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Dia de muito tra-
balho, reconheci-
mento e ganhos
para você. Hoje

você pode ter vantagem sobre os ou-
tros ou sobre alguma situação. Isso te
trará satisfação, porque no coletivo,
no seu trabalho ou na sua vida pesso-
al, você está ganhando espaço, ga-
nhando reconhecimento, então é um
dia muito popular, no qual você conse-
gue ter capacidade de discernir o que
é bom e o que não é bom, e isso faz com
que as pessoas te valorizem.

Dia em que você
precisa mudar a
forma de agir, dei-
xar velhos hábitos,

velhas situações e velhas preocupa-
ções pra lá. Dia de fazer muita limpeza
e abertura mental, pois isso fará você
enxergar coisas que você não estava
enxergando antes, então existe muita
intuição e insights para que você tome
novos rumos e faça novas coisas.

Dia em que você
consegue ter mui-
to progresso e
avanço a partir de

novas ideias que estão chegando.
Você consegue ter uma percepção
mais clara também das coisas e um
senso de organização brilhante, que
fará com que você tire muita coisa
da frente. Além disso, você conse-
gue ter um dia bastante produtivo e
agitado, mas sem perder o foco.

Hoje você precisa
não se deixar le-
var por medos,
paranóias, fofo-

cas e brigas. Tudo isso pode chegar
querendo te confundir, então quanto
mais foco em si e autoconfiança, mais
você avançará. Ótimo dia para admi-
nistrar dinheiro, papelada e resolver
problemas burocráticos, além de para
fazer uma limpeza na sua vida pesso-
al e profissional.

Hoje você tem
que tomar muito
cuidado com
quem você se as-

socia. Tome cuidado com perdas ma-
teriais por acreditar em pessoas que
querem te sacanear. Nem todo mun-
do que chegar perto de você hoje é de
confiança, então mantenha o foco, o
senso de alerta e se relacione com
pessoas de confiança. Também exis-
te beleza, harmonia e coisas fluindo
com bastante rapidez, então você
consegue resolver problemas e pes-
soas chegam pra te ajudar.

Hoje você tem
que tomar uma
decisão clara e
com muita certe-

za. Os relacionamentos afetivos tam-
bém são potencializados e você vai
ter certeza se você quer continuar
ou não com aquela pessoa que está
te paquerando. Os amigos também
podem ter uma grande presença no
seu dia, fazendo com que você consi-
ga chegar a soluções, então se abra
para ouvir. Tome cuidado com com-
petições, pois elas não vão te favo-
recer em nada.

Hoje você precisa
trazer o senso de
verdade para si.
Quanto mais você

agir em harmonia com as outras pes-
soas, melhor. O senso de diplomacia
também está presente aqui. Tome
cuidado com as ambições, com fingir
ser uma coisa que não é, pois a verda-
de acaba vindo à tona. Não fique ali-
mentando falsas esperanças em re-
lação às pessoas ou a si. Reflita,
pense e tome as suas decisões no
seu tempo.

O dia favorece
uma limpeza.
Pode ser que
você faça uma

grande faxina na sua casa, doe coi-
sas e dê espaço para o novo. Pode
ser que aconteça uma mudança de
residência ou de escritório, pois exis-
te uma energia muito grande de mu-
dança e de finalização de um ciclo para
começo de outro. A sua família tam-
bém pode ser um ponto de preocupa-
ção, exigindo que você ajude a resol-
ver problemas.

Hoje você precisa
jogar fora algu-
mas mágoas e
rusgas de um pas-

sado nem tão distante. É importante
colocar as coisas em pratos limpos
ou literalmente virar a página. Essa
Lua Minguante em Capricórnio pede
para você continuar, ter coragem
para seguir, sem parar no tempo e no
espaço. Além disso, é importante que
você foque nas suas emoções, na sua
criatividade e no que você realmente
quer fazer, para trazer novos objeti-
vos para a sua vida.

Você está com um
senso de liderança
pra lá de bom.
Essa Lua Min-

guante no seu signo fará você avan-
çar muito, se você tiver iniciativa e
proatividade. As pessoas estão te
ouvindo, então o seu senso de serie-
dade está grande, mas tome cuidado
para não usar esse poder e esse
magnetismo com segundas inten-
ções; não vá manipular as pessoas. É
importante não ter autoritarismo e
manter a empatia, para não passar
por cima das pessoas.

Muita realização
para você, mas
tome cuidado para
não ficar excessi-

vamente ligado ao material. Além dis-
so, tome cuidado com o excesso de am-
bição e com os gastos em demasia. Faça
as coisas com equilíbrio! A sua saúde
pode estar precisando de atenção.

As relações à sua
volta estão cheias
de pequenos con-
flitos e você preci-

sará ser o juiz de paz neste dia, então
leve palavras de ordem, organização,
verdade e harmonização, pois tudo
pode estar meio intenso. Tome cui-
dado para não entrar em conflito com
as pessoas. É importante que você
respire fundo e tenha muita paciên-
cia no dia de hoje.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam de
Pronta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO!
Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que
sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Pro-
tegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
da minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da
Cruz.

Em agradecimento, mandei publicar e distribuí um milhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamen-
te após o pedido.
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