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Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ewá
MENSAGEM:
Ewá vem trazendo uma sexta-feira de bastante sucesso
e boas concretizações. Momento de agradecer e comemorar as graças alcançadas.
SAUDAÇÃO:
Hi hó Ewá
CORES:
Vermelho, rosa, amarelo e
coral.
ELEMENTOS:
Florestas e matas virgens.
SIMPATIA:
Para atrair sucesso e boas
conquistas, faça um banho
com três cravos da Índia, três
rosas brancas, 3 rosas amarelas, três pitadas de wagí e
três colheres rasas de açúcar
mascavo. Macere tudo com
as mãos e em seguida acenda

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLCuide das suas obrigações
antes de partir para o lazer.
Valorize o companheirismo
com o par. Um novo romance
pode começar a partir de uma
amizade que já possui.
Números da sorte: 44, 53 e 98.

LLPode encontrar maneiras de
dar um salto na sua vida profissional. Tente não deixar o par
de escanteio. Uma paquera
inesperada com alguém popular pode dar certo.
Números da sorte: 99, 54 e 63.

câncer

Mudanças de última hora podem agitar as coisas no trabalho. Ouça sua intuição. Aposta
na sua sensualidade na paquera! Clima de paixão no romance, aproveite o momento.
Números da sorte: 02, 74 e 83.
LL

NOSSA SENHORA DO Ó
Nossa Senhora do Ó é uma invocação à Virgem Maria, que se originou
na cidade de Toledo, na Espanha, no
século 6, pelo décimo Concílio, presidido pelo arcebispo Santo Eugênio. A festa é conhecida pela liturgia
como “Expectação do parto de Nossa Senhora”, que é a devoção inspirada nos últimos dias de gravidez da
Mãe de Jesus, em sua expectativa,
natural de mãe de primeira viagem,
de ver seu primogênito. Ao esperar
Jesus, Nossa Senhora ultrapassa os
ímpetos afetivos de uma mãe comum e eleva-se ao plano universal
da divina da salvação.

Você vai se divertir muito
perto das pessoas que ama,
mas não descuide da saúde!
Na conquista, vai querer um
lance mais sério. A união segue
protegida nesta sexta.
Números da sorte: 57, 75 e 21.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

O trabalho pedirá mais dedicação para ficar em dia com
as tarefas. Bate-papo nas redes sociais pode indicar nova
paquera. Não deixe a rotina
atrapalhar a paixão.
Números da sorte: 94, 76 e 31.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLCurtir o seu canto sozinho
será bom. No trabalho, mantenha os pés no chão. Olho aberto com a saúde. Paquera anda
devagar. Controle o ciúme a
dois para evitar discussões.
Números da sorte: 96, 87 e 69.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLDará um show de simpatia ao
conversar com amigos, colegas
de trabalho, familiares e pessoas em geral. Pode se dar bem
na conquista. Aposte mais no
diálogo e na união.
Números da sorte: 07, 88 e 25.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Vai contar com boas energias
com dinheiro. Será preciso reforçar a confiança com o par.
Na paquera, não sufoque o
alvo para não queimar suas
chances, dialogue mais.
Números da sorte: 44, 08 e 35.

LLSeu lado impulsivo e ousado
deixa o dia mais animado. A
ousadia será a chave do sucesso para conquistar seu alvo na
paquera. Na união, aposte na
criatividade e surpreenda.
Números da sorte: 55, 37 e 73.

leão

libra

LL

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
LLA sorte está soprando para o
seu lado, inscreva-se em concursos e sorteios. Novidades no
trabalho. Aposte no romantismo a dois. Um romance já
iniciado tem chance de firmar.
Números da sorte: 77, 59 e 68.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“Nada é tão doce, gostoso e recompensador quanto a
sua companhia.” (Autor desconhecido)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

uma vela verde e uma amarela. Deixe o banho descansar
e quando as velas acabarem
jogue da cabeça aos pés.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Terá energia para correr atrás
dos seus interesses pessoais.
Vai se destacar na conquista
sem fazer esforço. Generosidade e descontração marcam
a vida amorosa hoje.
Números da sorte: 90, 99 e 81.

Seu sexto sentido ajudará a
descobrir o que as pessoas escondem. Bom momento para
planejar as finanças com o par.
Cuidado com um romance
proibido, fofocas podem rolar.
Números da sorte: 55, 64 e 82.

o comandante.
— Foi uma luta difícil: 100
contra dois. Mas terminamos
vencendo os dois.

— Quer dizer que, além de
roubar dinheiro, também
roubou relógios, anéis e um
colar de pérola, Sr. Ricardo?
Por que fez isso?
— É, sim, meritíssimo. Me disseram que só o dinheiro não
traz felicidade!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
TÁXI
Renato, que está de passagem por São Paulo, resolve
pesquisar o preço de uma
corrida de táxi até o hotel
que escolheu para ficar:
— Boa tarde, motorista!
Quanto você cobra para me

levar até esse hotel aqui?
— 50 reais!
— E as malas?
— Ah, as malas são de graça!
Vão no maleiro.
— Então, meu amigo, me
faça um favor: leve só as malas, que eu vou andando!

BATALHA
O bravo, brioso e brilhante
soldado chega ao quartel e
causa o maior espanto: ele
está com o uniforme sujo e
rasgado e tem hematomas
no rosto.
— O que houve? — pergunta

DINHEIRO
Todo mundo reunido no tribunal. O juiz olha para o réu e diz:

