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VENDE � SE
Chácara no

PovoadoBelaVista

Terreno com 30 mts de frente x 120
mts. Casa comvaranda ao redor. 3 quar-
tos (sendo 01 suíte) + Sala, cozinha,
banheiro social. Energia e água. Igarapé
ao fundo do terreno. Diversas árvores

frutíferas e local para criação de ani-
mais.
Tratar com: (92) 98806-7260 AN-

DRÉIAou (93) 99133-3387ARIANE

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

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

By Isabel Mueller

Observe com
atençãoas inten-
ções de uma
pessoa. Numa

conversa, você poderá entender
como deve guiar umprojeto ou uma
parceria. Amplie o seu campo de
visão, porque dessa forma poderá
superar um desafio que envolve um
grupo de pessoas.

Você pode ser
motivado a olhar
para investimen-
tos, porém é pre-

ciso levar em consideração as ex-
pectativas e os erros que foram co-
metidosnopassado.Asituaçãopode
ter uma relação direta com heran-
ças e partilhas. Experiências dopas-
sado regressamparaquevocêalcan-
ce uma solução definitiva.

Você pode estar
metido numa si-
tuação que vem
se arrastando do

passado ou que mexe com as suas
inseguranças. Você terá a oportuni-
dadede refazerumasituaçãodopas-
sadoque foi geradapor umapessoa.
Vocêamadureceumuito nosúltimos
meses, mas agora é levado a enca-
rar uma situação com realidade.

Depois demuitos
desgastes no tra-
balho, você será
levado a atuar de

uma formamais objetiva. Canceria-
no, é preciso aprimorar o seu desen-
volvimento pormeio de umestilo de
vidamais saudável. Não cometa os
mesmos erros do passado. Renove
o seu trabalho e a sua rotina.

Um sentimento
do passado não
foi desfeito. Leo-
nino, umamor do

passadoaindamexecomvocêepode
voltar com tudo. Émomento de cu-
rar e seguir o fluxo dos sentimentos
de uma forma mais adequada. A
mesma experiência pode ser proje-
tada aos filhos. Não permita que
pendências emocionais bloqueiemo
seu desenvolvimento.

Sentimentos e
expectativas do
passadovêmme-
xendomuito com

você. A família e a sua casa preci-
sam de curas mais efetivas. Caso
não se sinta fortalecido para conti-
nuar a sua jornada, busqueajuda es-
piritual ou terapêutica. Curar é per-
doar e ressignificar o passado.

É um bom dia
para entender
como as ideias

vêmsendo colocadas emprática. As
relações com pessoas do seu conví-
vio ou com parentes passam por
curas profundas.As palavras devem
sermedidas. Libriano, enganosemal-
entendidos do passado voltam para
que as relações sejam curadas.

Você terá a opor-
tunidadedeenten-
der como deve li-
dar com investi-

mentos. Manter o foco demasiada-
mentenodinheiropodedeturparoque
realmente é essencial. Experiências
dopassadovoltamparaquevocêpos-
sa ressignificar as suas ações finan-
ceiras. Tome cuidado com ilusões e
expectativas. Reparos financeiros
comos filhos podemvoltar.

Você pode se
sentir mais triste
hoje, bem como
vulnerável a me-

móriasdopassado.Sagitariano, é im-
portante não nutrir expectativas e
aprender a lidar como novo fluxo da
vida. Tome cuidado com arrependi-
mentos do passado e sentimentos
que precisam ser curados em rela-
ção a pessoasmuito próximas.

Vocêpodesentir a
necessidade de
esconder os seus
sentimentos e as

suaspercepções. Épromissor buscar
o silêncio e uma atitudemeditativa,
paranãoerrarnoseu julgamento.Mas
paredeviverumavidadementira. Isso
mesmo, porque evitar o erro a todo
custo é deixar de viver.

Aquariano, quem
realmente são os
seus amigos ver-
dadeiros? Eis a

questão! Temos o regresso de situ-
açõesmalresolvidas comamigos ou
um grupo de pessoas. Você amadu-
receu o suficiente para entender
quem é quem.

Denadaadiantará
continuar se es-
condendo para
evitar o conflito.

Existemexperiênciasdopassadoque
voltam para que você se posicione
de uma formamais objetiva. Júpiter
volta para o seu signo e fará um as-
pecto comNetuno!Averdadebate à
suaporta e pedeque vocênãocome-
ta os mesmos erros do passado.
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ORAÇÃOASANTOEXPEDITO

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

DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA UR-
GENTE, peça esta ajuda a Santo Expedito que
é o Santo dosNegócios que precisamde Pron-
ta Solução e cuja Invocação Nunca é Tardia.
ORAÇÃO �Meu Santo Expedito das Cau-

sas 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 San-
to dos Desesperados, Vós que sois o Santo
das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-
me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade.
Atendei ao meu pedido: �Fazer o pedido�.
Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis,
protegei-me de todos que possam me preju-
dicar, Protegei a Minha Família, atendei ao
meu pedido com urgência. Devolvei-me a
Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo res-
to da minha vida e levarei seu nome a to-
dos que têm fé. Muito Obrigado, meu San-
to Expedito!
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e

fazer o Sinal da Cruz.
Em agradecimento, mandei publicar e dis-

tribuí um milheiro desta oração, para propa-
gar os benefícios do grande Santo Expedi-
to. Mande você também publicar imediata-
mente após o pedido.




		2022-10-28T16:04:57-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133


		2022-10-28T16:05:37-0300
	OPROGRESSONET SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO DI:05703897000133




