
o progressoo progressoo progressoo progressoo progresso C2-2Publicações
Quarta, 17 de agosto de 2022

VENDE-SE
VENDE-SE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O
HOTELREDENÇÃO,COM960m2QUADRA-
DOS, LOCALIZADONARUAMONTECAS-
TELOCOMALAGOAS,SETORRODOVIÁRIO.

(99) 98111-3090 / 98136-3921 / 99979-5649

By Isabel Mueller

Hoje o dia fa-
vorece a en-
trega e a ge-
nerosidade. É

indicado que você não fique
apenas pensando em coisas
materiais e em trabalho. Ten-
te fazer coisas diferentes e
abrir mão do controle sobre
as coisas. Abandone as preo-
cupações e se eleve para um
lugar de silêncio e contempla-
ção: viva um pouco a arte e a
espiritualidade.

O dia favore-
ce as mudan-
ças, portanto
fazer as coisas

de maneira automática, ser
teimoso e resistente a inovar
podem ser problemas. Evite
fazer as coisas do mesmo jei-
to de sempre. Questione-se
mais, não aceite respostas
prontas � de si mesmo ou
dos outros. Abra sua mente
e busque experimentar coi-
sas novas.

O dia favore-
ce uma atitu-
de nova, mas
a ansiedade

pode estar muito presente por
causa do seu excesso de ener-
gia. Existe caos, mas também
criatividade. Mantenha sua
postura de ser multitarefa,
mas não se deixe levar pelo
piloto automático. Seja mais
aberto para se relacionar com
as pessoas em geral.

Hoje o dia traz
plenitude e
calma� e isso
é muito impor-

tante para que as suas rela-
ções fluam bem. O trabalho
em equipe e as sociedades
estão favorecidas. Juntos,
vocês podem avançar mais e
com mais consistência do que
se fizer tudo sozinho. Existem
novas alternativas ou novas
ideias originais para ganhar
dinheiro, então aposte nelas.

Hoje o dia pede
mais impesso-
alidade, por-
tanto não

leve as coisas para o lado pes-
soal. Observe mais e reaja
menos. A leveza pode ser o
seu grande trunfo. Com ela,
surgem novas ideias e uma ca-
pacidade de pensar além, de
planejar e ser estratégico.
Conversas interessantes
acontecem, mas tome cuida-
do com as fofocas.

Hoje o dia traz
i ndec i sões ,
por isso pode
não ser um

bom momento para tomar de-
cisões definitivas. O dia traz
a força da união, então se
relacionar bem pode ser uma
arte. A partir dessas trocas,
ideias podem surgir, então
evite querer fazer tudo sozi-
nho e se isolar: junto das pes-
soas, você crescerá.

O dia pode
trazer ruptu-
ras e deci-
sões difíceis

podem ser tomadas. Tome
cuidado com impasse ou ra-
dicalismos e agressividades.
Tente se manter calmo e
equilibrado para não perder
o autocontrole. Além disso,
tente ser diplomático, mas
evite ficar em cima do muro.
Cuide mais das suas econo-
mias.

Ho je o d ia
pede dec i -
sões e tudo
que não está

avançando na sua v ida
deve ser remediado ou re-
tirado, portanto o dia pode
trazer mudanças radicais.
Não insista em coisas ou
hábitos que prejudicam a
sua vida ou não trazem ne-
nhum avanço. Boas trocas
podem acontecer nas rela-
ções afetivas.

O dia vai te
trazer muito
trabalho, en-
tão é preciso

ter iniciativa e avançar, fa-
zendo por si mesmo e não es-
perando muito das pessoas,
pois isso pode apenas te irri-
tar e trazer brigas, cobranças
e críticas que não levam a lu-
gar nenhum. Ative seu amor-
próprio e sua independência.

Hoje o dia pode
trazer ansieda-
de, principal-
mente em rela-

ção a questões amorosas. É
importante se abrir para um
diálogo sincero e colocar tudo
às claras para não criar para-
noias. Também pode ser ne-
cessário buscar mais inspira-
ção para avançar no traba-
lho, em busca de mais criativi-
dade. Saiba expor e trocar,
pois assim tudo fluirá melhor,
inclusive as reuniões de tra-
balho.

O dia pedemais
foco e doação
para a família
ou para as

questões domésticas. Sua
casa pode precisar de reparos
ou pode ser importante orga-
nizar a sua rotina de saúde.
Além disso, você pode rece-
ber muita ajuda, mas é impor-
tante se abrir para receber.
Finalize as suas pendências.

Quanto mais
exercitar seu
lado generoso
e benevolen-

te, mais seu dia pode fluir.
Resgatar algum projeto anti-
go ou colocar em prática al-
gum talento artístico pode
trazer bem-estar e mais moti-
vação para o seu dia a dia,
mas é preciso manter uma dis-
ciplina, senão as coisas ten-
dem a ser descartadas nos
próximos dias.

ORAÇÃOASANTOEXPEDITO

Festa 19 de abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algumPROBLEMADEDIFÍCIL SOLU-

ÇÃO e precisa de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda a
Santo Expedito que é oSanto dosNegócios que precisamde
ProntaSolução e cuja InvocaçãoNunca éTardia.

ORAÇÃO � Meu Santo Expedito das Causas Justas e
Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor JESUSCRISTO!
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 aomeu pedi-
do: �Fazer o pedido�. Ajudai-me a superar estas Horas Difí-
ceis, protegei-me de todos que possamme prejudicar, Pro-
tegei aMinha Família, atendei aomeu pedido comurgência.
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto
daminha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.Muito
Obrigado, meu Santo Expedito!

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

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