RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 14/1/2021 · MEIA HORA

alto-astral
Luz e Axé
Babalorixá LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA: Logun Edé
MENSAGEM: Logun Edé nos avisa para sermos mais tolerantes.
Respostas e atitudes agressivas
acabam criando verdadeiros inimigos para nós. Hoje encontraremos soluções para aquilo que
parece não ter jeito.
SAUDAÇÃO: Loci Locí, Akofá
CORES: Azul e amarelo.
ELEMENTO: Terra e água.
SIMPATIA: Para afastar inimigos,
passe a fumaça de um incenso de
lavanda ao redor de uma pedra
granada e, depois, faça o mesmo
ao redor do seu corpo, tomando
cuidado para não se queimar com
a brasa. Deixe o incenso queimar
até o fim, recolha as cinzas que
caíram no chão e sopre ao vento,
da janela do seu quarto. Use a pedra como um amuleto, carregando
sempre com você.

ÁRIES

LLAlguns imprevistos podem
surgir no ambiente de trabalho. Utilize o raciocínio rápido para se livrar deles. Seja
paciente e mais prudente na
profissão e na paquera.
Números da sorte: 93, 03 e 21.

LLSua vida pode ter algumas
transformações ainda hoje.
Não se assuste, isso pode ser
bom inicialmente. No romance, aproveite o momento para
inovar um pouco mais.
Números da sorte: 40, 49 e 58.

câncer

Dia perfeito para se organizar. Planeje metas para conquistar seus sonhos neste novo
ano. O dia não dará oportunidades de paquera. Reflita um
pouco sobre o namoro.
Números da sorte: 24, 60 e 78.

SANTA ELISABETE ANA
BAYLEY SETON
Primeira americana a ser canonizada, no papado de Paulo 6º, nos anos
1970. Nasceu no ano de 1774 em
uma família cuja mãe era uma cristã
não católica e o pai, um médico famoso. A mãe faleceu e, infelizmente,
a madrasta a tratava mal e a fazia
sofrer. Seu refúgio era a oração e a
Palavra de Deus. Elisabete chegou
a se casar e ter vários filhos, mas
seu marido faleceu. Ao passar uma
época de sua vida na Itália, tornouse católica. Foi perseguida em seu
país, onde os católicos são minoria.
Elisabete morreu aos 47 anos.

Tenha equilíbrio e força emocional para lidar com seus compromissos pessoais e profissionais. Aproveite para cuidar
de sua saúde e mantenha-se
disponível para uma relação.
Números da sorte: 70, 52 e 88.
LL

Inicie um novo projeto na
vida pessoal ou profissional.
Um problema de saúde pode
ser curado, mas tome os devidos cuidados. Uma atividade
física pode lhe deixar disposto.
Números da sorte: 89, 35 e 26.
LL

escorpião

LLOs seus planos começam a
apresentar os resultados que
você estava esperando. Novas
oportunidades surgirão. O
contato com o companheiro
pode te ajudar a se organizar.
Números da sorte: 73, 28 e 37.

capricórnio

Direcione a sua energia para
o mundo do trabalho, assim irá
render mais. Relacionamentos profissionais podem surgir. Uma paquera pode ganhar
uma maior estabilidade.
Números da sorte: 48, 21 e 66.

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
LLPossibilidades de negócios
podem abrilhantar o seu dia.
Seja organizado e paciente no
trabalho. Na vida amorosa,
planos a dois podem aproximar você e seu parceiro.
Números da sorte: 20, 02 e 74.

aquário

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
LL

LLReconstrução é a palavrachave do dia. Após as festividades, é importante focar em
voltar para a rotina e retomar
os afazeres. Na vida em casal,
converse e namore bastante.
Números da sorte: 68, 05 e 59.

leão

libra

LLVocê pode enfrentar alguns
desafios no dia de hoje. Conte
com seus talentos para evitar
complicações. Fortaleça o contato com seus amigos e com o
seu par amoroso.
Números da sorte: 00, 09 e 36.

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
LL

FRASE DO DIA
“O amor e o desejo são as asas do espírito das
grandes façanhas” (J. Goethe)
touro

de 21 de março a 20 de abril

19

peixes

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Você terá grandes chances de
sucesso. Aposte em novos projetos financeiros e profissionais. As relações com a família
e o par merecem um cuidado
especial, evite conflitos.
Números da sorte: 94, 40 e 58.

Você irá conviver com muitas
energias positivas no trabalho. O momento é bom para
direcionar a projetos sociais
ou aprimorar o contato com a
família e o parceiro.
Números da sorte: 05, 23 e 32.

madrugada, eu estava tranquilo, sossegado, todo bobo
e feliz da vida. Já minha patroa apresentava sinais de
irritação, falando alto e me
agredindo com palavras, sem
falar coisa com coisa, atirando objetos para todos os la-

dos: vasos de decoração da
sala, minhas roupas, minhas
coisas... Completamente descontrolada! Com isso, cheguei à seguinte conclusão:
não bebo mais suco! Nunca
mais! Só cerveja! Suco é mais
perigoso que cerveja!

LL

LL

PIADAS DO CABEÇÃO
EU BEBO, SIM
O bêbado entra num bar e
pede três doses de uísque. O
garçom serve a bebida. Ele
toma tudo e volta a pedir
mais três doses. Novamente,
o garçom atende ao pedido.
O bêbado volta a tomar tudo

de uma vez. Surpreso, o garçom olha para o cliente e diz:
— O senhor sabe que isso não
faz bem!
— Eu sei, especialmente com
o que eu tenho!
— E o que o senhor tem?
— Só um real...

CERVEJA X SUCO
Ontem à noite, tomei umas
oito cervejas no bar, enquanto minha esposa bebeu uma
jarra inteira de suco natural
da fruta em casa. Quando
cheguei ao nosso lar, por
volta das quatro horas da

