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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

(Gonçalves de Magalhães)

REGÊNCIA:
Irôko.

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLVai começar o mês com pique
para trabalhar em equipe. Cuidado com fofocas entre amigos. Pode se decepcionar com
uma conquista. Evite assuntos
delicados a dois, evite intrigas.
Números da sorte: 54, 36 e 09

CORES:
Branco, cinza e verde.

SIMPATIA:
Para obter sucesso, torre se-

LLVai contar com habilidade
para lidar com finanças, mas
não misture amizade e dinheiro. Terá momentos inesquecíveis no sexo! A paquera estará
cheia de desejo e fogo.
Números da sorte: 91, 01 e 55.

câncer

Seu sexto sentido está afiado
e vai te ajudar a lidar com segredo ou assunto discreto que
poderá surgir na sua vida. A
carreira recebe boas energias.
A vida amorosa anda devagar.
Números da sorte: 30, 48 e 66.
LL

mentes de maça-verde e de
girassol, espalhe por toda
casa pedindo a Irôko paz,
equilíbrio e progresso.

SANTO ELÍGIO
Nascido na cidade de Limoges,
na França, no ano de 588, Elígio,
também conhecido pelo nome de
Elói, veio de uma família de origem
nobre e exerceu várias profissões
antes de se tornar bispo. Foi conselheiro e homem de confiança do
Rei Dagoberto II. Após a morte do
monarca, Elígio foi enviado para a
cidade de Ruão, na região da Normandia, no Norte do país, onde
exerceu a função de sacerdote. Foi
grande organizador, apóstolo cheio
de zelo, sabedoria e bondade. Sua
atividade irradiou para Flandres,
Holanda, Suécia e Dinamarca.

Vai precisar de jogo de cintura com amigos e familiares.
Assuntos profissionais terão
apoio dos astros. Vai esbanjar
charme na conquista! Invista
mais no diálogo a dois.
Números da sorte: 22, 31 e 40.
LL

No trabalho, mantenha o
olho aberto com colegas traiçoeiros para não te puxarem
o tapete. O excesso de serviço pode atrapalhar a sua vida
amorosa no dia de hoje.
Números da sorte: 32, 41 e 59.
LL

escorpião

LLVai transformar os seus esforços em dinheiro no bolso,
coloque as contas em dia! Seus
planos de paquera podem ir
por água abaixo. O romance
talvez enfrente altos e baixos.
Números da sorte: 70, 88 e 34.

capricórnio

É melhor não confiar na sorte hoje. Tenha cautela com o
que diz. Faça um esforço para
agradar seu par. Uma paquera
dada como certa pode azedar
por causa de fofocas.
Números da sorte: 90, 18 e 63.

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
LLVai contar com excelentes
energias em reuniões, seja na
vida pessoal ou profissional.
Aposte em um bom papo na
conquista. Afaste o ciúme a
dois, confie mais no par.
Números da sorte: 62, 08 e 26.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLProblemas não estão descartados no trabalho. Não cobre
demais dos colegas, tente ser
compreensivo. Papo envolvente na conquista. Uma conversa
fortalece a relação a dois.
Números da sorte: 20, 29 e 83.

leão

libra

LLNão será fácil trabalhar em
equipe. Foque nas suas tarefas
domésticas. Se está em busca
de um novo amor, o dia pode
ser positivo. A dois, converse
bastante antes de agir.
Números da sorte: 78, 42 e 33.

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

SAUDAÇÃO:
Irôko Kissilé! Irôko Issó.

ELEMENTOS:
Todos.

FRASE DO DIA
“Menos dura é a morte que a saudade.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

MENSAGEM:
Hoje é um dia de se abrir para
novas mudanças. Hoje, tudo
que você iniciar terá grandes chances de dar certo sem
exigir muito esforço da sua
parte. Dica: não assuma responsabilidades que você não
conseguirá lidar.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Terá vontade de rever os amigos, mas pense nos cuidados
com a saúde também, aposte
no meio virtual! Seu lado possessivo pode dar as caras no
amor, evite problemas.
Números da sorte: 10, 55 e 82.

Terá gás para correr atrás dos
seus objetivos. Devem rolar
tensões em família, tente controlar os ânimos. Um ex-amor
pode reaparecer, melhor não
reatar apenas por se sentir só.
Números da sorte: 02, 47 e 74.

— Ora, porque eu não faço
os exercícios, só frequento.

que a média da estatura brasileira é de 1,71 m e somente
um em cada 10 mil brasileiros
mede acima de 1,90 m.
Alguém comenta:
— E é justamente esse desgraçado que senta na minha
frente no cinema!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
JEGUE
No hospício, o médico tenta
curar o louco que pensa que
é um jegue:
— Olhe para o fundo dos
meus olhos e repita depois
de mim: “Eu não sou jegue”.
— Se não é jegue, é uma égua.

O médico insiste:
— Não. Eu não sou jegue e
nada mais.
— Eu não sou jegue e nada
mais! — repete o louco.
— Nada mais não, burro!
— Eu não sou burro, sou jegue, já falei!

ACADEMIA
Dois amigos conversando e o
primeiro conta:
— Eu frequento a academia
tem mais de um ano!
O outro pergunta, assustado:
— E por que você continua
com o mesmo corpo?

ALTURA
Em uma transmissão, o locutor da rádio diz:
— No último censo realizado
pelo IBGE, ficou comprovado

