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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ayrá
MENSAGEM:
Dia de evitar desentendimentos, agindo sempre com
paciência e compreensão.
Lembrando sempre que ciúme excessivo é destrutivo.
Ayrá nos diz que é preciso viver o hoje intensamente, sem
se prender a nada e ninguém
de forma destrutiva.
SAUDAÇÃO:
Ayrá lê
CORES:
Branco e prata.
ELEMENTO:
Fogo e ar.
SIMPATIA:
Para diminuir o ciúme excessivo de uma pessoa, escreva
sete vezes o nome da pessoa
e coloque dentro de um vidro de alfazema. Use todos

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

ÁRIES

LLMuitos projetos que estavam
empacados irão acelerar e trazer bons resultados. Sua libido
anda em alta, aproveite para
esquentar seu relacionamento
entre quatro paredes.
Números da sorte: 14, 68 e 86.

LLAs tensões de ontem irão embora e você conseguirá eliminar as incertezas que estavam
causando ansiedade. Pode
descobrir um novo caminho na
carreira, mas tenha cuidado.
Números da sorte: 66, 39 e 57.

câncer

A Lua promete mexer com os
seus sentimentos, fique atento. Tome cuidado para não entrar em disputas com as pessoas queridas. Concentre sua
energia na carreira.
Números da sorte: 60, 96 e 24.

os dias essa alfazema em seu
corpo e vá pedindo a Ayrá
que essa pessoa tenha menos
ciúmes possível.

SÃO JOSÉ PIGNATELLI
José Pignatelli nasceu em 1737,
em Saragoça, do ramo espanhol de
uma nobilíssima família do reino de
Nápoles.Após perder sua mãe, aos 5
anos, recebeu boa educação católica de uma irmã. Aos 15 anos, entrou
na vida cristã e se dedicou ao ensino
das letras e ao cuidado com os mais
jovens. Mais tarde, após sua Ordem
ser proibida, uniu-se a ex-jesuítas
italianos, fugindo dos perseguidores. Era muito devoto do Sagrado
Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria. Seu funeral ocorreu secretamente. Foi considerado
o restaurador dos jesuítas.

Lembranças do passado podem voltar à sua mente, evite
desentendimentos. A área sexual pode trazer algum desconforto, investigue qual é o
problema para superá-lo!
Números da sorte: 43, 16 e 61.
LL

Assuntos não resolvidos ou
decepções que aconteceram
no passado podem vir à tona.
Seja racional e deixe para trás
aquilo que só traz perturbações. Siga em frente.
Números da sorte: 80, 35 e 98.
LL

escorpião

LLTome cuidado para não se envolver em disputas com seus
entes queridos. Concentre sua
energia em elaborar novas
estratégias para sua carreira.
Faça atividades com o par.
Números da sorte: 10, 46 e 91.

capricórnio

Encare suas frustrações com
coragem e dê aquela guinada
de vida que tanto deseja. Permita-se ir além do conhecido
para conquistar as metas. Seja
ousado na vida profissional.
Números da sorte: 30, 57 e 39.

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
LLSe você tem algum assunto
do passado para ser resolvido,
é melhor encará-lo de frente
agora! Na intimidade, não tenha medo de enfrentar os seus
receios, seja ousado com o par.
Números da sorte: 02, 47 e 11.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLHoje sua mente estará aguçada, o que ajudará a elaborar
novas estratégias para o futuro, principalmente no trabalho. Se está só, abra os olhos,
pois pode chover na sua horta!
Números da sorte: 06, 24 e 96.

leão

libra

LLFique alerta, pois a Lua pode
trazer à tona sentimentos de
frustração que estavam escondidos. Resolva assuntos
pendentes com o par e com a
família. Procure relaxar.
Números da sorte: 54, 45 e 00.

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
“A saudade é o passar e o repassar das memórias
antigas.” (Machado de Assis)
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

Fique alerta, pois a Lua pode
fazer aflorar sentimentos de
raiva ou frustração. Tenha
atenção no trabalho. Um relacionamento amoroso que não
anda bem pode chegar ao fim.
Números da sorte: 40, 76 e 31.

Assuntos não resolvidos do
passado podem trazer tristeza, mas não se deixe levar pela
melancolia. Relaxe com uma
boa música ou um bom filme.
Procure se distrair.
Números da sorte: 41, 86 e 50.

— Porco!
E o caipira, estendo a mão:
— Prazer! José Geraldo!

Dia 26 — Arroz e o resto do
peru esquentado.
Dia 27 — Arroz e o resto do
peru de ontem com mistura.
Dia 28 — Restinho do peru.
Dia 29 — Vou jogar esses ossos fora senão minha esposa
ainda vai fazer sopa de osso.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BÊBADO
Às 4h da manhã, um policial
encontra um bêbado na rua:
— Você já viu a hora? Vai pra
casa — indaga o policial.
— Seu guarda, o senhor já
ouviu falar que o mundo
gira?

— Ouvi, sim, e daí?
— Se o mundo gira, uma
hora minha casa vai passar
por aqui. Fica tranquilo.
CAIPIRA
O caipira, que tinha passado
o dia lidando com a criação,

precisa buscar umas coisas
na cidade. Vai do jeito que
está, com a roupa imunda,
fedendo a suor. Está passando pela pracinha com a
charrete, quando um senhor,
todo engravatado, com cara
de almofadinha, fala:

FIM DE ANO
Cardápio do Natal:
Dia 24 — Peru assado.
Dia 25 — Peru reassado.

