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alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA: Yansã
MENSAGEM: Yansã começa o
dia nos dizendo que as mudanças
são sempre necessárias. Não
devemos ter medo de evoluir.
Grande momento para caminhar
sozinho, não é hora de envolver
pessoas alheias em negócios
profissionais e nem nos assuntos
particulares. Momento propício
para venda de imóveis.
SAUDAÇÃO: Eparrey oyá
CORES: Vermelho, salmão e
coral.
ELEMENTO: Fogo e ar.
S I MPAT I A : Pa r a c o n s e g u i r
vender um imóvel com a ajuda
de Yansã, varra o chão do imóvel
que desejar vender e deposite
esta terra ou pó dentro de uma
caixa. Pegue uma chave de cera
e passe na porta principal e
coloque também na caixa. Em
seguida amarre a caixa com uma

HORÓSCOPO
ÁRIES

touro

de 21 de março a 20 de abril
LLDomingo com muito desejo
de trabalhar. Prepare-se para
seus compromissos e se organize. Muito diálogo e harmonia no relacionamento.
Cor: laranja.
Números da sorte: 37, 10 e 01.

LLRelaxe com familiares e amigos, mesmo em reuniões on-line. Cuidado com a saúde. Na
paquera, existem boas chances de um encontro sexual
quente. Cor: creme.
Números da sorte: 56, 83 e 02.

câncer

Separe um tempo para cuidar
das finanças. Aproveite o bem
-estar na saúde. Com amigos
e relacionamento, o domingo
pode oferecer grandes momentos. Cor: cinza.
Números da sorte: 22, 85 e 58.
LL

SANTA GENOVEVA
Nasceu na cidade de Nanterre, próximo de Paris, na França, no ano de
422. Desde cedo, sentiu o chamado
de Deus. Ainda muito jovem, ela fez
um voto de virgindade e foi consagrada a Deus. Quando perdeu seus
pais, foi morar na casa de uma tia,
onde ficava em oração e penitência
a Deus para a salvação das almas.
Era famosa em sua cidade pelo seu
amor a Cristo e pelo seu desejo de
testemunhar Cristo a todos. Em Paris, ficou gravemente enferma. Com
a doença desconhecida, chegou a
ficar três dias em coma, mas foi
curada pela vontade de Deus.

Foco em atividades profissionais e na produtividade vai
estar em alta. Busque equilibrar as finanças. Desfrute
de conversas com o parceiro.
Cor: verde.
Números da sorte: 77, 32 e 50.
LL

virgem

de 23 de agosto a 22 de setembro

O dia será mais calmo. Momento para se dedicar à família e ao contato com os familiares. No amor, demonstrações
de respeito e carinho podem
surgir. Cor: azul-claro.
Números da sorte: 15, 51 e 60.
LL

escorpião

sagitário

de 23 de outubro a 21 de novembro
LLOs preparativos para a semana de trabalho irão começar. O contato com os amigos
pode evitar problemas. Foque
em cuidados com a saúde.
Cor: marrom.
Números da sorte: 53, 71 e 35.

capricórnio

de 22 de novembro a 21 de dezembro
LLBusque deixar tudo em ordem para aliviar um pouco do
estresse com a rotina. No amor
e na paquera, desfrutar de experiências a dois fica em alta.
Cor: vinho
Números da sorte: 99, 00 e 72.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Calmaria e tranquilidade
para tomar decisões. Aproveite para fazer planos. Dediquese ao cuidado do corpo, tanto o seu quanto o do seu par.
Cor: amarelo.
Números da sorte: 10, 28 e 82.

LLA Lua gera uma energia
positiva para a organização.
Dedique-se a uma faxina. Na
vida a dois, o astral proporcionará uma noite prazerosa.
Cor: pink.
Números da sorte:75, 30 e 84.

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
LLAs compras do final de ano
podem ter gerado despesas.
Aproveite a posição da Lua
para organizar os gastos. Na
conquista, um encontro gostoso pode pintar. Cor: lilás.
Números da sorte: 97, 16 e 07.

gêmeos

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

santo do dia

FRASE DO DIA

“O desejo é a metade da vida; indiferença é a metade
da morte.” (Autor desconhecido)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

fita verde e coloque na porta de
um cartório de imóveis. Peça a
Yansã que sopre bons fluidos
sobre a venda.

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

A preguiça irá marcar o seu
dia. Atenção redobrada para
não se aborrecer com besteiras. No romance, conversas e
afeto são os melhores caminhos. Cor: branco.
Números da sorte: 02, 83 e 38.

Um bom dia para a limpeza
da casa. O contato com familiares vai se manter em alta na
sua vida. Fantasias e um excelente astral vão impactar a
paquera. Cor: branco.
Números da sorte: 12, 03 e 21.

— Ontem? Mas ontem não começa com a letra S.
— Começa, sim, professora. Ontem foi sábado.

que minha mulher quer que eu
vá buscar a mãe dela pra passar
um tempo lá em casa.
— Tem muito trabalho a ser feito, eu não vou poder te liberar
amanhã.
— Obrigado. Eu sabia que podia contar com o senhor.

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
FUNÇÕES
O menino pergunta à mãe:
— Mãe, foi a cegonha que me
trouxe para o mundo?
— Sim, meu filho.
— E é Jesus que nos dá o pão de
cada dia?
— Sim, meu amor.

— É o Papai Noel que dá brinquedos no Natal?
— É isso mesmo.
— Então, para que serve o papai?
LETRA S
A professora percebe que João-

zinho não está prestando atenção na aula e resolve fazer uma
pergunta:
— Diga uma palavra que comece com a letra S.
Joãozinho responde:
— Ontem, professora.
A professora diz:

CHEFE E SUBORDINADO
— Chefe, o senhor pode me
liberar amanhã de manhã? É

