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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“Sem a saudade, o amor irá embora...”
(Allan Petermann)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Obatalá
MENSAGEM:
Obatalá nos pede para resolvermos nossas pendências, iniciar novos projetos
e, a partir daí, poderá nascer
muito sucesso. Sempre dando um passo de cada vez.
SAUDAÇÃO:
Epa Babá
COR:
Branco
ELEMENTO:
Ar
SIMPATIA:
Para obter paz e tranquilidade, faça um manjar branco e
oferte a Obatalá com algumas flores brancas, em uma
cachoeira ou beira de um rio.
Peça pela paz e harmonia. Use
roupas brancas e perfume de
alfazema em seu corpo.

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLA impaciência ditará as regras. Se deixar que isso influencie suas ações, poderá ter
conflitos no trabalho. Tente
manter a calma. Deve fechar
um bom acordo financeiro.
Números da sorte: 16, 88 e 97.

LLBom dia para tomar decisões,
arregaçar as mangas e ir adiante com suas iniciativas. Poderá
se preocupar com dinheiro.
Devem ocorrer rupturas no
amor: não perca a cabeça.
Números da sorte: 41, 32 e 50.

câncer

Os astros vão te ajudar a superar qualquer obstáculo que
atrapalhe o seu caminho. Na
paquera, é possível que surja
um interesse amoroso, mas tenha calma nas investidas.
Números da sorte: 62, 35 e 53.
LL

SANTA MARGARIDA
DA ESCÓCIA
Santa Margarida nasceu na Hungria,
no ano de 1046. Margarida se casou
com o rei Malcolm III e buscou, com os
oito filhos, a graça de constituir uma
verdadeira igreja doméstica. Como
rainha da Escócia, procurou cooperar
com o rei na administração do reino,
baniu todas as futilidades e aproximou os bens reais das necessidades
dos pobres. Conta-se que a própria
Margarida alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres, ao ponto
de lavar os pés e beijar as chagas daqueles que eram vistos e tratados por
ela como irmãos. Morreu em 1093.

O otimismo está no ar. Deve
fazer boas parcerias no ambiente profissional ou ainda
colocar um ponto final num
assunto que andava se arrastando. Tenha muita coragem.
Números da sorte: 09, 36 e 54.
LL

Os astros trarão uma energia
positiva para sua vida e vão te
incentivar a investir na carreira e no trabalho. Elabore seus
planos cuidadosamente, para
evitar contratempos.
Números da sorte: 64, 55 e 10.
LL

escorpião

LLÓtimo momento para concentrar sua energia nas metas
que deseja conquistar. Tenha
cautela ao investir o seu dinheiro: evite excessos. Resolva
pendências no amor.
Números da sorte: 66, 30 e 75.

capricórnio

Use a energia positiva que
os astros enviam a você para
elaborar novos planos profissionais. Já o relacionamento
amoroso pede mais diálogo:
evite discussões acaloradas.
Números da sorte: 23, 95 e 50.

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 Lua vai trazer mais otimismo para sua vida. Boa hora
para fechar parcerias e correr
atrás dos seus projetos. Pode
receber boas novas com dinheiro, mas evite gastos.
Números da sorte: 13, 76 e 04.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLSua mente estará mais aguçada, o que irá ajudar a elaborar novas estratégias de
ação. Tome cuidado com suas
reações a dois, controle o mau
-humor. Mantenha a calma.
Números da sorte: 80, 98 e 89.

leão

libra

LLVocê estará mais confiante e
otimista para apostar em seus
sonhos. É hora de colocar seus
planos em prática. Se seu relacionamento não está bom,
talvez seja melhor terminar.
Números da sorte: 29, 83 e 92.

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

23

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A semana pode trazer desafios e você vai precisar de jogo
de cintura para superá-los. Por
outro lado, pode se dar bem
se focar nos seus projetos pessoas. Tenha calma no trabalho.
Números da sorte: 33, 15 e 69.

Terá novas ideias que serão
muito úteis para seu futuro,
coloque-as em prática. Deve
ter cautela com as despesas e
os investimentos financeiros.
Um novo amor pode surgir.
Números da sorte: 61, 25 e 88.

na minha porta hoje às 3h da
manhã?
— Nossa, realmente você tem
razão. E você não xingou ele?
— Xinguei um pouco. Só não
xinguei mais porque ele deu
sorte de eu já estar acordado
tocando bateria.

BOLETIM
Depois da aula, Joãozinho
pergunta para sua mãe:
— Mãe, você sabia que vermelho é cor do amor?
— Sei, sim. Por quê?
— Te amo muito, mamãe!
Toma aqui meu boletim.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
MANICÔMIO
Um médico entra num manicômio e se depara com um
louco pendurado no lustre
e outro deitado no sofá.
Ele fica sem entender nada
e pergunta para o que está
deitado no sofá:

— O que ele está fazendo
pendurado no lustre?
— Ele acha que é uma lâmpada — explica o sujeito.
— E por que você não o tira
de lá de cima?
— Por quê? Você quer que eu
fique no escuro?

VIZINHOS
Dois amigos se encontraram
e começaram a conversar
sobre os problemas que um
está tendo com seu vizinho:
— Meu vizinho é um chato,
um verdadeiro pé no saco.
Acredita que ele veio bater

