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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLTenha cuidado para não deixar que atitudes agressivas venham à tona. Procure esclarecer com o par qualquer dúvida.
Aposte na prudência em suas
ações, tome muito cuidado.
Números da sorte: 51, 69 e 42.

LLA energia do dia é favorável
para resolver uma pendência
que está perturbando seus
pensamentos. Cuidado para
não se envolver em brigas. Empenhe-se no trabalho.
Números da sorte: 13, 40 e 67.

câncer

A Lua promete mexer profundamente com os seus desejos mais íntimos. Pense em
quais coisas você quer deixar
para trás e dê a volta por cima.
Não se prenda ao passado.
Números da sorte: 79, 88 e 97.
LL

Procure manter suas emoções
sob controle para não explodir
com as pessoas do seu convívio. Esclareça qualquer mal
-entendido com sua cara-metade. Afaste a desconfiança.
Números da sorte: 17, 44 e 53.
LL

Você deve se sentir mais sensível e pode remoer assuntos
do passado. Use a energia de
Vênus para melhorar os relacionamentos com seus familiares e amigos queridos.
Números da sorte: 27, 63 e 90.
LL

escorpião

LLVocê vai iniciar o domingo
com uma forte carga emocional, procure espairecer.
Poderá sentir necessidade de
expressar seus sonhos eróticos,
esquente seu relacionamento!
Números da sorte: 83, 11 e 29.

capricórnio

Você estará mais sensível hoje
e deve remoer assuntos que
estavam escondidos debaixo
do tapete. Melhore o diálogo
com as pessoas queridas. Evite
brigas com amigos próximos.
Números da sorte: 85, 76 e 49.

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
LLA energia do dia pode trazer
frustrações do passado, mantenha-as sob controle! Examine a sua forma de agir para
não cometer os mesmos erros.
Mantenha-se unido com o par.
Números da sorte: 57, 48 e 75.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLO dia traz uma energia de regeneração e transformação.
O campo sentimental pode
sofrer uma reviravolta, preste
bem atenção. É hora de dar a
volta por cima na carreira.
Números da sorte: 61, 52 e 34.

leão

libra

SANTO ALBERTO MAGNO
Nasceu na cidade de Lauingen, que
hoje fica na Alemanha, no ano de
1206. Era devoto da Virgem Maria
e, depois de estudar Ciências Naturais na Itália e na França, optou
por seguir a vida religiosa e entrou
para a família dominicana em 1223.
Alberto Magno era um apaixonado e vocacionado ao magistério,
teve como discípulo São Tomás de
Aquino. Foi dispensado do episcopado, para na humildade e pobreza
continuar lecionando, pregando e
pesquisando. Canonizado em 1931,
recebeu, por decisão do Papa Pio XI,
o título de Doutor da Igreja.

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLNa paixão, converse com o
par e elimine as dúvidas que
atrapalham seu relacionamento. Já a carreira poderá pedir
que você toma uma decisão
drástica, não se omita.
Números da sorte: 10, 64 e 73.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Aos olhos da saudade, como o mundo é pequeno.”
(Charles Baudelaire)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA: Logun Edé
MENSAGEM: Logun Edé diz
que nossas vontades estão mais
intensas, isso facilita o esforço
para concretizá-las. Cuidado com
algumas pessoas que não estão
ao seu lado para te apoiar, querem
te abalar. Use a sua energia e
inteligência para conquistar os
seus objetivos e lembre-se, você é
quem sabe do melhor pra você e pro
seu futuro. Não se deixe levar pela
cabeça de outras pessoas.
SAUDAÇÃO: Loci Locí , Akofá
CORES: Azul e amarelo.
ELEMENTOS: Terra e água.
SIMPATIA: Para atrair riquezas e
boas conquistas torre 500 gramas de
feijão fradinho, um copo de arroz com
casca e um copo de milho em uma
panela sem óleo. Não deixe queimar.
Coloque os grãos em um alguidar e
entregue em lugar bem alto, pedindo
Logun Edé riquezas e farturas.

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

É hora de dar ouvido às transformações e modificações que
você deseja implantar na sua
vida. Pode surgir oportunidade no trabalho. Bom dia para
cuidar mais da sua saúde.
Números da sorte: 77, 32 e 59.

Você estará mais romântico e
a intimidade será o ponto alto
da relação a dois. Caso esteja
só, inicie o domingo com uma
atividade espiritual. Uma paquera inesperada pode surgir.
Números da sorte: 69, 87 e 60.

AUMENTO
Sérgio vai pedir aumento
para seu chefe:
— Chefe, eu acho que estou
merecendo uma promoção.
Tem muitas empresas me
procurando.
— É mesmo? — pergunta o

chefe, irônico: — Quais são
essas empresas?
— A empresa de eletricidade,
a empresa de saneamento, a
empresa de telefone, a empresa de fornecimento de
água e as maiores empresas
de cobrança do país.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
PARAQUEDAS
Após frequentar algumas
aulas de um curso de salto
com paraquedas, o sujeito
finalmente decide dar seu
primeiro salto sem um instrutor, completamente sozinho.
Ele pega o avião, se prepara

e finalmente faz o salto. No
meio da queda, percebe que
o paraquedas emperrou e
que está condenado. Porém,
por mais incrível que parecesse, ele percebe que vem
alguém subindo em sua direção. Feliz com a possibilidade

de se salvar, ele grita:
— Ei! Por um acaso você sabe
como consertar um paraquedas? É urgente!
O cara grita:
— Poxa, me desculpe, não
vou poder te ajudar. Eu só
sei consertar botijões de gás!

