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É preciso chegar a uma conclusão sobre uma 
decisão que deve passar pelo filtro do julga-
mento. Use a sua consciência para identificar 
como é possível atuar com uma pessoa que 
não está bem e sofre emocionalmente.

O cônjuge ou uma pessoa importante passa 
por julgamentos e será testada em sua vera-
cidade. É um dia importante para averiguar 
as trocas comerciais e qualquer tipo de re-
lação que ativa questionamentos sérios.

O seu desejo é ser feliz e fugir de cobranças 
que vêm sendo feitas. É importante amadu-
recer a forma como encara o relacionamen-
to e o que acredita ser felicidade. Uma pes-
soa está muito magoada e deve ser levada 
em consideração.

Esteja aberto a entender e interagir com si-
tuações que afetam o seu dinheiro e formas 
de ganhos materiais. Você pode se decep-
cionar ou tomar uma decisão precipitada. 
Reflita para adquirir sabedoria. O cresci-
mento deve ser examinado.

As palavras e a forma como expressa suas 
ideias têm um impacto importante em sua 
rotina e trabalho. Examine com atenção as 
relações e a troca com pessoas que inter-
ferem em sua produtividade. Não deixe de 
expressar o que pensa.

Para transitar numa relação mais saudável 
com as pessoas do seu convívio, é impor-
tante fazer um bom julgamento interno. 
Os processos emocionais tomam conta e 
podem prejudicar a sua visão. Seja sábio e 
maduro.

É preciso conduzir os planos com sabe-
doria e ética. Faça o seu melhor por meio 
de posturas que condizem com os seus 
valores. Suas decisões impulsionam a sua 
imagem pública e evidenciam o seu seu ca-
ráter. Se fizer o contrário, você será julgado 
desfavoravelmente.

A experiência pela qual você vem passan-
do o leva a refletir profundamente sobre os 
sentimentos e expectativas depositadas em 
pessoas do seu convívio. É importante fazer 
uma exame profundo em sua consciência 
para avaliar o que cabe a você.

A falta de foco e decisões que vêm atropela-
das por julgamentos são prejudiciais para o 
seu desenvolvimento. A rotina deve ser ava-
liada, assim como as melhorias que devem 
ser executadas com maior consciência. Há 
erros que não podem ser descartados.

Saiba que as decisões que se desenrolam 
entre hoje e amanhã repercutirão no seu 
relacionamento. É importante entender 
as expectativas da pessoa amada para 
não colocar tudo a perder. Reveja os sen-
timentos, cure o passado e tome as deci-
sões com maturidade.

Você está limpando as \”sujeiras\” que fo-
ram varridas para baixo do tapete no passa-
do. É importante tomar consciência de que 
você está em processo de cura e isso afeta 
as relações com as pessoas próximas.

Você está sobrecarregado de tarefas e ideias 
que devem ser filtradas com entendimento. 
A experiência afeta as relações com amigos 
e se misturam com resultados financeiros. 
Amplie o seu campo de visão para conse-
guir um bom aproveitamento da troca.

ÁRIES
21/03 A 19/04

GÊMEOS
21/05 A 21/06

LEÃO
23/07 A 22/08

ESCORPIÃO
23/10 A 21/11

LIBRA
23/09 A 22/10

CAPRICÓRNIO
22/12 A 19/01

PEIXES
19/02 A 20/03

TOURO
20/04 A 20/05

CÂNCER
22/06 A 22/07

VIRGEM
23/08 A 22/09

SAGITÁRIO
22/11 A 21/12

AQUÁRIO
20/01 A 18/02

Horóscopo

Soninha e Vagner pensam em como ficar jun-
tos, apesar das divergências de suas famílias. 
Flora insiste para que Paulo se apresente com 
ela no Sapiência. Talíssia, Dandara, Garoto e 
Érico conversam com Jade sobre racismo. Ga-
briela, Rafael e Bárbara levantam possibilida-
des de ajuda para Vagner. Rosália, Alex e Pé-
rola incentivam Márcio a vender seus doces. 
Vagner e Soninha pensam em fugir juntos. 
Gabriela sugere que Rosália empregue Vagner 
como seu ajudante na cantina da escola. Dan-
dara e Leonor se entendem em sala de aula. 
Vagner agradece Érico e Rosália e comemora 
seu novo trabalho com Soninha, Leandro e 
Bárbara.

Cris tenta encontrar a cabana de Danilo. Isa-
bel procura por Priscila na fazenda. Josi des-
cobre que Priscila é filha de Alain. Mauro 
César tenta se reaproximar de Mariane. Jorge 
se insinua para Neusa. Cris encontra as ruí-
nas da cabana de Danilo. Priscila se perde na 
mata. Josi conta para Mariane sobre a pater-
nidade de Priscila. Edméia/ Grace vai à casa 
de Margot. Felipe aparece para Priscila, mas 
Vicente o afasta da menina. Cris, que está 
delirando de febre, beija Jorge pensando ser 
Danilo no momento em que Alain e Isabel se 
aproximam.

Menelau diz a Marocas que não quer mais 
ser modelo da Kikinico. Livaldo rouba o cha-
veiro de Carmen. Helen avalia os exames de 
Marocas e afirma que alguém está tentando 
envenená-la. Herberto alerta a Lúcio que de-
tectaram a substância no exame de Marocas. 
Samuca deduz que Agnese é responsável 
pelo envenenamento de Marocas.

Júnior conta a Geandro que um homem mis-
terioso tirou a arma de sua mão. Gabriel acre-
dita que Sampaio seja o responsável pelo 
disparo. Peçanha alerta Machado sobre o es-
tampido. Machado descobre que Rita destruiu 
suas lingeries. Júnior manipula Geandro para 
que o irmão o ajude a esconder sua culpa. 
Sampaio conta a Valentina que Júnior atirou 
contra Gabriel. Stefânia fica decepcionada 
com João Inácio, e Adamastor a apoia. Mirtes 
impede que Guilherme fale com João Inácio. 
Elisa e Lourdes brigam, e Maltoni acalma a 
situação. Diana percebe o interesse de Elisa 
em Maltoni. Machado e Peçanha investigam 
o disparo contra Gabriel. Leonardo aprova o 
teste de câmera com Rita. Fabim reconhece 
Marilda. Afrodite arma para que Nicolau não 
fale com Atalla. Gabriel confronta Valentina.
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