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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ewá.
MENSAGEM:
Aproveite este fim de mês
para finalizar tarefas que
não terminou, sejam elas
no pessoal ou no profissional. Você terá boas notícias
com dinheiro.
SAUDAÇÃO:
Ri Ro Ewá.
CORES:
Vermelho, coral e rosa.
ELEMENTOS:
As florestas e o céu.
SIMPATIA:
Para conseguir alugar um
imóvel com a ajuda de Ewá,
varra o chão do lugar que desejar alugar e deposite esta
terra ou pó dentro de um
saquinho verde, pegue uma
chave de cera, passe na porta
principal e coloque também

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“A saudade é o crepúsculo do coração.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

(A. Calligé)
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLBom dia para ir adiante com
seus projetos profissionais.
Ações mais ousadas darão ótimos resultados, inclusive nas
finanças. Bom momento em
família, façam planos juntos.
Números da sorte: 26, 89 e 71.

LLHoje será mais fácil pensar
em soluções para problemas
que atravancam seu caminho.
Pode ser que você precise resolver alguma questão de saúde. Evite brigas com o par.
Números da sorte: 06, 33 e 69.

câncer

Você vai olhar para o futuro com otimismo. Terá ideias
criativas, que cairão como uma
luva na carreira. Qualquer
aprendizado será importante.
Bom momento no amor.
Números da sorte: 54, 81 e 45.
LL

SANTA ISABEL DE HUNGRIA
Filha de André, rei da Hungria, Isabel nasceu no ano de 1207. Ainda
jovem, saiu do castelo da família
para morar na corte de Luís IV, da
França, com quem iria se casar.
Mulher de oração e generosa em
meio aos sofrimentos, Isabel sempre era em tudo socorrida por Deus.
Quando já casada e com três filhos,
perdeu o marido numa guerra e foi
expulsa da corte. Santa Isabel não
quis retornar para a Hungria e renunciou aos títulos, além de entrar
na Ordem Terceira de São Francisco.
Lá, se dedicou a Deus, construiu um
convento feminino e um hospital.

Canalize positivamente sua
energia para estabelecer novas metas. Conseguirá controlar melhor o orçamento.
Poderá receber uma proposta surpreendente.
Números da sorte: 37, 73 e 55.
LL

Seus planos vão ganhar um
impulso decisivo para serem
concretizados agora. Pode
conseguir ajuda financeira.
Assuntos de Justiça estão favorecidos, terá bastante sorte.
Números da sorte: 20, 92 e 29.
LL

escorpião

LLImprevistos com dinheiro devem surgir. Aposte na tecnologia para alavancar o seu trabalho. Tenha cuidado para não
entrar em conflito com o par, o
diálogo é a melhor saída.
Números da sorte: 76, 49 e 67.

capricórnio

Assuntos de Justiça e que
envolvam o exterior estão
favorecidos agora. Planos já
elaborados vão ganhar um
impulso decisivo para serem
concretizados, fique atento.
Números da sorte: 51, 60 e 42.

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
LLTr a n s f o r m a ç õ e s p o d e m
acontecer, mas isso não significa que serão ruins. Pode encontrar uma solução para um
problema financeiro ou até
ganhar dinheiro inesperado.
Números da sorte: 41, 05 e 86.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLVai precisar se armar de paciência e ter autocontrole, mas
a energia é de rupturas e separações. Concentre suas ações
em uma direção! Não se omita
na hora de fazer escolhas.
Números da sorte: 18, 99 e 27.

leão

libra

LLFique alerta a dois, pois um
rompimento pode acontecer.
Estará com pavio curto e precisará ter paciência. Não se deixe
levar por palpites alheios. Tenha confiança em quem ama.
Números da sorte: 03, 93 e 39.

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

no saquinho. Em seguida,
amarre com uma fita verde
e coloque na porta de um
cartório de imóveis. Peça a
Ewá que sopre bons fluidos
sobre o aluguel da casa.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A impaciência e a irritabilidade podem dar as caras hoje.
Imprevistos não estão descartados nas finanças, tenha cuidado com seus investimentos.
Evite gastos desnecessários.
Números da sorte: 61, 34 e 70.

O dinheiro pode enfrentar altos e baixos. Seja prudente na
vida a dois, pois poderá entrar
em conflito com o par fazendo
reivindicações inapropriadas.
Tente dialogar mais com o par.
Números da sorte: 80, 35 e 62.

Porto Alegre.
Joãozinho explica:
— Professora, é que, quando tem uma festa no cais, fica
Porto Alegre.
Depois dessa, a professora
não aguentou:
— Agora, Joãozinho, eu que-

ro o contrário, me diga qualquer capital do Brasil.
Ele pensa um pouco e diz:
— Papai Noel.
— Que capital é essa?
Joãozinho explica:
— Natal, capital do Rio Grande do Norte.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
CAPITAIS
A professora pergunta
para Joãozinho:
— Joãozinho, qual é a capital do Ceará?
Joãozinho responde:
— Mike Tyson.
A professora reclama:

— Nada disso. Não é Mike
Tyson, é Fortaleza.
Joãozinho explica:
— Então, professora, falam por aí que Mike Tyson
é uma fortaleza.
A professora fica irritada,
mas dá outra chance para

Joãozinho e pergunta:
— Qual é a capital do Rio
Grande do Sul?
Ele responde:
— Festa no cais.
Novamente, a professora reclama da resposta:
— Não é essa a resposta, é

