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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

FRASE DO DIA
“Nada existe de grandioso sem paixão.”
(Hegel)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Ogum.
MENSAGEM:
Hoje, Ogum nos protege
contra toda maldade e feitiçaria. Saber obedecer regras e ordens é o segredo
para o sucesso. Habilidade
e estratégia se fazem necessárias no dia de hoje.
Cuidado com bebidas em
excesso e evite brigas com
amigos.
SAUDAÇÃO:
Ogum yê, Patakurí.
COR:
Azul-escuro.
ELEMENTOS:
Fogo e forja.
SIMPATIA:
Para descarregar más energias e atrair proteção, tome
banho de água com sete pitadas de wagí (pó azul-escuro).

ÁRIES

TOURO

de 21 de março a 20 de abril
L O clima pode pesar hoje. Alguns problemas podem surgir
com o seu dinheiro. Evite gastar demais. A Lua alerta para
risco de tensões no romance.
Cor: dourado.
Números da sorte: 30, 48 e 39.

L Suas emoções podem ficar
instáveis. Você pode acabar
descontando na família. No
terreno da conquista, as coisas
vão andar bem devagar.
Cor: areia.
Números da sorte: 31, 13 e 22.

CÂNCER

O seu afeto pode não ser
correspondido. Você sofrerá
com a pouca sinceridade nas
relações. No amor, as emoções
terão altos e baixos.
Cor: rosa.
Números da sorte: 33, 51 e 78.
L

SANTA INÊS DE
MONTEPULCIANO
Nasceu no Centro da Itália, em
Montepulciano, em 1274. Sua família tinha muitas posses, mas tinha
também o essencial para uma vida
familiar feliz: o amor a Jesus Cristo. Muito jovem, sentiu o chamado
para se consagrar totalmente ao
Senhor, ingressando na Família Dominicana. Uma mulher de penitência, oração, recolhimento e busca
da vontade de Deus. Morreu com 43
anos de idade. Seu último conselho
às suas irmãs foi: “Amai-vos umas
às outras porque a caridade é o sinal
dos filhos de Deus!”.

Sua maneira de se comunicar
vai influenciar na sua reputação. O trabalho pode te decepcionar. Evite se envolver com
alguém do mesmo ramo.
Cor: escarlate.
Números da sorte: 97, 61 e 52.
L

No trabalho ou nos estudos,
pode se distrair. O melhor caminho vai ser se isolar. Você
pode entrar em aventuras
amorosas e se dar mal.
Cor: preto.
Números da sorte: 80, 44 e 98.
L

ESCORPIÃO

L

SAGITÁRIO

A Lua te motiva a se desen-

de 22 de novembro a 21 de dezembro
L

Problemas no trabalho e na

tender com as pessoas. Pode

saúde vão estar no horizonte.

receber críticas. Vai buscar li-

No romance, você vai se ente-

berdade no relacionamento.

diar com a rotina.

Cor: coral.

Cor: sépia.

Números da sorte: 82, 73 e 37.

Números da sorte: 20, 65 e 47.

CAPRICÓRNIO

Dificuldades para se expressar marcam o seu dia. Problemas econômicos também. Se já
vive um relacionamento sério,
brigas e mais brigas hoje.
Cor: carmim.
Números da sorte: 30, 66 e 84.

VIRGEM

de 23 de agosto a 22 de setembro

de 23 de outubro a 21 de novembro

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
L

L Hoje, você tende a ficar de
conversa fiada. Não exagere.
Pode sentir ansiedade em relação às finanças. No amor, há
risco de mágoas.
Cor: preto.
Números da sorte: 23, 95 e 14.

LEÃO

LIBRA

L Conflitos com amigos podem
mexer com as emoções. Nos
negócios, perdas de grana podem ocorrer. Chances de viver
uma paixão proibida.
Cor: carmim.
Números da Sorte: 27, 99 e 72.

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

15

PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Há sinal de mudanças no trabalho. Algumas parcerias profissionais podem ser firmadas.
Na conquista, há chance de se
envolver em mais de um lance.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 76, 22 e 58.

O seu estado emocional vai
prejudicar as suas ideias. O
momento será ruim no trabalho. Sua vida amorosa pode
sofrer alguns imprevistos.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 95,32 e 68.

— Mentira, pois eu já nasci
faz tempo!

— Joãozinho, me diga qual
é o tempo da seguinte frase: “Eu cheguei em casa
molhado”.
Joãozinho não perde tempo e logo responde:
— É tempo chuvoso, professora.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
ESFINGE
Dois mineiros estão no
Egito visitando os grandes
monumentos do local. Até
que um dos mineiros pergunta para o outro:
— Esses bichos gigantes de
pedra estão dormindo?

E o outro mineiro, que estava lendo uma placa, responde:
— Não. Aqui está dizendo
que esfinge.
NAMORADOS
Márcia marca um encontro

com o namorado para contar uma novidade para ele.
Feliz e emocionada, ela dá
a grande notícia para o
amado:
— Amor, eu estou grávida
de você.
O namorado responde:

TEMPO CHUVOSO
Durante a aula de Português, a professora chama
Joãozinho e lhe faz uma
pergunta:

