe exposto na frente da

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

ÁRIES

LLOs astros ajudarão você a enfrentar os desafios complicados que a vida apresenta. Um
bom diálogo ajudará a esclarecer todos os mal-entendidos
com sua cara-metade.
Números da sorte: 75, 30 e 84.

LLAproveite a energia do dia
para esclarecer dúvida que
estão pairando sobre seu relacionamento. Nas finanças,
poderá contar com o apoio da
família e alguns amigos.
Números da sorte: 73, 19 e 82.

câncer

Os astros estimulam você a
passar o dia ao lado do par.
Mas tome cuidado para que
uma conversa não vire uma
briga. Aposte em parcerias
profissionais com colegas.
Números da sorte: 58, 94 e 76.

porta de entrada. Peça a Iroko que transforme a energia
negativa em positiva.

SÃO JOSAFÁ
Nasceu na Ucrânia, no ano de 1580,
em uma família ortodoxa. Aos 24
anos, Josafá entrou para a Ordem
de São Basílio. Após ser ordenado
sacerdote, empreendeu um trabalho missionário tão notável que foi
chamado de “raptor de almas”.
Dotado de muitas virtudes e dons,
foi superior de vários conventos, até
se tornar arcebispo de Polotsk em
1618 e lutar pela formação do clero,
catequese do povo e pela evangelização de todos. Ficou conhecido
também por atuar na aproximação entre a Igreja Ortodoxa e a de
Roma. Morreu aos 43 anos.

Terá ânimo e disposição para
as suas atividades diárias.
Quem está só, pode encontrar
um novo alvo na paquera, nem
que seja virtualmente. Atenção ao trabalho.
Números da sorte: 50, 68 e 32.
LL

Terá disposição para colaborar com colegas no ambiente
de trabalho. Talvez receba
proposta de parceria. Assunto
do passado pode gerar brigas
no relacionamento.
Números da sorte: 96, 15 e 33.
LL

escorpião

LLNão remoa mágoas do passado e não deixe que elas gerem
discussões. Se está só, poderá
se interessar por alguém. A
dois, apimente o seu relacionamento. Sucesso no trabalho.
Números da sorte: 53, 08 e 26.

capricórnio

Acordos e parcerias de trabalho podem enfrentar conflitos. Não tente impor seu ponto de vista a todo custo. Use
sua energia para se livrar de
problemas de saúde.
Números da sorte: 73, 10 e 37.

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 dia pode reservar preocupações com parentes ou desavenças no trabalho, mantenha
o controle! Tenha prudência
também nas atividades físicas.
Tenha muita calma com o par.
Números da sorte: 09, 63 e 00.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLBom dia para refletir e exercitar a paciência. No campo profissional, conseguirá alcançar
um acordo importante. Hora
de resolver questões de saúde.
Evite brigas com o par.
Números da sorte: 13, 67 e 49.

leão

libra

LLO dia traz uma energia mais
tensa, mas você deve tomar
cuidado para que não prejudique seus relacionamentos
pessoais e profissionais. Dê
atenção extra para a saúde.
Números da sorte: 25, 61 e 43.

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
LL

FRASE DO DIA
“De amigos a gente não cobra presença, cobra
saudade.” (Carlos Maurício)
touro

de 21 de março a 20 de abril

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

O seu jeito pode ficar irritado
e impaciente hoje por conta da
Lua, evite magoar amigos e família. Aposte em uma postura
mais amigável para se entender com as pessoas queridas.
Números da sorte: 83, 02 e 92.

Terá energia de sobra para
levar suas iniciativas adiante.
No amor, pode querer discutir
o relacionamento com o par,
mas tome cuidado para não
brigar e colocar tudo a perder.
Números da sorte: 12, 57 e 93.

VIZINHOS
À noite, enquanto o marido
está na cama lendo o jornal, a
esposa comenta:
— Os nossos vizinhos, o casal
que mora aqui em frente, parecem dois namorados. Ele,
sempre que chega em casa,

tenho reparado, traz um presente e, de manhã, ao sair, lhe
dá sempre vários beijos. Por que
não faz o mesmo? Você era tão
romântico.
Então, o marido responde:
— Querida, mas eu nem conheço ela.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
AMIGOS
Eram dois amigos, Cala Boca e
Confusão. Um dia, Confusão
se meteu em uma briga e foi
levado pela polícia. Cala Boca
foi atrás do amigo. Quando ele
chegou na delegacia, o delegado perguntou:

— Quem é você?
— Cala Boca.
— Você me respeite. Sou uma
autoridade. O que veio fazer
aqui? — indaga o delegado,
indignado.
— Vim atrás de Confusão, é
aqui que eu encontro?

LATINHA
Ricardo diz para o amigo:
— Sabia que meu tio morreu de
latinha?
— Como assim?
— Foi nadar numa praia e disseram que lá não tinha tubarão,
mas lá tinha!

