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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

A conjunção da Lua com Sol,
Mercúrio, Vênus e Júpiter
no setor de amizades indica
maior aproximação com os
grupos que você se identiﬁca,
aumentando as interações
online. Como esse grupo
quadra com Marte, cuidado
para não prejudicar sua vida
por ﬁcar focado demais nas
demandas coletivas.

Tenha atenção para
que as demandas não
acabem lhe desgastar
ﬁsicamente, mentalmente ou
emocionalmente, conforme
alerta a tensão de Marte. Seu
envolvimento no trabalho
tende a ser potencializado
pelo encontro da Lua com Sol,
Mercúrio, Vênus e Júpiter no
setor proﬁssional.

Busque reﬂetir sobre as
mudanças que almeja, mas
não tome decisões radicais.
Nessa fase, valores pessoais
e outras questões poderão
ser questionadas, já que a
Lua encontra Sol, Mercúrio,
Vênus e Júpiter na casa da
espiritualidade e esse grupo
quadra com Marte no setor
de crise.

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 conjuntamente
aspectada a Sol, Mercúrio,
Vênus e Júpiter na oitava
casa indica que este é um
período de aprimoramento
íntimo, trazendo dilemas
interpessoais e patrimoniais
à tona. Procure não se expor
neste momento! Inquietações
tendem a aﬂorar, gerando
consciência de mudança.

As relações estarão no foco
das reﬂexões. Isso faz com
que você considere o impacto
de seus posicionamentos em
quem é importante para você,
considerando a aspectação
conjunta da Lua com Sol,
Mercúrio, Vênus e Júpiter na
sétima casa. Sendo assim,
tenha mais cautela nas
parcerias de trabalho.

Você tem a chance de
agregar valor a diversas
situações e precisará encarar
adversidades que poderão
demandar ajustes. O seu dia
a dia tende a exigir muito
de você nesse momento, por
conta da conjunção lunar com
Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter
na sexta casa.

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO

23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO

22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO

Cuidado: atritos podem
acontecer nessa fase.
Questões sociais estarão em
foco no debate com a Lua em
conjunção a Sol, Mercúrio,
Vênus e Júpiter na quinta
casa. Isso possibilita fazer
ajustes que podem gerar uma
melhoria na qualidade das
interações pessoais, que terão
mais espaço no ambiente
virtual.

Não permita que os atritos
tomem grandes proporções,
conforme alerta a tensão com
Marte. A vida doméstica e as
questões familiares estão no
centro de suas atenções com a
Lua conjunta a Sol, Mercúrio,
Vênus e Júpiter na quarta
casa. Aproveite para fazer
ajustes em prol da rotina.

Extroversão criativa é
sempre bem-vinda, mas a
comunicação espontânea
pode causar discussões
impactantes, conforme alerta
Marte tensionado. Ideias
e sentimentos costumam
aﬂorar com a Lua conjunta a
Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter
na terceira casa, ditando sua
postura e o discurso.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO

21 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO

20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO

Tenha controle dos impulsos
e apure o olhar. Questões
materiais se farão presentes
agora, já que a Lua transita
pela segunda casa em
conjunção a Sol, Mercúrio,
Vênus e Júpiter. O momento é
bom para ganhos ﬁnanceiros,
mas ﬁque atento para não
gastar excessivamente,
devido à tensão com Marte.

Busque se harmonizar com o
entorno. A Lua em seu signo
forma conjunção com Sol,
Mercúrio, Vênus e Júpiter,
fazendo com que você adote
uma postura individualista
com foco nas suas metas.
Valorize-se! Conforme sinaliza
Marte tensionado ao referido
grupo, cuidado apenas para
não menosprezar os demais.

Devido à Marte tensionado,
assuma o controle e não
ﬁque falando sobre suas
vulnerabilidades. Desaﬁos
são vivenciados de modo
intenso diante da conjunção
lunar com Sol, Mercúrio,
Vênus e Júpiter no setor de
crise. Então, se auto-observe
para que as diﬁculdades não
roubem a cena.

O ANJO
Aniel
Este Anjo ajuda a obter vitória e ter vida digna. Favorece estudos de
ciências e artes. Faz revelações sobre segredos da natureza e inspira
filósofos em suas meditações ou conferências. Quem nasce sob sua
influência será uma celebridade que se distinguirá por seus talentos e
por mensagens de bom astral. Seu entusiasmo será transbordante. Às
vezes será sátiro, mas tudo que expuser será dignificante.

O SANTO
Nossa Senhora de Lourdes
Nossa Senhora de Lourdes para
Santa Bernardette Soubirous, na
França, em fevereiro de 1858. Conta
a história que Bernadette e sua
irmã recolhiam lenha e precisavam
atravessar um riacho. Mas, como
a garota sofria de asma, temia por
colocar o pé na água fria. Um dia,
um barulho surgiu das árvores.
Ao observar, Bernadette viu uma
senhora, que recitou o rosário
ao seu lado. Por medo, os pais

de Bernadette não a deixaram
retornar à gruta. Mas, ao voltar,
uma segunda aparição aconteceu.
A senhora disse: “Queres ter a
bondade de vir aqui durante 15 dias?
Não te prometo a felicidade neste
mundo, mas no outro”. Ela pedia que
rezasse pelos pecadores, convidou
a menina a beber numa fonte e
indicou o lugar. Santa Bernadete
arranhou a superfície da terra, que
começou a verter água.

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.

