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ALTO-ASTRAL
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BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

HORÓSCOPO

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

REGÊNCIA:
Cigana Esmeralda
MENSAGEM:
Esmeralda avisa que relembrar e querer reviver o passado será uma péssima opção, lembre dos erros e das
decepções passadas como
ensinamento, assim evitará
que se repitam!

ÁRIES

L Você vai arrasar na simpatia.
Encontre as palavras certas e
convença as pessoas no trabalho. No amor, cobranças podem causar atritos.
Cor: rosa.
Números da sorte: 42, 60 e 33.

SAUDAÇÃO:
Optchá, Salve o povo cigano!
ELEMENTOS:
Terra e Fogo

L Grande momento para focar
nos seus objetivos. Pode pintar promoção no trabalho. Na
conquista, você saberá bem o
que quer.
Cor: escarlate.
Números da sorte:25, 16 e 88.

CÂNCER

Abandone velhos hábitos
que prejudicam a sua rotina.
Você pode se decepcionar com
uma amizade. A intimidade
promete pegar fogo.
Cor: carmim.
Números da sorte:72, 00 e 81.

SIMPATIA:
Para eliminar toda energia
do passado, mágoas e desavenças do seu lar, acenda 6
incensos de sândalo por toda
casa e peça para Esmeralda a
reconciliação e a união entre
todos os seus!

SÃO JOSÉ MARIA RÚBIO
Nascido em Dalías (Almería), na Espanha, em 22 de Julho de 1864, foi
uma referência para muitas pessoas
para orientação espiritual, pois era
um homem que vivia o que pregava. Durante a juventude, São José
Maria Rúbio frequentou o primeiro
seminário diocesano. Carinhosamente chamado pelo povo de Padre
Rúbio. Formou muitos cristãos que
mais tarde sofreriam com o martírio
da Guerra Civil Espanhola. Faleceu
em 1929, vítima de um infarto.Em
Madri todos tinham consciência de
que acabara de morrer um exemplo
de santidade.

A sorte estará a seu favor no
trabalho. Aproveite e aposte
na sua intuição para ter grandes ideias. O romance incentiva o namoro e a união.
Cor: fúcsia.
Números da sorte:91, 55 e 10.
L

Adote uma postura disciplinada hoje.Evite distrações
para colher seus frutos. Pode
se apaixonar por uma pessoa
conhecida.
Cor: branco.
Números da sorte:11, 65 e 38.
L

ESCORPIÃO

L Os astros realçam a sua habilidade de negociar com as
pessoas. Não exagere na ambição. Programas caseiros vão
alegrar a vida a dois.
Cor: amarelo.
Números da sorte:41, 14 e 68.

CAPRICÓRNIO

Busque não gastar demais
hoje. Dia bom para dedicar a
sorte. Participe de jogos e sorteios. No amor, muito prazer
vai surgir.
Cor: azul-celeste.
Números da sorte: 03, 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 Você pode ter boas oportunidades de ganhar dinheiro.
Evite realizar despesas desnecessárias. Demonstre carinho
com o par.
Cor:verde-musgo.
Números da sorte:51, 15 e 87.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro
L

L No trabalho, vai utilizar a
criatividade para formar parcerias. Chance de boas vendas.
Um romance secreto gerará
insegurança.
Cor: preto.
Números da sorte:44, 08 e 26.

LEÃO

LIBRA

L Conviverá bastante com a
sua família. As energias serão
positivas para trabalhar em
casa. A Lua abençoa o romance.
Cor: nude.
Números da sorte:94, 22 e 04.

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
“Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na
escuridão.” (Confúcio)
TOURO

de 21 de março a 20 de abril

15

PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Grande fase para cuidar de
si. No trabalho, você pode surpreender os colegas com ótimas ideias. Na união, o diálogo
fluirá com muita facilidade.
Cor: verde-oliva.
Números da sorte:43, 16 e 52.

Os negócios em família podem prosperar. Vai ter facilidade para dialogar com os
parentes. Tenha cautela com
a saúde.
Cor: marrom.
Números da sorte:08, 71 e 17.

agora chegou a sua vez... Quer
comprar?

anos, consegui conhecer Paris!
— E o que achou?
— Maravilhoso! Só lamento
não ter ido há vinte anos!
— Quando Paris ainda era
Paris?
— Não. Quando o Paulo ainda
era o Paulo.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
RESPOSTA CORRETA
O professor pergunta ao
Joãozinho: — O que aconteceu
em 1769?
— Nasceu Napoleão, professor.
— Muito bem! E em 1774?
— Hum... Já sei! Napoleão
fez 5 anos!

HERANÇA
Deitado em seu leito de
morte, João Pão Duro chama o seu filho mais velho,
tira um antigo relógio do
bolso com dificuldade e diz:
— Filho... Está vendo este relógio aqui?

— Sim, papai... — responde
o filho, com lágrimas nos
olhos.
— Ele era do meu bisavô! —
continuou João Pão Duro.
— Depois ele foi passado para
o meu avô... depois para o
meu pai... depois para mim... e

VIAGEM
A mulher, voltando de uma
viagem de Paris com o marido,
comenta com uma amiga.
— Enfim, depois de muitos

