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ALTO-ASTRAL
LUZ E AXÉ
BABALORIXÁ LUCC D’GUIÃN

REGÊNCIA:
Oxoguiãn
MENSAGEM:
Oxoguiãn vem pedindo a sabedoria de como agir em determinados momentos. Hoje
é um dia de parar, pensar e
rever os erros e acertos. A calma e a humildade farão de
você uma pessoa bem vista e
melhor interpretada.
SAUDAÇÃO:
Épi Épi Babá!
CORES:
Branco, prata e azul escuro.
ELEMENTO:
Ar.
SIMPATIA:
Para trazer a paz para o
ambiente, faça uma canjica
doce bem gostosa, ofereça às
8 horas da manhã e, enquanto todos estiverem comendo,
peça a Oxoguiãn que aben-

HORÓSCOPO
ÁRIES

TOURO

de 21 de março a 20 de abril
L O seu signo se torna mais sociável. Vai ser muito delicada
no contato com amigos. A família pode dar pitaco e ajudar
o seu relacionamento.
Cor: carmim.
Números da sorte: 91, 64 e 55.

L Se adapte e conclua qualquer
tarefa no serviço. Aja com cuidado na saúde e não exagere.
Vai ter dificuldades para se expressar na vida a dois.
Cor: sépia.
Números da sorte: 38, 11 e 29.

CÂNCER

Alguns assuntos pessoais de
parentes podem surgir. Análise as situações com sabedoria.
Na vida amorosa, seu signo
talvez fique agitado.
Cor: grafite.
Números da sorte: 31, 13 e 67.
L

SÃO BOAVENTURA
Nascido na Itália, em 1218, foi bispo
e reconhecido doutor da Igreja do
Cristo, que chamou pescadores e
camponeses para segui-lo no carisma de Francisco de Assis. Ao ficar
doente, recebeu a cura por meio de
uma oração de São Francisco de
Assis, que o tomou nos braços e
disse: “Ó, Boa Ventura!”. Chegou a
ocupar o cargo de ministro-geral da
Ordem Franciscana. São Boaventura, antes de se destacar como santo
bispo, já chamava atenção pela sua
cultura e ciência teológica. Até que
depois de tanto trabalhar, faleceu
aos 56 anos.

Seja simpática e se aproxime
dos colegas. Só não exagere
na conversa fiada durante o
expediente. Fique ligada nas
redes para começar um flerte.
Cor: caramelo.
Números da sorte: 32, 77 e 50.
L

VIRGEM

de 23 de agosto a 22 de setembro

Seja flexível e resolva pendências financeiras. Também
aja de forma ágil com os seus
compromissos. Na paixão, não
vai ter grandes frutos.
Cor: azul-petróleo.
Números da sorte: 06, 24 e 51.
L

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

de 23 de outubro a 21 de novembro
L Você tende a se afastar das
pessoas e sentir que precisa de
privacidade. Realize as suas tarefas sozinha. Na paquera, dia
ruim para iniciar um lance.
Cor: verde-esmeralda.
Números da sorte: 52, 88 e 25.

CAPRICÓRNIO

de 22 de novembro a 21 de dezembro
L Conte com a ajuda dos amigos. Pode fortalecer os vínculos e se dar bem com todo
mundo. Chances de se separar
do parceiro hoje.
Cor: índigo.
Números da sorte: 54, 72 e 99.

AQUÁRIO

de 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você vai ser muito agradável
em conversas. A popularidade
te faz bem no ambiente profissional. Um romance com alguém do trabalho pode pintar.
Cor: areia.
Números da sorte: 55, 10 e 73.

L Tenha um dia bem gostoso.
Evite preocupações e problemas. Curta ao lado das pessoas
queridas em casa. Na paquera,
busque algo simples.
Cor: azul-cobalto.
Números da sorte: 84, 93 e 39.

LEÃO

LIBRA

L

de 21 de maio a 20 de junho

de 23 de julho a 22 de agosto

de 23 de setembro a 22 de outubro
L Aposte na gentileza para
conquistar aliados. Esteja
aberta ao diálogo e se adapte
às demandas no trabalho. O
clima pode pesar com o par.
Cor: verde-água.
Números da sorte: 79, 16 e 88.

GÊMEOS

de 21 de abril a 20 de maio

de 21 de junho a 22 de julho

SANTO DO DIA

FRASE DO DIA

“A felicidade não está em viver muito, está em viver
bem.” (Pe. Antônio Vieira)

atendimentolucc@gmail.com
(21) 99914-3025

çoe a todos e afaste as brigas
e desavenças do ambiente.
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PEIXES

de 21 de janeiro a 19 de fevereiro

de 20 de fevereiro a 20 de março

Ceda e se adapte aos seus relacionamentos. Brigas podem
ocorrer se você for muito rígida. Vai querer ficar mais sozinha no relacionamento.
Cor: fúcsia.
Números da sorte: 65, 29 e 02.

Bom dia para a sua autoestima. Vai atrair a atenção de
novos pretendentes ou aprimorar a relação. No romance,
pode magoar o companheiro.
Cor: violeta.
Números da sorte: 03, 66 e 30.

a ele se preferia ganhar um
irmãozinho ou uma irmãzinha. Maurício respondeu:
— Mamãe, se não for pedir muito, eu gostaria de uma bicicleta!

salão de beleza toda feliz,
olhou pra mim e perguntou
na lata:
— Não vai falar nada?
Então eu falei:
— O salão estava fechado de
novo? Estou contando essa
história daqui do hospital.

L

L

PIADAS DO CABEÇÃO
DERRAME
Dois caipiras se encontram e
começaram a conversar:
— Ô, Genésio! Quanto tempo! Quais as novidades?
— Novidade... só que morreu
meu vô, meu pai, minha mãe,
minha tia e meu primo.

— Todos eles ‘morreru’? —
pergunta o amigo, todo assustado.
— Todinhos!
— Eita, mas morreru di quê,
Genésio?
— De derrame.
— Todos de derrame?

— Pois é. Eles tavam na caçamba num caminhão, aí a
danada virô e derramô eles
tudo lá pra baixo!
IRMÃOZINHO
A mãe do pequeno Maurício
estava grávida e perguntou

SALÃO DE BELEZA
Minha mulher chegou do

