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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Ewa diz que devemos ter paciência com familiares, amigos
próximos e funcionários. Evite
se envolver em fofocas e assuntos que não lhe dizem respeito. Saber respeitar as opiniões
e vontades alheias é o grande
segredo para conviver em harmonia com todos ao seu redor.
Ewá nos pede bom senso.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTO:
Florestas.
SIMPATIA:
Para atrair dinheiro, sorte e
bons clientes para seu estabelecimento, pegue uma lata de
defumador em brasa, coloque

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“Saudades: presença dos ausentes.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(Olavo Bilac)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLOs astros prometem um dia
agradável. Bom momento
para os estudos e o aprendizado. Pode ter bons resultados
no trabalho e também pode
ganhar um dinheiro extra.
Números da sorte: 40, 49 e 76.

LLVai focar na conclusão de um
projeto profissional que está
enrolado. Fuja de conflitos
com amigos e familiares. Pense onde quer estar no futuro e
não perca de vista suas metas.
Números da sorte: 02, 38 e 47.

câncer

É hora de colocar um ponto
final em um assunto que vem
se arrastando, seja no trabalho ou no amor. Se souber agir
com sabedoria, poderá eliminar um problema de saúde.
Números da sorte: 50, 86 e 41.
LL

SANTO ESTANISLAU KOSTKA
Nasceu no castelo de Rostkow, em
Prasnitz, na Polônia, em 28 de outubro de 1550. Quando tinha 14
anos, foi estudar em Viena, junto
com seu irmão mais velho, Paulo.
Devido a uma ordem do imperador
Maximiliano I, o internato jesuíta
onde estudavam foi fechado. Viveu
apenas nove meses no noviciado,
porque adquiriu uma misteriosa
febre, que o levou à morte, aos 17
anos, em 15 de agosto de 1568.
Pouco antes de morrer, os sacerdotes o ouviram dizer: “Maria
veio buscar-me, acompanhada de
virgens, para me levar consigo”.

Estará menos sociável hoje, o
que pode trazer problemas no
ambiente familiar. Não cobre
do par o tipo de atenção que
nem você consegue dar. Dê um
gás nas atividades pendentes.
Números da sorte: 24, 06 e 33.
LL

Tome cuidado para não começar discussões em casa ou
no trabalho. É melhor deixar
assuntos difíceis para depois.
Faça alguma atividade com o
par para poder relaxar!
Números da sorte: 16, 43 e 61.
LL

escorpião

LLAssuntos não resolvidos do
passado podem vir à tona agora, não deixe isso explodir um
sentimento negativo. Não aja
de forma precipitada no amor.
Tenha paciência com o par.
Números da sorte: 99, 81 e 36.

capricórnio

Tensões devem rondar o dia,
mas não jogue a toalha ao ver
suas iniciativas não darem os
resultados que deseja. Bom dia
para ficar no seu cantinho. Se
não gostar de algo, dialogue.
Números da sorte: 47, 83 e 29.

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
LLDesavenças e conflitos em
família, com parceiro ou no
trabalho não estão descartadas. Tome cuidado para não
parecer arrogante ao fazer
exigências. Procure espairecer.
Números da sorte: 46, 82 e 55.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLTudo indica que os astros vão
mexer com as suas emoções
hoje. Se algo não está dando
certo, talvez seja melhor você
repensar a sua forma de agir.
Evite conflitos com o par.
Números da sorte: 14, 68 e 77.

leão

libra

LLNo trabalho, tome cuidado
para não alimentar decepções
dentro de você. Não insista em
algo que não está dando certo,
pense em novas soluções! Uma
nova paquera pode surgir.
Números da sorte: 98, 53 e 26.

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

na porta do estabelecimento,
vá jogando cabelo de milho e
açúcar mascavo na brasa, pedindo dinheiro e clientes a Ewá.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Afaste o sentimento de decepção e de depreciação. Deixe que as coisas se ajustem sozinhas aos poucos. Assista algo
que goste para espairecer. Tire
um tempo para namorar.
Números da sorte: 30, 48 e 21.

Tome cuidado para que uma
discussão de relacionamento
ríspida não acabe com sua relação. Examine qual situação
te faz sofrer e faça as correções
necessárias, tome cuidado.
Números da sorte: 04, 22 e 13.

malmente, até que o mesmo
sujeito passa gritando:
— Aê, corno manso! Além de
corno, é fofoqueiro!

— Nossa, como você está acabada, quase não te reconheci
— dispara a primeira.
A outra mulher rebate:
— Assim é a vida, minha
querida! E você? Se não fosse pelo casaco, eu não teria
nem te reconhecido!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CORNO MANSO
Toda tarde, quando saía do
trabalho e ia para o ponto
de ônibus, Nestor via um
desconhecido passar de carro e gritar para ele:
— Aê, corno manso!
Depois de uma semana escu-

tando tais desaforos, ele ficou
desconfiado e foi pedir explicações para a mulher:
— Amor, sempre que eu estou
no ponto do ônibus, um cara
passa de carro me chamando de
corno. Você tem alguma coisa a
ver com isso?

— Não se preocupe, meu bem.
Deve ser algum desocupado
que faz isso em todo ponto de
ônibus — disse a mulher, tranquilizando o marido.
No dia seguinte, Nestor vai
para o ponto e está esperando pelo seu ônibus nor-

ENCONTRO
Duas senhoras rivais se encontram depois de muitos anos.

