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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Ifá.
MENSAGEM:
Ifá nos alerta sobre as decepções com certas pessoas
as quais confiamos demais.
É preciso falar menos sobre
a própria vida e principalmente de planos e segredos
pessoais. Tenha cuidado com
pessoas invejosas.
SAUDAÇÃO:
Epá Ojú Olórun!
CORES:
Branco e marfim.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para abrir os olhos e ter uma
visão avançada com as amizades e com pessoas ao seu
redor, pegue duas claras de
ovos. Esfregue a primeira
no olho direito e a segunda

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

ÁRIES

L Reforce os laços com os amigos. Tome cuidado para não
falar besteiras. No amor, se
tiver uma paquera, as coisas
podem desandar.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 03, 57 e 30.

L Estímulos vão fortalecer a
vida pessoal e profissional.
Aproveite para reforçar parcerias e amizades. O momento
te aproxima do par.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 85, 13 e 40.

CÂNCER

O campo astral estimula carinhos no relacionamento. Um
papo sério sobre o futuro pode
surgir. O sentimento de ciúme
deve pintar, controle-se.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte: 60, 78 e 24.

no olho esquerdo. Enquanto esfrega, peça a Ifá que te
traga visões e intuições sobre
as pessoas que estão ao seu
redor e que afaste as decepções e traições. Em seguida,
lave o rosto com bastante
água corrente.

SANTO ESTANISLAU
Estanislau nasceu em 1030, pouco
tempo após o cristianismo ter entrado na Polônia. Ele foi sacerdote
na Igreja de Cracóvia. Por escolha
do Espírito Santo, tornou-se bispo
daquela região. Estanislau é amado por toda Polônia como um santo
que profundamente amou os pobres, evangelizou e morreu mártir.
Em 1079, num ato de loucura, o rei
Boleslau atingiu Estanislau com um
punhal durante a Santa Missa, lugar
onde o santo uniu seu sacrifício ao
Sacrifício de Cristo. Foi solenemente
canonizado pelo Papa Inocêncio IV
em 17 de agosto de 1253.

O clima será muito bom para se
reunir com amigos. Utilize as redes sociais e chamadas de vídeo
para matar saudade. Uma paixão
secreta pode vir à tona.
Cor: verde-água.
Números da sorte: 52, 79 e 43.
L

Muita tranquilidade para
este domingo. Na saúde, vai
cuidar do corpo. Você deve se
dar bem na comunicação. Boa
hora para se sensibilizar.
Cor: verde-limão.
Números da sorte: 08, 80 e 17.
L

ESCORPIÃO

L Energias maravilhosas vão
surgir nas relações familiares.
Pode se preocupar com o bem-estar. A Lua pode gerar novas
paixões neste fim de semana.
Cor: terracota.
Números da sorte: 91, 28 e 10.

CAPRICÓRNIO

Você tende a se sentir confortável em casa. A Lua fortalece
os contatos com familiares e
amigos próximos. Nos assuntos do coração, sinal de brigas.
Cor: dourado.
Números da sorte: 93, 66 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
L Vai se expressar de maneira
madura. Mostre para todos o
que está pensando. Sinais de
emoções, ciúme e prejuízo financeiro na vida a dois.
Cor: terracota.
Números da sorte: 47, 02 e 65.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
L

L Você pode se juntar a um
grupo, equipe, fraternidade
ou reunião e conhecer novas
pessoas. Você vai querer se
aproximar do seu par.
Cor: preto.
Números da sorte: 59, 68 e 50.

LEÃO

LIBRA

L A sua comunicação será influenciada pelas emoções.
Conversas sobre sentimentos
podem surgir. Há sinal de brigas e ciúme no amor.
Cor: pink.
Números da sorte: 81, 90 e 00.

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
L

FRASE DO DIA
“Com organização e tempo, acha-se o segredo de
fazer tudo e bem feito.” (Pitágoras)
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

O gosto por viagem fica forte. Tome cuidado com a saúde
na pandemia. Converse sobre
seus sentimentos com os outros, especialmente com o par.
Cor: areia.
Números da sorte: 49, 22 e 76.

Hoje, você pode ter grandes
ideias para faturar. A segurança emocional e material vão
ser metas importantes. Vai ser
popular na paquera.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 32, 77 e 59.

— Tenho, sim, dona! Tá dezoito e sessenta!

pegá-lo desprevenido:
— Joãozinho, vou te fazer
uma pergunta.
— Tudo bem, professora!
— Como se chama um animal
que não come carne?
— Essa é fácil, professora! É o
trabalhador brasileiro.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
NASCIMENTO
Às vésperas do nascimento
do seu primeiro filho, Marcelo tenta negociar com o médico os honorários do parto,
que são caríssimos.
— São cinco mil reais.
— Cinco mil? Você tá maluco!

— São quinhentos para o
anestesista, quinhentos para
a enfermeira e quatro mil vai
para AMB.
— Quatro mil para Associação Médica Brasileira?!
— Não! Quatro mil Ao Meu
Bolso!

CORAÇÃO
Dona Josefina falando com o
açougueiro:
— Quanto está o quilo da
carne de segunda?
— Dezesseis e cinquenta!
— Credo, que roubo! O senhor não tem coração?

CARNE
Durante a aula, a professora
está explicando sobre os animais, quando vê que Joãozinho está distraído e tenta

