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Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

(Júlio Dantas)

REGÊNCIA:
Oxalá

ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLCuide de suas obrigações e
depois se jogue na diversão!
Mas tenha jogo de cintura em
casa. Pode se surpreender positivamente com a paquera.
Controle o ciúme com o par.
Números da sorte: 03, 57 e 12.

SAUDAÇÃO:
Epa babá, Exéu epa Babá

LLSeu lado comunicativo dará
as caras no trabalho. Fuja de
brigas em família e com amigos próximos. Há chance de se
reaproximar de um ex-amor. O
desejo anima o romance.
Números da sorte: 85, 31 e 58.

câncer

Faça um esforço para se colocar no lugar no outro e não
causar atritos. Boas novas com
dinheiro, mas evite extravagâncias. A possessividade dá as
caras nos assuntos do coração.
Números da sorte: 69, 33 e 78.
LL

ELEMENTO:
Ar

que no freezer por sete dias.
Depois disso, coloque nos pés
de uma árvore frondosa.

SÃO JOÃO DAMASCENO
Nasceu em 675, em Damasco, na
Síria. O pai de João era muito cristão e amigo dos sarracenos, que,
naquela época, eram senhores do
país. João Damasceno, ainda jovem
e ajudante do pai, tinha muitos privilégios financeiros. Num impulso
para a santidade, renunciou a todos
os bens e os doou para os pobres.
Retirou-se para um convento de São
Sabas, perto de Jerusalém, e passou a viver na humildade, caridade e
alegria. Certa vez, os hereges prenderam São João e cortaram sua mão
direita, mas ele foi curado por Nossa
Senhora. Morreu em 749.

Terá vontade de ficar no seu
canto. Não confie em qualquer
um no serviço. Pode ter sucesso na conquista se chegar junto! A dois, controle as críticas
e apoie mais o parceiro.
Números da sorte: 97, 70 e 25.
LL

Seu sexto sentido pode ajudar a tomar decisões importantes no trabalho. Na conquista, fuja de caso proibido.
Passeio ou viagem podem
provocar uma briga com o par.
Números da sorte: 98, 26 e 62.
LL

escorpião

LLLogo cedo, você encara desafios, pense duas vezes antes de
falar qualquer coisa. As finanças recebem boas energias. O
romance e a paquera podem
enfrentar tensões sérias.
Números da sorte: 82, 55 e 10.

capricórnio

A Lua favorece mudanças
mais drásticas no trabalho e
em casa. Seu sexto sentido estará a mil e perceberá novidades. Seu lado sensual promete
agitar a paquera e a relação.
Números da sorte: 66, 93 e 84.

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
LLAproveite a manhã para resolver pendências com dinheiro. Pode se encantar por alguém que conheceu nas redes
sociais. A dois, aposte no bom
humor e programas caseiros.
Números da sorte: 29, 47 e 74.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLA ordem do dia é cortar os
gastos! Mate a saudade dos
amigos por chamada de vídeo.
Vai encantar seu par usando
o charme. Se está só, pode se
apaixonar à primeira vista.
Números da sorte: 68, 32 e 23.

leão

libra

LLO trabalho reserva desafios.
Já com os amigos, o clima será
descontraído. A turma pode,
inclusive, ajudar na paquera.
Reforce os laços com seu bem,
procure se declarar para o par.
Números da sorte: 00, 99 e 54.

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

COR:
Branco

SIMPATIA:
Para acalmar uma pessoa, escreva o nome dela numa folha de saião, passe azeite de
oliva, polvilhe açúcar e colo-

FRASE DO DIA
“Recordar um amor é viver outra vez.”

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

MENSAGEM:
Oxalá nos pede calma e atenção nas nossas atitudes. Lembre-se que prestar atenção
no caminho é tão importante
quanto chapinhá-lo.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Alguém pode precisar da sua
ajuda, seja no trabalho ou fora
dele. A saúde pode passar por
alguns altos e baixos. A vida
amorosa pede jogo de cintura
para sair de algumas tensões.
Números da sorte: 22, 49 e 40.

Talvez precise adaptar seus
planos em nome das obrigações, mas seu empenho será
reconhecido. Apoie mais o seu
o par, evite discussões. A paquera anda devagar.
Números da sorte: 23, 50 e 41.

LIÇÃO DE CASA
Joãozinho foi o único aluno da classe a fazer a lição
de casa inteira sem nenhum
erro. A professora o parabenizou, mas ficou desconfiada
com a quantidade de acertos.
— Muito bem, Joãozinho.

Mas posso saber se seu pai
te ajudou a fazer a lição de
casa?
— Claro que não, professora.
— Ah, que bom, Joãozinho,
estava achando que você tinha recebido ajuda.
— Ele fez tudo sozinho!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
BAÚ DO TESOURO
Um milionário estava muito
doente, próximo da morte.
Então, chamou seus filhos no
leito e disse:
— Há um baú enterrado no
terreno onde a gente mora,
mas não me lembro onde.

Quando eu morrer, derrubem a casa, cavem em todos
os lugares, pois o baú tem um
tesouro.
Sabendo disso, os filhos ficaram esperando pela morte
do pai, até que chegou o dia.
Ele faleceu. Logo após o en-

terro, os filhos destruíram a
casa, cavaram o terreno inteiro e acharam o baú, que
continha um envelope com
uma carta, que dizia:
“Aprendam a construir suas
casas, seus oportunistas, pois
a minha morre comigo!”

