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ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

21 DE MARÇO A 20 DE ABRIL

21 DE ABRIL A 20 DE MAIO

21 DE MAIO A 20 DE JUNHO

Conforme alerta a tensão
lunar com Vênus e Plutão,
tente não se frustrar com os
problemas de exercer suas
habilidades. Lua e Netuno
em harmonia alimentam
sua intuição para encarar os
desaﬁos ao conectarem as
áreas familiar e de crise. Isto
ajudará a pegar sutilezas que
não se costuma notar.

Procure ter objetividade
ao expor as ideias. Não se
prenda a dilemas existenciais,
conforme alerta a tensão
lunar com Vênus e Plutão.
Ter uma postura solidária
irá lhe colocar a serviço das
pessoas que gosta, o que
gera reciprocidade, dada a
harmonia Lua-Netuno no
segmento comunicaçãoamizades.

Seus ideais irão lhe conduzir.
Atente-se para que eles não
atrapalhem sua percepção
da realidade, especialmente
na gestão ﬁnanceira, dada
a tensão lunar com Vênus e
Plutão. O trígono Lua-Netuno
no eixo material-proﬁssional
fará com que você busque
chances para pôr em prática
suas habilidades.

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

21 DE JUNHO A 22 DE JULHO

23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO

23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO

A Lua oposta a Vênus e Plutão
indica a possibilidade de se
frustrar nas relações, então
evite depositar expectativas
nas pessoas para não se
decepcionar. Uma visão
idealista da vida envolve com
Lua e Netuno harmonizados
entre seu signo e o setor
espiritual, o que levará a
buscar seu lugar no mundo.

Ter uma postura positiva
será necessária para que as
frustrações sugeridas pela
tensão lunar com Vênus e
Plutão não desestruturem
a autoconﬁança. Uma visão
otimista da vida lhe ajuda na
gestão dos desaﬁos, fazendo
com que se tire lições, pois
Lua e Netuno se harmonizam
no circuito de crise.

Você irá em busca de uma
conexão profunda nas suas
relações, considerando que a
Lua na área de amizades se
harmoniza com Netuno. Por
isso, é necessário não criar
expectativas sobre as pessoas.
Aceite como elas são, sem
ilusões, conforme alerta a Lua
tensionada a Vênus e Plutão.

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO

23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO

22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO

O idealismo lhe conduz no
dia a dia do trabalho. Isto
fará com que você procure
oportunidades de praticar
suas vocações, já que Lua e
Netuno formam trígono no
circuito proﬁssional. Aprenda
a lidar com situações que
podem lhe tirar do sério,
devido às quadraturas da Lua
com Vênus e Plutão.

Proteja-se quanto a opiniões
sobre temas polêmicos,
como adverte a tensão lunar
com Vênus e Plutão. Lua e
Netuno harmonizados no
eixo espiritual-social farão
com que você se posicione
de forma generosa e
otimista com relação aos
acontecimentos que fazem
parte da vida em comunidade.

Gastos ﬁnanceiros não
são indicados pela tensão
lunar com Vênus e Plutão.
Momentos de privacidade
dão conforto emotivo, já que
favorecem reﬂexões sobre
seus ideais de vida. Além
disso, você irá se conectar
com seu lado romântico,
conforme aponta o trígono
Lua-Netuno no circuito
íntimo.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO

21 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO

20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO

Conforme alerta a quadratura
lunar com Vênus e Plutão,
cuidado para não expor
sua intimidade e seus
pontos fracos. Conversas
existencialistas farão
parte da sua relação com
as pessoas, assim como
posturas solidárias, visto
o trígono Lua-Netuno no
eixo relacionamentoscomunicação.

Não permita que os desaﬁos
amorosos apontados na
tensão lunar com Vênus
e Plutão afetem sua
autoconﬁança. A criatividade
será uma aliada quanto às
demandas práticas. Com
isso, você irá aproveitar
os recursos materiais e os
processos relacionados ao
dia a dia, como aponta a
harmonia Lua-Netuno.

Dada a tensão lunar com
Vênus e Plutão, busque evitar
que a atenção que você dá as
pessoas lhe disperse dos seus
objetivos. Sua atitude é de
gentileza e solidariedade no
trato interpessoal com Lua e
Netuno harmonizados entre
o setor social e seu signo,
sugerindo que está aberto a
interagir online.

O ANJO
Nelchael
Este Anjo é invocado para destruir o poder do inimigo, contra calúnias
ou pessoas que utilizam sortilégios para tirar proveito de inocentes.
Domina a astronomia, astrologia, geologia, matemática e ciências
exatas. Pessoas sob sua influência tem capacidade de liderança e
autocontrole. Tem tendência a ser um solitário em busca do par ideal.
Ama o belo e detesta o vulgar. Fosta de presentear com flores.

O SANTO
São Timóteo
Timóteo nasceu em Listra, na Ásia,
e foi educado dentro do judaísmo.
Quando o apóstolo Paulo esteve
na cidade, todos de sua família
se converteram. A partir desse
momento, Timóteo decidiu que o
seguiria e nunca mais se afastou
do santo apóstolo. O “braço direito”
de Paulo foi considerado, ao lado
do mestre, o primeiro pregador
do cristianismo. Quase sempre
evangelizaram juntos, mas, várias

vezes, Paulo o mandava sozinho
como representante. Quando Paulo
retornou de seu período na prisão,
Timóteo era o bispo de Éfeso e, com
o cargo, foi nomeado pelo apóstolo
para liderar a Igreja da Ásia Menor.
Durante uma grande festa pagã,
Timóteo se colocou no centro e,
tentando convertê-los, iniciou um
discurso criticando o culto. Como
resposta, os pagãos o mataram a
pedradas e pauladas.

SUDOKU

O que é e como jogar

1. O jogo é constituído de 81
quadrados numa grade de 9 x 9
quadrados, subdivivida em nove
grades menores de 3 x 3 quadrados.
2. Cada fileira (vertical e horizontal)
deverá conter números de 1 a 9.
3. Cada grade menor, de 3 x 3
quadrados, deverá conter números
de 1 a 9.
4. Nas fileiras horizontais e verticais
da grade maior, cada número deverá
aparecer uma só vez.

