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EDITORIAL

Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS

Neste novo ano astrológico, onde festejamos no hemisfério 
Norte a Primavera, em todo o mundo damos reinício a 
um novo ciclo anual, com o ingresso do Sol ao signo de 
Carneiro – o qual, para Portugal, apresenta um desafiante 
Mapa Astrológico. Com este novo renascer, a esperança e o 
resgate das nossas vidas, tornam-se uma prioridade. Neste 
novo Jornal queremos levar até si uma leitura onde se sinta 
orientado, guiado, com novas ferramentas para que possa 
aproveitar a Astrologia e caminhar com maior esperança. 

Este Equinócio traz consigo o 9.º aniversário da ASPAS 
– Associação Portuguesa de Astrologia, que nestes 
tempos continuamos a dar o nosso melhor, contando com 
vários eventos online, mais membros, parcerias e ainda 
um grupo cada vez maior de astrólogos que crescem no 
mercado profissional querendo sempre levar a integridade 
e profissionalismo da Astrologia ao público em geral. 
Festejemos a vida, a capacidade que tivemos em ousar criar 
uma ponte entre astrólogos em Portugal, e pelo mundo. 
Uns conseguem fazer a travessia, outros buscam fazer 
sozinhos, podendo ficar para trás pela forte influência de 
Aquário, que pede união, liberdade no grupo e capacidade 
de sabermos trabalhar em humildade partilhando os nossos 
saberes, afinal eles foram herdados e delegados pelos 
nossos ancestrais. Continuamos a realizar os eventos online 
no StarClub da ISAR – International Society for Astrological 
Research, uma instituição de prestígio internacional, onde 
levamos todos os meses astrólogos portugueses membros 

da ASPAS a levar o seu saber através de uma plataforma 
internacional que conta com milhares de assinantes, afinal 
a ISAR vai comemorar 51 anos de vida.

Criamos nesta edição novos conteúdos e a continuidade de 
pesquisa e investigação de vários artigos, ousamos e fomos 
mais longe, levando diálogos de astrólogos até si, para que 
possa se sentir conectado a esta linguagem sagrada.

Um Equinócio marcado por muitas perdas no mundo da 
Astrologia, no final do ano de 2020 Maria Flávia Monsaraz 
deixa este plano, com um enorme legado de saber 
astrológico, e Helena Avelar levanta vôo em direção a casa, 
deixando uma enorme riqueza de conhecimento com a 
Astrologia Tradicional, com imensas obras, por partes de 
ambas. A elas o nosso profundo agradecimento por terem 
ousado ir mais longe. A equipa da ASPAS expressa a todos 
os familiares um profundo pesar.

Abra este Jornal e entre no mundo da Astrologia com rigor 
através de artigos, pesquisa e novos conteúdos!

Obrigada pela sua preferência.
Boas leituras
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01DIÁLOGOS ENTRE 
ASTRÓLOGOS



Isabel Guimarães O Sol indica que as pessoas querem 
renascer das suas feridas, valorizando o grupo. Temos um 
stellium com Vénus em Peixes, Sol e Quíron em Carneiro, 
na casa 11; ferida do grupo, do coletivo, da esperança, ferida 
do corpo, uma vez que o regente se encontra na casa 1, o 
corpo físico.

Bia Souza O Sol faz um sextil a Marte, regente do signo 
ocupado pelo Sol. Fala de iniciativa, de retomada de 
movimento para direcionar um grupo de pessoas que estão 
procurar reestruturar-se. Saturno forma um trígono com 
Marte, Nodo Norte e Lua.

Isabel Guimarães A casa 1 fala de como o povo se mostra 
e sente, pelo posicionamento da Lua nesta casa. Como o 
ascendente se refere ao signo de Gêmeos o que manifesta...

Raphael Ferri .....comunicação, interação com as pessoas, 
sociabilidade. A Lua em conjunção com o Nodo Norte, 
representa a procura de uma direção para uma melhor 
comunicação, e nutrição através do social. Saturno, na 
posição mais alta do Mapa, faz conjunção com o MC e 
trígono com o Sol e Quíron no signo de Carneiro. O Sol 
indica os governantes, poderíamos dizer que traz uma 
certa segurança e estabilidade, mas com mais rigor para 
o coletivo. O trígono com Marte indica a necessidade 
de sociabilidade, que deve ser vivenciada com cautela, 
disciplina, responsabilidade em grupo. Indica que 
essa sociabilidade é possível desde que com muita 
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PREVISÕES PARA O 

NOVO ANO ASTROLÓGICO

responsabilidade social, caso contrário o Saturno pode fazer 
a cobrança e restringir muito.

Alexandre Saraiva O Stellium com Sol, Quíron, Vénus e 
Neptuno, a Vénus em conjunção com o Sol indica forte 
influencia na comunicação, com capacidade de criar diálogos 
de forma afetiva e carinhosa (Lua em Gêmeos). Esses 
aspetos criam a oportunidade através da comunicação, 
com a valorização do povo mostrando a direção e o foco, 
pelos aspectos de Saturno e Júpiter formando um trígono 
com o Nodo Norte, Lua, Saturno e Marte. Mas, a quadratura 
entre Saturno e Urano indica o desafio que tem que haver 
na comunicação, na abertura do novo e do país, mas, com 
alguma restrição à liberdade. Isso vai mexer com as feridas 
do Presidente e do povo, indicando que não vamos ser iguais 
ao que éramos. Isso vai tirar as pessoas da zona de conforto e 
criarem novas iniciativas e direções, porque a população está 
em desgaste. A mensagem do Presidente e do governo, uma 
vez que Plutão faz sextil com o Sol, sugere as direções que 
o povo precisa, pelo fato de estarmos a viver o desemprego 
e falências em grande escala. É preciso renascer e reformar, 
criando iniciativas diferentes.

Anabela Soares Essas perdas são representadas por Urano 
em Touro em quadratura a Saturno; perdas de bens, de 
valores de forma repentina. As pessoas por um lado querem 
liberdade, mas por outro lado este aspecto astrológico cria 
disciplina e ordem e as pessoas sentem-se reprimidas.

Raphael Ferri Urano na casa 12 fala de uma liberdade 
confinada e limitada. A quadratura com Saturno indica que 
haverá sempre altos e baixos em relação à liberdade. Não 
haverá nem restrição total nem liberdade total, ficando em 
constante alternância. Urano vai alternar a liberdade em 
condição com a rigidez, o compromisso, com a limitação de 
Saturno. Ficaremos em constante adaptação entre o confinar 
e desconfinar.

Alexandre Saraiva A liberdade depende da estrutura e 
a estrutura depende da liberdade. A grande maioria das 
pessoas vai depender de ajudas que o governo e o Presidente, 
possam oferecer. Estará tudo muito limitado em termos 
de ter dinheiro, representado por Urano em quadratura a 
Saturno. O limite do dinheiro que vai trazer muitas restrições, 
obrigando as pessoas a viverem uma vida diferente.

Bia Souza O regente da casa 2 é Mercúrio e ele faz sextil com 
Urano, indicando uma tendência a reinventar a economia, 
uma vez que os ganhos não são seguros e fixos. O único 
aspecto benéfico que Urano e Mercúrio formam, é entre eles. 
Está presente um aspeto geométrico astrológico em forma de 
triangulo entre o Nodo Sul, Quíron e Saturno. Como o Nodo 
Sul se posiciona na casa 7 podemos dizer que seguiremos a 
experiência de outros países, para que possamos estabilizar 
e curar as feridas do povo. Copiar um modelo que deu certo.

Raphael Ferri A casa 8 fala do dinheiro que vem de fora.

Isabel Guimarães A casa 8 é a casa 2 derivada da casa 7, 
então podemos falar de parcerias.

Alexandre Saraiva Júpiter entra aí também e fala do 
dinheiro vindo do estrangeiro, ainda por cima com o país a 
receber muito dinheiro vindo da União Europeia. Existindo 
a possibilidade de haver algo que não é claro para o povo, 
devido a Plutão em Capricórnio.

Bia Souza Júpiter faz trígono com a Lua.

Anabela Soares Sim Bia, mas as pessoas podem começar a 
sentir-se com mais alento e esperança.
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Mapa do equinócio da primavera, que representa o grau zero de Carneiro

Bia Souza Sim Anabela também.

Miguel Soares Como a casa 8 representa também o dinheiro 
que recebemos, neste caso de organizações externas, ao 
termos a presença do signo de Capricórnio nesta mesma área 
de vida, o seu regente pode levar a que o dinheiro seja regrado 
e não tão abundante devido a esta casa abrir em Sagitário, 
como podemos pensar.

Fernanda Costa Também o dinheiro pode ser “desperdiçado”, 
até porque Júpiter não indica só o seu lado positivo.

Isabel Guimarães Esse dinheiro pode ser usado.

Raphael Ferri Pode representar a formação de um grupo de 
ajuda entre os países europeus, por Júpiter estar em Aquário. 
Pode representar parcerias de um país ajudando o outro. 
Dinheiro comunitário.

Isabel Guimarães Esse dinheiro pode ser usado de forma 
dúbia, uma vez que a Vénus e Neptuno, que são os regentes 
de Urano estão ativar Peixes. Vénus também representa o 
dinheiro e com a presença de Neptuno pode dar a ilusão de 
que o dinheiro pode não ser bem aplicado. Embora tenhamos 
Saturno no MC a dar estrutura ao país com limites, com 
sofrimento e restrições, também há uma grande capacidade 
do povo conseguir, este planeta está em trígono com o 
Stellium na casa 1, os sacrifícios trazerem uma estrutura ao 
povo, mas a Vénus em Peixes é perigosa, quando relacionada 
ao dinheiro. Isto porque Mercúrio está no signo de Peixes e é o 
regente do ASC, e ao mesmo tempo em quadratura com a Lua 
esta que representa o povo, que pode ser iludido, enganado, 
não ser claro. O Mercúrio está em quadratura a Marte, ou seja, 
pode vir muito dinheiro, mas de que forma será utilizado?

Miguel Soares A questão desse dinheiro pode vir muito e não 
ser bem utilizado ou parecer que vem muito e afinal não vem 
tanto quanto o esperado.

Isabel Guimarães O Plutão em sextil com a Vénus e com o 
Sol, pode representar muito dinheiro, e o regente, Marte, 
está em Gêmeos, podendo ser uma lufada de ar fresco – a 
larva do vulcão trazendo o dinheiro necessário, porque 
Plutão representa o dinheiro maior, de grandes instituições, 
enquanto que a Vénus fala de recursos necessários para a 
nossa sustentabilidade. Lembrando que este mapa dura um 
ano, Mercúrio em Peixes fala de comunicação dúbia e está 
em quadratura também com Marte.

Raphael Ferri E o Neptuno faz quadratura com a Lua também, 
criando expectativas para a população. Júpiter representa a 
fartura, mas em Aquário é tudo medido, ninguém ganha, tudo 
deve ser repartido por igual, sendo assim, não há fartura. 

Alexandre Saraiva Como o Júpiter está em quadratura com 
a Lua, fala novamente do povo, ou seja, o dinheiro vai entrar, 
mas a quadratura de Saturno com Urano mostra que não 
será utilizado como deveria ser. Os que perderam tudo vão 
continuar a sofrer e ter que realizar grandes sacrifícios e 
continuar a reinventar-se. A Vénus como regente de Balança, 
que abre a casa 6, pode ser um bom momento para investir na 
área da saúde, tornando Portugal um dos países de referência 
nessa área e apoio à saúde e ao povo.

Isabel Guimarães Justamente na casa da saúde temos um 
eixo interceptado entre Escorpião e Touro representados por 
Plutão/Marte e Vénus. O interceptado é sempre algo que 
temos que resgatar e algo que não vemos com clareza – o 
signo intercepta a informação. Apesar dos regentes estarem 
bem ligados, todos os benefícios e ajudas que podemos 
receber, deveriam ser para ajudar os mais desfavorecidos, 

D
IÁLOGOS

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL
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se estivéssemos ligados a um propósito de vida – o Nodo 
Norte em Gêmeos.

Anabela Castro Como o Nodo Sul esta em Sagitário e na 
casa 9, as pessoas já têm conhecimento do que é a filosofia 
da pandemia e viajar em ideologias já gastas, mas sim seguir 
um Norte consciente, com aprendizagens e uma comunicação 
que traga a consistência da palavra em prol do todo. 

Alexandre Saraiva Isso pode ser a nível mundial, dar nova 
direção as pessoas, porque Júpiter está em Aquário, na direção 
de vida da humanidade, com novos ideais, novas formas de 
viver que será expressa através da comunicação, meios de 
mídia e que podem representar revoluções muito sérias. A 
ferida é grande em termos mundiais, porque o que era nunca 
mais será. Quem tem sempre esse controlo é quem manda. Aí 
entra a quadratura a pressionar o que os governos vão fazer.

Isabel Guimarães Lembrando que com a analise deste mapa, 
podemos até ter más notícias, mas temos a capacidade de 
dar também a solução para o que fazer. A grande energia que 
esperamos é a de esperança e de ajudarmos uns aos outros, 
marcada pelo stellium na casa 11, com a capacidade de ajudar 
o outro a curar sua ferida (Quíron), se a nossa estiver sarada 
(Sol em Carneiro). Podemos ter muita compaixão (Neptuno) e 
valorização (Vénus), pelas pessoas que estão em sofrimento, 
podemos usar medicinas alternativas, energias e outros apoios 
indiretos que não sejam tão visíveis (Neptuno). Podemos 
fazer muito pelo coletivo e pelos amigos e nem lhes mostrar, 
porque muitos não estão preparados para ouvir, devido a 
muitos estarem presos ao ego exacerbado (Sol em Carneiro). 
Podemos ajudar as pessoas a refletir sobre si mesmas, porque 
isso é que é importante neste momento, não é só debatermos 
o governo e as leis, é também perceber que tipo de energias 
estão contidas no mapa do equinócio e que durará até o 
próximo. Ou seja, ter atenção às suas feridas para poder ajudar 
as feridas dos outros. A possibilidade de ação está muito 
poderosa em termos de comunicação (Marte em Gêmeos), 
utilizar as palavras com o propósito de acolher o outro como 
se fosse sua mãe (Lua conjunta ao Nodo Norte). Recuperar a 
sua energia no equinócio da primavera, fortalecendo o corpo 
físico, com um reforço de vitaminas, alteração na alimentação. 
Muitas pessoas estão a falar do meio ambiente e temos 
neste mapa a quadratura entre Mercúrio e Marte, pessoas 
que acham que tem razão em tudo que dizem, notícias falsas, 
Fake News, que também ocorrem no nosso meio ambiente, 
nos nossos grupos, nossos amigos, muitas vezes com falsas 
palavras, falsas amizades, falsas intenções, porque as pessoas 
no fundo, estão a procurar se iludir (Mercúrio em Peixes), 
no seu ego (Marte no ASC) de acordo com a sua verdade 
(quadratura Marte/Mercúrio). É preciso então, haver mais 
diálogos, mais compaixão e aceitação das diferenças (eixo 
Carneiro/Balança); o regente, Vénus, está em Peixes em sextil 
com Plutão – procure escutar o outro, aceitar as diferenças, 
valorizando mais (um dos melhores posicionamentos de 
Vénus em Peixes é sentirmos compaixão). É uma oportunidade 
única do mundo aprender a saber ser compassivo com o outro 
e olhar para valores espirituais mais elevados e não ao ego 
exacerbado, atirando para o outro as suas frustrações (eixo 
Carneiro/Balança). Esse eixo está sempre presente no mapa 
do equinócio da primavera, mas desta vez temos Quíron e 
Vénus em conjunção ao Sol em Carneiro. Este mapa não é só 
mundial, é também para nós; é a visão exterior que influencia o 
nosso interior, e a forma como projetamos o nosso eu para os 
outros. Estamos em pandemia, mas cada um quer olhar para 
o seu umbigo. Tudo que dissermos pode ser mal interpretado, 
durante todo o ano, portanto muito cuidado ao escrever sobre 
estas interpretações.

que é a casa 12, e seu respetivo eixo, casa 6, no dia a dia, 
na saúde, na alimentação e enfermidades que estão a criar 
escravidão do povo, pode ao mesmo tempo não ser claro a 
forma como será administrado. Devemos ter cuidado na 
forma como publicamos as informações, nas redes sociais, 
em grupo e na sociedade em geral. Durante este ano, teremos 
ajuda e suporte financeiro vindo do exterior, fundamentando 
com o Plutão que está na casa 9 em sextil com a Vénus, liga-
nos à esperança, à expansão e crescimento, sabendo que ao 
mesmo tempo, o eixo interceptado desses signos, envolvendo 
as casas 6 e 12 podemos ter coisas que não estarão tão 
claras, até porque temos Urano em Touro que representa 
as mudanças do povo em relação aos recursos financeiros, 
em quadratura com Saturno. Sendo que Urano está incluído 
nesse eixo interceptado.

Raphael Ferri Além do Plutão na casa 9 fazer sextil com a 
Vénus, o regente da casa 8 é Júpiter que está no MC, fazendo 
um lindo trígono com a Lua, que também recebe uma 
quadratura da Vénus e Neptuno, ou seja, tem fartura mas está 
distorcida.

Bia Souza O Neptuno pode representar, não necessariamente 
desvio de dinheiro, mas mal administrado.

Isabel Guimarães Pode ter usos dúbios.

Alexandre Saraiva É o mais provável, porque quem paga é 
sempre o povo. Quem menos recebe é o povo porque a Lua 
está em quadratura com Neptuno.

Anabela Soares Como a Lua representa o povo e Neptuno 
os sacrifícios, as pessoas podem   se sentir vitimizadas e 
inseguras.

Raphael Ferri O regente de Aquário é Urano e Júpiter está em 
Aquário. Ou seja, o regente da casa 8 está no MC e o regente 
do MC faz quadratura com Saturno, causando instabilidade, 
indicando que no meio do caminho podem haver imprevistos 
que mexam com esse dinheiro.

Bia Souza Pode inclusivé ser a revolta do povo, por insatisfação. 
É o velho contra o novo – Urano/Saturno. Então o povo pode 
fazer a cobrança se entender que não está o dinheiro a ser 
bem administrado.

Raphael Ferri Ainda mais com Marte na casa 1, representando 
essa agressividade.

Alexandre Saraiva Agressividade na comunicação.

Miguel Soares Marte em Gémeos em quadratura a Mercúrio 
em Peixes a disseminação de ideias, opiniões, podem trazer 
complicações com as vacinas devido as estratégias que 
o Governo pretende implementar. Tudo isto, pode levar ao 
medo e até mesmo a descuidos. Acharmos que ao estarmos 
vacinados não precisamos de cumprir com as regras da DGS.

Isabel Guimarães E faz quadratura a Mercúrio, que representa 
os acordos, tensão na comunicação, nos mal entendidos. 
O Marte em Gêmeos tem sempre a tendência de falar sem 
pensar.

Bia Souza O argumento vai ser mais pela palavra do que pela 
ação.

Isabel Guimarães Isso pode trazer atitudes repentinas das 
pessoas, porque é a nossa manifestação com o exterior, como 

Raphael Ferri Mercúrio é muito importante neste mapa por 
ser o regente do ASC.

Bia Souza No nosso caso, mas no mundial a semelhança 
é só dos aspectos, e não as casas, devido a latitude e 
longitude de cada país.

Alexandre Saraiva Por este mapa também podemos ver 
qual a nossa posição dentro da União Europeia.

Isabel Guimarães Para isso temos que ter o mapa da União 
Europeia, que por este mapa é representada pelas casas 7 
e 9 – Balança e Sagitário. As estruturas da direção é o MC, 
mas as parcerias é sempre a casa 7 e com o estrangeiro é 
a 9.

Bia Souza Razão pela qual eu dizia à pouco, que o aspecto 
do Nodo Sul em sextil com Saturno, traz experiências de 
outros países, para curar nossas feridas (Nodo Sul em 
trígono com Quíron).

Alexandre Saraiva Ou ao contrário, os outros países 
olharem para os exemplos vividos por nós, uma vez que 
tivemos uma descida tão drástica de contágios, que vai ser 
um sucesso.

Isabel Guimarães Tudo é uma consequência de algo, 
não se esqueçam que a pandemia não começou agora, 
começou o ano passado. Com o stellium Marte/Jupiter/
Saturno e Plutão, agora observamos o movimento desse 
mesmo Marte, regente do equinócio. Portanto, em termos 
de mapa e de Astrologia, temos sempre que correlacioná-
los, não podem ser lidos separados. A ideia é ser parcial e 
olharmos para o mapa e darmos a predisposição do mesmo 
em termos energéticos e de vitalidade. Este novo ano 
astrológico traz um novo renascimento, feridas que foram 
acumuladas no corpo indicando uma boa capacidade de 
cortarmos através de novos meios de comunicação e 
propósito de vida, porque o regente de Quíron é o próprio 
Marte, e eles estão muito bem ligados.

Raphael Ferri O Sol e Quíron em Carneiro mostram a questão 
do nosso papel entre o individual em função do amor 
coletivo (Vénus em Peixes). Se tivermos responsabilidade 
(Saturno em Aquário) com o coletivo, com a nossa parte 
na sociedade, temos tudo para dar certo, porque o Marte 
está no ASC fazendo um aspecto lindo com Saturno, que 
também faz trígono para a Lua, então tem tudo para correr 
bem se formos responsáveis.

Isabel Guimarães É óbvio que se estamos com Urano em 
quadratura a Saturno, estamos todos com dificuldade de 
liberdade.

Alexandre Saraiva Como Portugal começou a desconfinar 
em etapas, podíamos avançar com mais aberturas, no 
entanto apesar de alguns países estarem a desconfinar 
outros estão a fechar de novo. Reparem como temos 
Balança a abrir a casa 6, esta ligação são como dois pratos 
numa balança, ora confina, ora desconfina. Como a casa 
6 também é o serviço, o trabalho no nosso dia-a-dia e o 
nosso país vive muito de turismo, nossos governantes 
estão a tentar salvar o verão através deste setor. Podemo-
nos focar no trabalho, no dinheiro que vai entrar através 
das parcerias com a União Europeia, promover Portugal 
como um país seguro para a saúde, turismo de saúde. 

Isabel Guimarães Para este trabalho é preciso ter a energia 
do mapa. A configuração que temos é a de um balde ou 

uma taça? 

Miguel Soares É uma taça com o planeta guia Plutão.

Anabela Castro Os planetas estão concentrados no hemisfério 
norte, indicando que não será um ano de introspeção. Um ano 
de poder e de mudança, ou seja, transformação.

Isabel Guimarães Estamos com uma cruz mutável e fixa, ou 
seja, o ritmo do mapa está com duas frequências, ora é fixa, 
ora mutável. A configuração do mapa, modalidade mutável, 
concentração de planetas no elemento Ar, seguido de Água, 
depois de Terra e apenas um planeta em Fogo, que é o próprio 
Sol. Em termos gerais o Ar dispersa, espalha a informação – ar 
é a pandemia. A concentração de planetas direciona-se mais 
para o Hemisfério Norte, social, o que nos permite uma maior 
ligação com os outros e uma sociabilidade mais concentrada. 
Pelos aspectos temos dois pequenos grandes trígonos:  Nodo 
Sul/Saturno/Quíron e Marte/Sol/Saturno. 
Depois falamos da vitalidade, a energia, a expressão, a 
criatividade, que nos levam a um renascer no equinócio 
da primavera. Um renascimento sustentado no Marte em 
Gêmeos, ou seja, estando o Sol conjunto a Quíron e Vénus em 
trígono a Marte, que está conjunto à Lua e ao Nodo Norte, que 
tipo de auto expressão e energia podemos contar com este 
equinócio? 

Bia Souza Novas estratégias de comunicação e de respiração, 
inclusivé. Novas estratégias de grupo que envolvam não só as 
pessoas, mas o próprio indivíduo. 

Fernanda Costa Mas também podemos contar com uma forte 
ilusão de recuperados, até porque fomos um dos piores países 
no início do ano. Será que teremos esse milagre? 

Raphael Ferri Apoiado por um compromisso (Saturno) social 
(Aquário).

Isabel Guimarães Com a influencia do duplo trígono, e 
podemos criar um propósito, uma vez que o Nodo Norte está 
ali e tem que ser enquadrado no que estamos a dizer. Como 
enquadra-lo com a Lua? O Stellium que envolve Marte está 
ligado ao stellium que envolve o Sol, que depois se liga a 
Júpiter e ao próprio Neptuno.

Alexandre Saraiva Novos ideais, novos valores, comunicar 
novas direções à humanidade.

Isabel Guimarães Mas, cuidado com o auto engano e com a 
ilusão, por causa do Mercúrio que está em Peixes em quadratura 
ao próprio Marte. Até porque o Neptuno faz quadratura à 
própria Lua e pode trazer muitas ilusões, medicamentos 
que podem não fazer bem ao povo, podem causar alergias, 
problemas psicológicos e respiratórios, vacinas que são 
impedidas de ser comercializadas. Devemos então ter atenção 
e confirmação da OMS, para todos os medicamentos/vacinas 
que possam surgir no mercado e que sejam de caráter dúbio 
para curar o povo.

Alexandre Saraiva A quadratura Lua/Mercúrio poderia dar 
possibilidade de o povo exprimir suas emoções?

Isabel Guimarães É logico que a Lua fala das emoções, mas 
a quadratura é afastada. Está mais próxima a quadratura 
Lua/Neptuno e o povo ligado a esta quadratura é que é mais 
perigoso, podendo haver ilusões de cura, graves problemas 
psicológicos e as pessoas se sentirem muito presas. Então 
a ligação da vitalidade e expressão que requer Marte em 
Gêmeos conjunto ao Nodo Norte e à Lua, a fazer esse belo 
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pressionar, a impor a sua vontade, sem observar o seu interior, 
culpando o outro, transferindo suas dores e dificuldades para 
o outro, ainda por cima com Neptuno em quadratura com a 
Lua, traz ainda mais dificuldade para o povo ver com clareza.
 
Alexandre Saraiva Essa estória do Mercúrio exilado e com as 
quadraturas entre Neptuno e Lua e Mercúrio e Marte, poderão 
haver revoluções de descontentamento do povo que se 
sentem vitimizados a nível global?

Isabel Guimarães Sim e a nível individual também. Com esta 
pandemia podem voltar a surgir grandes manifestações 
baseadas na teoria da conspiração.

Assim todos concluímos que apesar dos desafios 
apresentados por este mapa, podemos aproveitar Neptuno 
que nos leva a uma transcendência de valores e de uma mente 
que se eleva aos céus. E ainda podemos entender que apesar 
das restrições de Saturno, o seu cenário é de Aquário, o outro 
importa, e caminhamos para a Era de Aquário. Afinal Saturno 
esta no MC, a nossa direção!

Temos um ano para observar este mapa e fica a sugestão 
dos Astrólogos a frequentar o Master da Escola Faces Isabel 
Guimarães, monitorizado pela sua formadora Isabel Guimarães 
desejando a todos um excelente renascer!

trígono a Saturno e a Lua, outro trígono é formado mas com 
Júpiter, e ainda temos a quadratura da própria Lua a Neptuno 
sendo que o Mercúrio está em quadratura a Marte. Essa é a 
dinâmica deste mapa.
O que dizer às pessoas? Estamos com capacidade de criar 
desafios, estruturar nossa direção de vida dando o devido 
tempo de acordo com a vontade do povo (Saturno no MC em 
trígono para a Lua)?
As restrições à liberdade são notórias pela quadratura entre 
Urano e Saturno e ao mesmo tempo obriga a termos limites 
na nossa liberdade respeitando a do povo. Já o povo diz: “A tua 
liberdade acaba, quando a minha começa”.

Raphael Ferri Aparentemente vai haver um desconfinamento, 
e  já acontece, mas parcial. O que me preocupa é o Urano na 
casa 12.

Bia Souza O que pode acontecer é a liberdade ser escondida, 
os eventos serem clandestinos.

Alexandre Saraiva Pode ser uma reforma coletiva, porque 
Urano é reformista. Aliás é o que já está a acontecer, uma 
reforma do inconsciente coletivo.

Isabel Guimarães Urano na 12 pode aprisionar a liberdade do 
povo, pode trazer problemas em termos de sustentabilidade 
de famílias, o sofrimento psicológico, necessidade em ter 
prazer pela vida e não encontrar esse prazer, então temos 
que nos agarrar ao sextil que Urano faz a Mercúrio e criar uma 
linguagem neurológica, capacidade de esperança através da 
fé e do apoio que se possa encontrar em termos coletivos. As 
pessoas estão mais revolucionárias e as que estão a sofrer por 
não conseguirem ver prazer na vida, por estarem confinadas, 
com medo e sacríficos que nunca trazem compensação.

Alexandre Saraiva O Urano em Touro pode trazer a reforma 
do sistema do meio ambiente para a coletividade. O que 
está a acontecer com o degelo nos glaciares é uma coisa 
impressionante, e não temos consciência porque está no 
inconsciente (casa 12).

Bia Souza É o que eu referi de existirem eventos escondidos, 
por causa do Urano, na verdade o Mercúrio rege a casa 5 e 
está em Peixes, além de ser o regente do ASC, o que enfatiza 
ainda mais a possibilidade desses eventos.

Isabel Guimarães Não se esqueçam que Mercúrio em Peixes 
está exilado. Temos que analisar o que está benéfico e o que 
está maléfico, ou, o que está dignificado e o que está debilitado.

Alexandre Saraiva Sendo Mercúrio o regente do ASC e 
estando exilado... Os contratos e as negociações podem estar 
dificultadas.

Isabel Guimarães Pode dificultar tudo aquilo que nós 
dissermos, ou seja, mais sacrifício, mais dificuldade para 
conseguir colocarmos nossas ideias, trajetos, deslocações, 
saúde, a capacidade de chegarem medicamentos e vacinas, 
isso ainda vai demorar.

Raphael Ferri Não é muito favorável esse Mercúrio em exilio, 
porque não tem lógica, Mercúrio em Peixes é muito iludido, 
traz muita confusão e expectativas. 

Isabel Guimarães Ele é regente de Virgem e está oposto a 
Virgem. Por outro lado, temos a Vénus dignificada em Peixes, 
marcando a valorização do povo. Temos é que ter cuidado 
porque este Neptuno em quadratura a Lua e Mercúrio exilado 
e em quadratura a Marte, pode indicar que as pessoas estão a 
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2000 numa jornada de busca dos porquês, à 
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novos conhecimentos, que levem a praticidade e 
alimentar seu Sol/Saturno de casa IX. 
Formadora certificada pelo IEFP e CAP ISAR, 
leciona cursos de Astrologia e de Reiki. Fundadora e 
Presidente da Associação Portuguesa de Astrologia 
e Diretora Global da ISAR. Autora de 7 livros de 
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finalizando o curso Master da escola Faces Isabel 
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Alexandre Saraiva 
Membro 221
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Nasceu em São Paulo, Brasil em 1992 e atualmente 
vive no Porto, Portugal desde 2019. 
Iniciei os meus estudos de Tarot e Astrologia 
por conta própria aos 13 anos de idade. Na fase 
adulta frequentei diferentes grupos espiritualistas 
e fraternidades de estudos esotéricos, que me 
trouxeram profundos conhecimentos ao longo 
desses anos. Hoje, após muitas formações 
profissionais de Astrologia, Hipnoterapia, Tarot, 
Mesa radiônica e Reiki, utilizo todos os meus 
conhecimentos em atendimentos como terapeuta 
no @SanareTerapias. 
Deixo aqui algumas formações de Astrologia: 
Formação profissional de astrologia, módulo 
básico, intermediário e avançado, com Marcia 
Mattos e Carlos Hollanda; Formação Profissional 
de astrologia esotérica, módulo Básico e Avançado, 
com Nilton Schutz; Formação profissional em 
astrologia, módulo básico e avançado, com Yub 
Miranda; Formação em Astrologia Hermética com 
Marcelo Del Debbio; Atualmente frequento o curso 
Master de Astrologia com Isabel Guimarães. 
Instagram: @Sanareterapias

Nascido em Vila Real. 
Formando pela Escola Agrícola da Régua (Rôdo) 
como técnico agrícola, com estágio de vinhos em 
França. 
Aprendeu a técnica da meditação Transcendental, 
e teve a oportunidade de começar a trabalhar na 
Herbalife Nutrition, da qual é o membro mais antigo 
de Portugal.  
A paixão pela astrologia começou aos 27 anos 
através do seu professor de meditação, astrólogo 
Védico em Portugal, e tirou o Curso de Formação 
Profissional em Astrologia pela Escola Faces Isabel 
Guimarães estando atualmente a realizar o Master.

Anabela Soares 
Membro 409

De formação académica na área das Ciências, o seu 
verdadeiro interesse por astrologia surgiu após uma 
consulta que efetuou apenas por curiosidade em 
saber o que era o mapa astral. Ficou tão fascinada 
que, mal chegou a casa, foi para o computador 
tentar perceber como é que este conhecimento 
funcionava.  A partir daí não parou…  
Curso de Formação Profissional de Astrologia na 
escola Biosymbiosis. 
Frequência do Curso Master na escola Faces Isabel 
Guimarães.  
Curso de Numerologia, Clara Almeida.
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Miguel Soares 
Membro 171

Licenciado em Economia, realizou os estudos de 
Astrologia com a Prof. Isabel Guimarães na escola 
Faces.

Anabela Castro 
Membro 247

Fernanda Costa 
Membro 342

Fernanda Costa nasceu nos anos 60, no nordeste 
transmontano. 
Médica dentista de profissão. 
Estudou astrologia na “Faces Isabel Guimarães”. 
Encontra-se no Master, na mesma escola.

Nasceu no Porto em 1966, com o sol conjunto a 
marte em Carneiro na casa 6, ascendente e lua em 
escorpião.

Estudou eng. Química no Instituto Superior de 
Engenharia do Porto (ISEP) o que lhe permitiu 
trabalhar e provar cerveja durante 30 anos 
nos laboratórios da Super Bock Group. Aos 
50 anos, a sua essência escorpiónica leva-a a 
estudar astrologia e a enveredar pelas medicinas 
complementares, tornando-se terapeuta ao 
serviço dos outros, um sonho de pequenina que vê 
concretizar.

Curso profissional de astrologia na Escola Faces de 
Isabel Guimarães (afiliada da International Society 
for Astrological Research – ISAR), certificado pela 
DGERT e pela plataforma Sigo.

Curso de Astrologia Médica como prevenção e 
diagnóstico de patologias, na Escola Faces de 
Isabel Guimarães, certificado pela DGERT e pela 
plataforma Sigo.

Curso de Dinâmica das constelações familiares de 
Enzo de Paola na Escola Faces de Isabel Guimarães, 
certificado pela DGERT e pela plataforma Sigo.

Frequência no Master de Astrologia na Escola Faces 
de Isabel Guimarães.

Reiki tradicional Usui Shiki Ryuho, níveis I,II e III A, 
master Cinira A. Palotta.

CCP – certificado de competências pedagógicas 
como formadora.
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A casa 10 abre em maior proporção no elemento água e 
um Saturno menos bem posicionado origina pessoas 
casmurras, intrigantes e desconfiadas. Capricórnio não tem 
pressa: ele sabe que vai lá chegar, à sua direção de vida, à 
sua vocação. Analisando os gráficos 1, 2 e 3, Marte e Júpiter 
estão em maior proporção nesta casa e no elemento água 
(em Caranguejo), o que pode originar pessoas cautelosas, 
emocionalmente exigentes, que disfarçam a força de 
vontade e raramente vão diretos às questões.
Expandem-se profissionalmente através do altruísmo e 
da compreensão. Neptuno, Júpiter e Saturno retrógrados 
nesta casa e no elemento terra, são indicativos de um 
alcance do sucesso mais tardio, dificuldades em aceitar as 
responsabilidades, dificuldades em alcançar, cedo, a sua fé, 
o seu caminho e os seus estudos, vendo-se, assim, outro 
sintoma de dislexia.

Trabalho de investigação com o objetivo de encontrar 
um provável padrão astrológico da dislexia.
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“SER DISLÉXICO É SER 
ESPECIAL” - 2ª PARTE Anabela Castro 

Membro 247

Olhando agora para as doze casas astrológicas e analisando o gráfico 4, vemos que o 
ascendente abre em maior quantidade no elemento água (Caranguejo, signo cardinal 
e Escorpião, signo fixo), em igual percentagem de signos masculinos e femininos.
Este padrão pode revelar pessoas que se adaptam ao ambiente de forma reservada 
e sensível, com necessidade de inventar, lutar por um projeto, mas, ao mesmo tempo, 
frágeis, desorientadas e sonhadoras, que nutrem o mundo de forma indireta, mas 
gostam de ter tudo sob o seu controle.
Saturno, Mercúrio e a Lua encontram-se em maior percentagem no elemento água e em 
signos femininos. Saturno em Caranguejo, signo cardinal, revela um posicionamento 
voltado para a segurança, que se agarra ao passado possibilitando a depressão 
e mudanças de humor. Mercúrio em Escorpião, um signo fixo, denota pessoas 
governadas pelo instinto e atraídas pelo mistério, mas, também, manipuladores e 
desconfiadas. A Lua encontra-se em Escorpião, signo fixo e em Peixes, signo mutável. 
São pessoas que têm capacidade de se auto transformar, mas que temem a rejeição 
e o abandono, são imaginativas, emocionalmente sensíveis e com tendências 
escapistas.  Como já foi dito, todos estes aspetos estão relacionados com a dislexia.
Marte encontra-se em maior quantidade no elemento terra em signos femininos, 
destacando-se em Capricórnio, signo cardinal, cujo regente é Saturno (signo que rege 
a casa 10, reforçando-se a meta de vida). É indicativo de uma personalidade que não tem 
dificuldades em expressar desejos, sendo determinada, prática e persistente, atraída 
pelo sucesso. Por sua vez, Vénus encontra-se em maior quantidade no elemento ar e 
em signos masculinos. Sendo um planeta sociável, simboliza a necessidade de nos 
encontrarmos com a ajuda dos relacionamentos externos. Destaca-se em Gémeos, 
um signo mutável, revelando pessoas que desejam estimulação mental, outro 
sintoma de dislexia.

Nasceu no Porto em 1966, com o 
sol conjunto a marte em Carneiro 
na casa 6, ascendente e lua em 
escorpião.

Estudou eng. Química no Instituto 
Superior de Engenharia do Porto 
(ISEP) o que lhe permitiu trabalhar 
e provar cerveja durante 30 
anos nos laboratórios da Super 
Bock Group. Aos 50 anos, a sua 
essência escorpiónica leva-a a 
estudar astrologia e a enveredar 
pelas medicinas complementares, 
tornando-se terapeuta ao 
serviço dos outros, um sonho de 
pequenina que vê concretizar.

Curso profissional de astrologia na 
Escola Faces de Isabel Guimarães 
(afiliada da International Society 
for Astrological Research – ISAR), 
certificado pela DGERT e pela 
plataforma Sigo.

Curso de Astrologia Médica 
como prevenção e diagnóstico 
de patologias, na Escola Faces de 
Isabel Guimarães, certificado pela 
DGERT e pela plataforma Sigo.

Curso de Dinâmica das 
constelações familiares de Enzo 
de Paola na Escola Faces de 
Isabel Guimarães, certificado pela 
DGERT e pela plataforma Sigo.

Frequência no Master de 
Astrologia na Escola Faces de 
Isabel Guimarães.

Reiki tradicional Usui Shiki Ryuho, 
níveis I,II e III A, master Cinira A. 
Palotta.

CCP – certificado de competências 
pedagógicas como formadora.

Gráfico 5

continuação

Gráfico 4

Analisando o gráfico 5, o planeta retrógrado que aparece mais quantificado é Úrano. 
Revela pessoas que se revoltam contra toda a forma de autoridade e hierarquia, não 
suportam pressão exterior e temem a falta de espaço.
Olhando, agora, para o dispositor final dos mapas, este está mais quantificado em 
Vénus, representando a necessidade destas pessoas se valorizarem e relacionarem. 
Encontrei dois planetas peregrinos: Mercúrio e Marte, que levam a supor que os 
processos mentais destas pessoas podem ser potentes, com uma expressão, destes 
pensamentos, difícil, bloqueada ou insuficiente. A motivação também é difícil, pode 
haver acessos de raiva ou agressão, notando-se, assim, outros sinais de dislexia. 
Encontrei com mais predominância Mercúrio nas casas angulares, nomeadamente, 
no ascendente, denotando uma personalidade cerebral, auto expressiva e, 
eventualmente, irrequieta e nervosa.
Encontrei, também, uma cruz de vida desequilibrada, isto é, os eixos 1-7 e 4-10 
não seguem a mesma triplicidade, causando desorientação na maneira como 
se manifestam, não seguindo o mesmo modo de atuação, causando um certo 
desequilíbrio. Os signos intersetados são Touro e Escorpião, com maior ênfase na 
casa 1-7. É o EU manifesto nos outros, o modo como completa a sua vida no seu 
relacionamento com os outros, os seus valores e os valores dos outros. Novamente, 
outros sintomas de dislexia, que têm de ser trabalhados.
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Quanto aos aspetos, encontrei em maior quantidade a conjunção 
Júpiter/Saturno: o dilema entre a expansão e a contração, entre a  
sabedoria inata e o crescimento através da espiritualidade; o trígono  
Júpiter/Úrano: o impulso de explorar novos horizontes, de forma 
disciplinada, otimista, com ideias ousadas, originais e uma mente 
independente; a quadratura Úrano/Marte: o impulso em desenvolver 
uma vontade própria, uma pessoa imprevisível, irritável; a  oposição 
Úrano/Vénus: a necessidade de independência emocional, pavor de 
compromissos; a  oposição Júpiter/Mercúrio: o impulso de expandir a 
mente de forma radical e exagerada com falta de bom senso; a oposição 
Sol/Saturno: o impulso de autocontrolo, depressão, baixa autoestima; 
a  oposição Lua/Mercúrio: o impulso de comunicar sentimentos, má 
memória, hábitos mentais arreigados; o quincôncio Lua/Plutão: ajustes 
ao impulso de transformação emocional; o quincôncio Lua/Úrano: 
ajuste da necessidade de expressar as necessidades emocionais de 
forma individual; o quincôncio Lua/Saturno: ajuste do impulso de 
controlo emocional. Todos estes aspetos enquadram-se nos sintomas 
de dislexia.

O planeta imediatamente antes da Lua é Neptuno, mais quantificado em 
Balança, signo cardinal do elemento ar.  A memória, o inconsciente e o 
passado fornecem indicações sobre padrões aos quais estas pessoas 
devem aprofundar as causas, daí esta disfunção neurológica ser 
hereditária. Neptuno informa uma empatia e uma ligação ao universo. 
As suas aprendizagens passam por assuntos pouco relacionados com 
questões materiais, têm capacidades psíquicas muito desenvolvidas, 
que gostam de utilizar a tempo inteiro.

Gráfico 6
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27 abril
Lua Cheia de Escorpião

11 maio
Lua Nova de Touro
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todos, continuam a manter pensamentos e comportamentos 
obsessivos para com as mais variadas coisas (comida, 
trabalho, pessoas, sexo, ginásio, compras, etc.), continuam 
a sentir medos, falta de confiança em si e nos outros, falta 
de auto-estima, entre muitos outros sentimentos com os 
quais têm dificuldade em lidar. Seguindo o programa dos 12 
passos, estas pessoas permitem-se falar abertamente dos 
seus sentimentos, analisar os seus comportamentos e, mais 
importante, encontram identificação e sentido de pertença. 
Trabalham numa base diária o contacto com as suas emoções 
ou podem facilmente voltar à adição ativa de substâncias 
psicoativas, para fugir do que sentem e preencher o seu vazio 
emocional.

Adição quer dizer «adicionar algo» e estas pessoas têm uma 
necessidade constante de o fazer, que não desaparece com 
a desintoxicação física – o emocional, nestes casos, é crucial.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) há muitos 
fatores individuais, culturais, biológicos, sociais e ambientais, 
que se conjugam para aumentar ou diminuir as probabilidades 
de um indivíduo consumir substâncias psicoativas. Neste 
ensaio irei focar-me nos fatores individuais, utilizando o 
estudo astrológico, para compreender qual a tendência 
natal dos participantes, com foco na área emocional, para 
desenvolverem a dependência e a adição. Não podemos 
separar as duas, pois não há a certeza de qual é a causa e 
qual a consequência. Se é a dependência que leva a adição, ou 
se é a adição como condição natal, que leva estas pessoas a 
consumirem e a ficarem dependentes, uma vez que não é toda 
a gente que bebe um copo ou que experimenta uma droga 
que se torna dependente. Deste modo, há uma tendência 
para determinados indivíduos desenvolverem dependências, 
enquanto que outros não. Muitos dos participantes afirmam 
que as substâncias não foram a causa, mas sim a consequência 
de não saberem como suportar ou lidar com a vida, com os 
sentimentos e até consigo mesmos.

Neste ensaio Astrológico, observei a energia natal de Elemento 
dos participantes focando-me na sua identidade (SOL), 
parte emocional (LUA), canal de expressão (ASCENDENTE) 
e direção de vida (MEIO-DO-CÉU). No caso da Lua, por a 
considerar muito importante no âmbito deste estudo, fui mais 
fundo, analisando quais os padrões emocionais natais que 
se apresentam nos mapas astrológicos dos participantes, 
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VISÃO ASTROLÓGICA SOBRE 
ADIÇÃO E DEPENDÊNCIA

- 1ª PARTE Inês Santos   
Membro 414

Nasci na cidade do Porto, em 
5 de Março de 1984 e desde 
criança colecionava tudo o que 
encontrava sobre os astros e 
as estrelas. Nas revistas, nos 
jornais, tudo que encontrasse 
ia parar à minha coleção que 
tinha organizada em capas numa 
prateleira do meu quarto. Era 
já nessa idade o que me fazia 
sentido, para mim tudo aquilo 
era fascinante, passava horas 
a ler e a reler os artigos e os 
signos. Com o passar do tempo 
fui deixando para trás esta minha 
paixão pelas estrelas. Talvez 
porque não era suposto, talvez 
porque às vezes esperam coisas 
de nós, talvez porque é preciso 
tempo para encontrar o nosso 
caminho. E assim enveredei pelo 
Curso de Gestão de Empresas 
e acabei a minha licenciatura 
na Universidade Católica 
Portuguesa em 2010. Desde essa 
data trabalhei como gestora e 
posteriormente administradora de 
uma empresa da área Imobiliária. 
Em Maio de 2019, após um ano 
muito difícil em termos pessoais, 
comecei a sentir que devia viver 
a minha vida de acordo com 
os meus ideais e que devia ir 
resgatar o que verdadeiramente 
me preenche. E assim, como 
que por “magia”, iniciei o Curso 
profissional de Astrologia na 
Escola Faces que acabo de 
terminar em Março de 2021. 
O estudo da Astrologia é uma 
viagem interior incrível e cheia 
de descobertas que me permitiu 
compreender e ir em busca do 
meu caminho que ainda está no 
início, mas que quero continuar!

com base nas dificuldades emocionais relatadas e sentidas por eles.  Procurei 
também os padrões de comportamento predominantes para obter uma visão 
mais global.

Numa segunda fase, estudei o momento em que cada um dos participantes 
iniciou o seu consumo e o momento em que decidiu parar de consumir, através 
do uso da técnica da progressão secundária, pois o foco deste estudo é 
compreender o que está na raiz emocional, e assim observar a evolução da Lua.

A minha escolha deste tema está relacionada com a magia e identificação que 
encontro nessas transformações plutónicas de renascer das trevas para a Luz, 
(não tivesse eu um Sol de casa 8 e Plutão como dispositor do meu Mapa), esta 
capacidade de regeneração, transformação, de resgate do nosso potencial e 
propósito de vida maior, de encontrar o nosso sentido de pertença. Por vezes a 
dor mais profunda é o motor que nos empurra para o caminho da luz.
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INTRODUÇÃO
Para realizar o meu trabalho final deste curso, escolhi fazer 
um ensaio Astrológico com mapas de pessoas que sofreram 
de Dependências, nomeadamente de álcool, drogas e 
medicamentos, e que hoje se encontram em recuperação. 
Todas estas pessoas foram escolhidas aleatoriamente, 
frequentam reuniões de auto-ajuda e vivem um programa de 
12 passos.
Antes de frequentarem o programa de 12 passos, muitas 
destas pessoas já tinham passado por várias desintoxicações, 
psiquiatras, e até diferentes religiões, mas nunca tinham 
conseguido manter-se abstinentes por muito tempo. Os 
programas de 12 passos têm na sua base a entreajuda, o 
desenvolvimento da espiritualidade, e o entrar em contacto, 
aprendendo a lidar com as emoções.
Os participantes deste ensaio não estão à data dependentes 
das substâncias propriamente ditas, mais muitos, senão 

OS QUATRO ELEMENTOS
Segundo Stephen Arroyo, no seu livro “Astrologia, Psicologia e os Quatro 
Elementos”, «O Mapa Astrológico de nascimento é, naturalmente, desenhado 
para o momento da primeira respiração, o instante em que estabelecemos 
a nossa sintonia que durará a vida inteira, com as fontes de energia cósmica. 
O Mapa Natal, portanto, revela o padrão de energia ou afinação cósmica do 
indivíduo neste plano de criação, todas elas seguindo um padrão específico 
de ordem que o mapa simboliza. Em termos científicos o mapa mostra o seu 
“campo de energia” …».

Fogo, Terra, Ar e Água são os quatro elementos essenciais para a vida no nosso 
Planeta Terra, seja para os seres humanos, para os animais e para as plantas. 
Sem eles nada com vida poderia existir.

FOGO

Em termos de visão psicológica, o elemento Fogo remete para a luz, o brilho, 
o calor, a vitalidade, o entusiasmo, o espírito de luta, a autoexpressão e a 
autoconfiança (analogia com o Sol). 

Signos de Fogo: ♈ Carneiro,  ♌ Leão e ♐ Sagitário (vibrantes, alegres, 
espontâneos, muito capazes de dirigir o poder da vontade).

Características: afirmação, subjetividade, paixão, entusiasmo, calor, diretividade, 
espontaneidade, criatividade, idealismo, expansividade, intensidade, energia, 
otimismo, confiança, independência e ardência.
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TERRA

O elemento Terra representa tudo aquilo que é concreto e 
palpável. A sua caraterística é o realismo, muito associado 
ao corpo físico e às necessidades corporais (conforto, bem-
estar, prazer, cuidados estéticos), ao trabalho, ao dinheiro e 
aos valores materiais. Permite a afirmação do mundo material, 
assegurar a sobrevivência.

Signos de Terra:  ♉ Touro, ♍ Virgem e ♑ Capricórnio 
(harmonização com o mundo material, através da produção, 
da praticidade, da eficiência, confiança nos sentidos e no 
sentido prático, prudente e persistente).

Características: objetividade, pragmatismo, realismo, 
estabilidade, conservadorismo, praticidade, procura de segurança, 
possessividade, produtividade, concretização, materialismo, 
determinação, paciência, teimosia, metodismo, persistência.

AR

O elemento AR representa os aspetos mental e intelectual dos 
seres humanos, as ideias, os pensamentos, conceitos, teorias, 
razão e as palavras. O Ar aciona o processo do ato de pensar, 
estimula a comunicação e o contacto com as pessoas. Ele 
expande-se, tal como o ar que respiramos.

Signos de Ar: ♊ Gémeos, ♎ Balança e ♒ Aquário (desapegados 
do mundo material, racionais, sociáveis, com facilidade em 
comunicar).

Características: objetividade, mentalidade, intelectualidade, 
comunicação, distanciamento, instabilidade, ser levemente 
aéreo, componente social, cooperação, indecisão, irrealismo, 
nervosismo, curiosidade, síntese.

ÁGUA

O elemento ÁGUA adapta-se à forma que o abriga, é recetível 
e moldável, semelhante aos nossos sonhos, fantasias, desejos, 
emoções. Permite descobrir a vida com maior sensibilidade e 
menos racionalismo.

Signos de Água: ♋ Caranguejo, ♏ Escorpião e ♓ Peixes.

Características: pessoalismo, emotividade, sensibilidade, 
intuição, instabilidade, vulnerabilidade, romantismo, saudosismo, 
empatia, compaixão, reserva, intimismo, inspiração, imaginação, 
sonho, passividade, dependência, necessidade de proteger e ser 
protegido, capacidade para alimentar os outros.

SOL, LUA, ASCENDENTE E  MEIO-DO-CÉU:
 

☉ O SOL
Ele é a força, o calor, a energia, e sem ele não há vida. É o 
símbolo da nossa consciência e representa a força da nossa 
individualidade. Pela sua força e coragem conecta-se com a 
energia masculina, do herói, do pai e do poder para vencer. Na 
astrologia, o Sol indica-nos o que nos dá a vontade de viver, 
a nossa auto-estima, e a nossa capacidade de comando e de 
exercício da nossa vontade. É o nosso Ego e é onde tomamos 
realmente a consciência de quem verdadeiramente somos. 
Ao observarmos a posição do Sol no mapa Astrológico natal 
podemos observar se temos ou não dificuldade em enfrentar 
o que somos e de assumir as responsabilidades da vida. O 
Sol está relacionado com a Casa V, rege o Signo de Leão e 
pertence ao Elemento Fogo.

☾ A LUA
A Lua simboliza as nossas emoções, as nossas memórias 
do passado, o nosso inconsciente, a nossa intuição, o nosso 
instinto. Simboliza também a forma como fomos nutridos não 
só física como emocionalmente nos primeiros anos de vida, e 
por estar associada a esse cuidado e ao alimento, conecta-se 
com a energia feminina, da nossa mãe e das mulheres em geral. 
Ao observar a posição da Lua no mapa astrológico podemos 
perceber como são as nossas raízes, a nossa autoestima, 
quais as nossas necessidades emocionais e psicológicas e de 
que forma lidamos com os nossos sentimentos. Também está 
relacionada com a nossa popularidade. A lua está relacionada 
com a Casa IV, rege o signo de Caranguejo e pertence ao 
Elemento Água.

O ASCENDENTE
O ASC é o signo que estava na linha do horizonte a leste no 
momento do nosso nascimento. É a primeira impressão que 
transmitimos quando nos apresentamos aos outros, é a nossa 
assinatura cósmica, é o nosso canal de expressão. É o modo 
como iniciamos todas as coisas, como comunicamos, é o corpo 
físico, mas é também a forma como expressamos o nosso Sol. 
O ASC relaciona-se com a Casa I do mapa astrológico.

O MEIO-DO-CÉU
O MC é o ponto mais alto do nosso mapa astrológico e está 
associado com a nossa carreira, o nosso reconhecimento 
social, a nossa ambição pessoal e também o nosso propósito 
e direção de vida. É onde podemos ver a nossa projeção social, 
a nossa vocação e a nossa missão nesta vida. O MC está 
relacionado com a Casa X do mapa astrológico.

PLANETAS PESSOAIS
(Os planetas pessoais mostram a expressão mais básica 
da personalidade.)
 

☿ MERCÚRIO
Mercúrio é conhecido na Mitologia Romana como o 
“Mensageiro dos Deuses” e é o planeta mais próximo do 
Sol. Mercúrio relaciona-se com o nosso intelecto, com 
a forma como nós comunicamos, como aprendemos. 
Através da sua posição no Mapa podemos observar o que 
mais desperta a nossa curiosidade, como nos fazemos 
entender, e como entendemos o outro. Mercúrio fala-nos 
também de movimento e diversidade. É como a criança 
curiosa, que quer aprender, comunicar e nunca fica quieta. 
Mercúrio é regente dos signos Gémeos e Virgem e está 
relacionado com a Casa III e a Casa IV.

♀ VÉNUS
Na mitologia grega, Vénus é representada pela “Afrodite”, 
Deusa do Amor e da Beleza. Está relacionada com o 
feminino, com o afeto, e com a sensualidade, e a sua 
posição no nosso Mapa demonstra o que nos atrai e como 
nós atraímos o outro. Está também relacionada com os 
nossos valores materiais e imateriais e com o prazer que 
advém através dos sentidos. Vénus rege os signos de 
Touro e de Balança e relaciona-se com a Casa II e Casa VII 
do mapa astrológico.

♂ MARTE
Na mitologia grega, Marte é conhecido por “Ares” Deus da 
Guerra e da Coragem. Marte representa a força que nos 
impulsiona, mas também a mesma força que nos pode 
magoar. A posição de Marte no nosso Mapa indica-nos de 
que forma lutamos contra as adversidades, metemos ação, 
como somos estrategas, mas também como nos ferimos, 
magoamos e canalizamos a nossa agressividade. Marte 
é regente do signo de Carneiro e co-regente do signo de 
Escorpião. Relaciona-se com a Casa I (Ascendente) do 
mapa astrológico.

PLANETAS SOCIAIS
(o nosso papel no grupo ou na sociedade)
 

♃ JÚPITER
Está associado à boa sorte, à proteção e à motivação. 
É o planeta que nos aponta o caminho a seguir para a 
nossa expansão, crescimento e evolução. É a fé que move 
montanhas, a sua posição no mapa mostra em que áreas 
nos podemos expandir, e evoluir enquanto seres humanos 
e espirituais. Indica também quais as nossas crenças, os 
nossos ideais, as nossas filosofias. Regente de Sagitário 
e co-regente de Peixes. Relaciona-se com a Casa IX do 
mapa astrológico.

♄ SATURNO
Saturno é o senhor do Tempo, é quem nos mostra os 
limites da realidade e nos impõe as suas lições. Custe o que 
custar, teremos de aprender com Saturno para podermos 
amadurecer; a disciplina, a persistência e o tempo são as 
suas ferramentas. A posição de Saturno no mapa mostra 
onde nos sentimos mais reprimidos e limitados, mas 
também onde precisamos amadurecer. Saturno é regente 
de Capricórnio e co-regente de Aquário. Relaciona-se com 
a Casa X (Meio-do-Céu).

OS PLANETAS TRANSPESSOAIS
(Representam as influências que não são individuais, 
mas sim de toda uma geração, simbolizando a força do 
inconsciente colectivo.)
 

♅ ÚRANO
Independência, liberdade, vontade de mudança. Regente 
do signo de Aquário e associado à casa XI do mapa 
astrológico. Liberdade de uma geração.

♆ NEPTUNO
Subconsciente, intuição, sonho, fantasias, espiritualidade, 
escapismo. Regente do signo de Peixes e associado à 
casa XII do mapa astrológico. Sonhos de uma geração.

♇ PLUTÃO
Transformação e regeneração, catarse, cortar com padrões 
de forma dolorosa mas libertadora, purga. Transformações 
profundas de uma geração.

Continua na próxima edição...
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1781, por William Herschel), a partir da qual a Humanidade 
começou a expressar conscientemente as energias associadas 
a esse planeta, nomeadamente, através das revoluções 
liberais, do grande desenvolvimento científico e tecnológico 
e da crescente relevância das questões humanitárias (com 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela 
ONU em 1948, a constituir um forte símbolo aquariano).

A recente conjunção de Júpiter-Saturno, no solstício 
de 21/12/2020, ao promover uma Grande Mutação do 
elemento Terra para o elemento Ar (i.e., a iniciar um ciclo de 
aproximadamente 200 anos de conjunções dos planetas 
sociais no elemento Ar, após um ciclo de duração similar no 
elemento Terra), a que acresce o simbolismo de ocorrer no 
primeiro grau de Aquário, representa um marco importante na 
transição da Era de Peixes para a Era de Aquário, conferindo um 
novo impulso às mudanças que preparam o estabelecimento 
na Nova Era.

O facto desta Grande Conjunção dos Cronocratores, cujo ciclo 
descreve as tendências sociais, culturais, políticas, económicas 
e financeiras do coletivo, coincidir com o ingresso do Sol 
em Capricórnio (o solstício de inverno no hemisfério norte) 
representa uma importante semente para o desenvolvimento 
das estruturas sociais nas próximas duas décadas (duração 
do ciclo menor de Júpiter-Saturno) e toda uma mudança de 
paradigma civilizacional nos próximos dois séculos.

Este ciclo dos planetas sociais na triplicidade de Ar, e na 
orbe da cúspide da Era de Aquário, proporciona-nos assim 
um trabalho de preparação para a transição de Era, com 
a presumível mudança do foco de desenvolvimento das 
sociedades dos aspetos materiais para o campo das ideais e 
das relações de cooperação.

A coexistência do movimento precessional de Peixes para 
Aquário e do movimento zodiacal de Capricórnio (signo cujo 
peso veio aumentando, desde o ingresso de Plutão em 2008, 
e culminou numa fortíssima concentração de energias em 
2020) para Aquário gera uma enorme expetativa em relação 
ao novo ciclo de Ar, à Era do Ser que deve substituir a Era 
do Ter. Mas, como a germinação de uma semente necessita 
de terra e água, antes de romper o solo em busca de ar e luz 
solar, também nós precisamos de integrar os eixos de Água-
Terra (principalmente o eixo Virgem-Peixes, mas também 
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TRANSIÇÃO DE PARADIGMA: 
DE ÁGUA-TERRA PARA AR-FOGO 

- 1ª PARTE
Encontramo-nos num período de transição extremamente 
importante e em aceleração crescente, onde múltiplas 
transições de diversos ciclos astrológicos se entrecruzam. 
Ciclos cujas influências parecem por vezes contrariar-se, 
mas que, ao serem analisadas numa perspetiva mais ampla, 
revelam uma confluência no seu propósito, não obstante 
a tensão entre forças opostas inerente a qualquer fase de 
mudança profunda.
A um nível mais macro, vivemos uma transição de Era 
Astrológica. Embora o tema esteja longe de reunir consenso, 
grande parte dos astrólogos contemporâneos considera que 
estamos na aurora da Era de Aquário, com diferentes cálculos 
e interpretações (segundo o zodíaco tropical, o zodíaco 
sideral, a forma das constelações, o esoterismo, etc.) sobre o 
momento em que o Sol surgirá no horizonte do novo dia.

A existir esse momento-chave que nos posicionará 
definitivamente na Nova Era, é possível que só o identifiquemos 
a posteriori, pois, mais do que em divisões temporais, as 
Eras Astrológicas assentam na analogia entre o simbolismo 
de cada Era – i.e., o simbolismo da constelação por onde o 
ponto vernal se desloca e do signo zodiacal correspondente, 
em combinação com o signo oposto – e o simbolismo das 
civilizações que assumem um papel preeminente durante a 
mesma.

A astrologia ensina-nos que quanto maiores são os ciclos 
astrológicos mais coletivo é o seu efeito. Logo, num ciclo com 
a duração aproximada de 26.000 anos os influxos cósmicos 
manifestam-se, primeiramente, ao nível do inconsciente 
coletivo (uma dimensão que não se cinge ao tempo cronológico 
de Saturno), como revela a sincronicidade entre o simbolismo 
de cada constelação e a conceção do divino dominante na Era 
Astrológica correspondente.

Se até um evento frequente e perfeitamente datado, astrológica 
e astronomicamente, como uma lunação, tem uma orbe de 
influência que abrange um período anterior e posterior, mais 
facilmente percebemos que uma Era Astrológica, pelo largo 
tempo que abarca e pela dificuldade em identificar um evento 
que determine inequivocamente o seu início, surge a partir de 
um longo processo de transição, em que as energias da Era a 
emergir se cruzam com as da Era a terminar.

No decurso deste processo, ocorrem vários eventos 
astrológicos e acontecimentos históricos que indiciam a 
mudança de Era Astrológica.

Podemos reconhecer os primeiros indícios da entrada na Era 
de Aquário na sequência da descoberta oficial de Úrano (em 

Cláudia Matias 
Membro 156

Nasceu em Lisboa, em 1975, com 
Sol em Gémeos, Ascendente em 
Aquário e Lua em Capricórnio.
Licenciou-se em Sociologia do 
Trabalho e fez carreira na área de 
Gestão de Recursos Humanos. 
Começou a interessar-se pelo 
transpessoal e pelas terapias 
holísticas em 2000, tendo, nos 
anos seguintes, os primeiros 
contactos com a Astrologia e o 
Reiki. Em 2011, iniciou o estudo 
de Astrologia com Luís Resina 
(Espaço Salitre), com quem fez 
a formação de base, que tem 
complementado com vários 
cursos e workshops com diversos 
astrólogos. Paralelamente, 
frequentou cursos de Reiki, Tarot, 
Numerologia e Desenvolvimento 
Transpessoal. Dedica-se à 
consultoria e pesquisa astrológica, 
desde 2015.

www.aquarionohorizonte.wordpress.com

Caranguejo-Capricórnio e Touro-Escorpião, sendo que os Nós Lunares estarão 
neste último em 2022), quer em termos de harmonização dos elementos opostos 
e complementares, quer de incorporação das qualidades inerentes, para fazermos 
o melhor uso das energias de Ar e Fogo.

Recordemos que Júpiter e Saturno, que se encontraram em Aquário no final de 
2020, também iniciaram, no mesmo ano, novos ciclos com Plutão em Capricórnio, 
que demandam uma regeneração profunda dos valores sociais e das estruturas 
de poder e controlo das sociedades. Plutão ainda transita em Capricórnio até 
2024 e Úrano em Touro até 2026 (fazendo os primeiros ingressos nos signos 
de Ar subsequentes em 2023 e 2025, respetivamente); enquanto Neptuno 
permanece em Peixes (signo do qual é regente moderno) até 2025, ao qual se 
junta Júpiter (regente tradicional de Peixes), entre 2021 e 2022, anos fortemente 
marcados pela tensão entre Ar e Terra, protagonizada pela quadratura entre os 
regentes de Aquário (Saturno em Aquário e Úrano em Touro).

Os próximos anos são, assim, fundamentais para apreendermos os ensinamentos 
dos elementos Terra e Água e sublimarmos a relação com estes, nomeadamente, 
com o contributo dos trânsitos de Úrano em Touro – transformando radicalmente 
os valores na base do relacionamento com a matéria, de um padrão de posse 
e apego para uma relação harmoniosa, que promova a sustentabilidade social, 
económica e ambiental – e Neptuno em Peixes – aumentando a perceção da 
inter-relação entre as múltiplas partes que constituem o Todo, por forma a 
religar a matéria e o espírito e a exprimir a sensibilidade emocional através da 
conexão empática, da solidariedade e da inclusividade. Isto ao mesmo tempo 
que adentramos num novo paradigma, dominado pelos elementos Ar e Fogo.

Porquê Ar e Fogo? Quando falamos da recente Grande Mutação e da Era 
de Aquário o enfoque é colocado na preponderância do Ar. No entanto, cada 
elemento, signo ou casa astrológica tem sempre relação com a polaridade 
oposta, pelo que, na Era de Peixes tem sido evidenciado o eixo Virgem-Peixes, tal 
como a Era de Aquário pressupõe uma ativação do eixo Leão-Aquário.

A excessiva polarização num dos modos de expressão energética cria 
inevitavelmente desequilíbrios, como a Era de Peixes bem ilustra, com fases de 
intenso fervor religioso ou de enorme materialismo tecnicista. Por conseguinte, 
precisamos de integrar o eixo zodiacal (e posteriormente a cruz de quatro 
elementos) para alcançar uma manifestação mais elevada das energias em 
destaque. Assim, a futura Era de Aquário requer, não somente que desenvolvamos 
a consciência de coletivo e a visão holística, mas também que reconheçamos e 
expressemos a nossa individualidade (âmbito de Leão), de modo a que cada um 
assuma conscientemente, e em cooperação com os outros, o papel de agente 
cocriador do bem comum.

Ar e Fogo são considerados elementos masculinos, na medida em que 
respondem ao princípio da exteriorização e expansão. E um dos principais vícios 
da atual sociedade patriarcal é exatamente a sobrevalorização da atividade 
externa, em detrimento do trabalho interior. Logo, precisamos de resgatar a 
sabedoria ancestral de natureza yin, baseada na experiência sensorial (Terra) e 
na recetividade às energias subtis (Água); e incluí-la no reino das ideias e da 
expressão criativa, do eixo Ar-Fogo.

Os elementos Ar e Fogo alimentam-se muito de ideias, as quais se desenvolvem 
independentemente do conhecimento empírico, pelo que, precisamos de 
acompanhá-las de realismo, pragmatismo e capacidade de concretização (Terra), 
para que a expressão do potencial criativo individual não se reduza a um “fogo-
fátuo” e a proliferação de ideias construa mais do que “castelos no ar”. No eixo 
fixo de Leão-Aquário, as ideias podem revelar-se muito inflexíveis, o que torna 
essencial aumentarmos a recetividade aos outros (Água), para contrapesar os 
riscos de egocentrismo e individualismo.

Aquário é o último signo de Ar e posiciona-se entre os últimos signos de Terra 
e Água, com os quais compõe o quarto quadrante do zodíaco, referente à 
integração do indivíduo no coletivo. Logo, existem características que interligam 
estes signos.

OBSERVAÇÕESCONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL



30 • 4 estações • jornal astrológico

No sentido de Capricórnio para Aquário, a regência 
tradicional de Saturno apela à organização, 
regulamentação e responsabilidade sociais, sendo que em 
Aquário estas incidem sobretudo nas áreas da informação 
e comunicação, das questões humanitárias e sociais, 
da ciência e tecnologia; e o foco de responsabilização 
é colocado, não tanto no nosso papel social, mas 
sobretudo na nossa responsabilidade individual perante 
o coletivo. O risco inerente é o de excesso de controlo 
e normatização, que, aliado à impessoalidade de Úrano, 
pode resultar numa homogeneização que iniba a 
expressão da individualidade; e na consequente revolta 
contra à ausência de liberdade.

No sentido de Peixes para Aquário, o nosso senso 
de pertença ao coletivo deve passar de uma imersão 
que dissolve a egoicidade separatista (Neptuno) para 
uma cooperação consciente e responsável de pessoas 
individualizadas. Júpiter, o regente tradicional de Peixes, 
é o regente esotérico de Aquário, proporcionando 
uma ponte de sabedoria amorosa entre os princípios 
universais de Úrano e a capacidade de concretização de 
Saturno. Assim, a fé devocional em Peixes torna-se fé na 
Humanidade em Aquário, a que Saturno confere a forma 
de valores humanistas e justiça social.

Os dois signos que atualmente nos direcionam para 
Aquário – Peixes e Capricórnio – compartilham a 
ambivalência entre o material e o espiritual, bem como, 
o propósito de religar essas dimensões e equilibrar o 
interior e o exterior, o individual e o coletivo. Em Aquário, 
a integração da matéria com o espírito passa pelo 
reconhecimento da essência divina que nos habita; 
a vida interior e exterior harmoniza-se à medida que 
conferimos igual relevância à razão e à perceção intuitiva 
e a nossa atividade no mundo expressa a singularidade e 
criatividade individuais.

Entre o apelo do futuro, de Aquário, e o apego ao passado, 
de Peixes e Capricórnio, encontra-se a necessidade de 
centrarmo-nos no agora. Não tenhamos pressa em entrar 
na Era de Aquário, pois ainda há muito a fazer no término 
da Era de Peixes!

BIBLIOGRAFIA:
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preciso mais fazer para ser amado.

Saturno (o Diabo) é iluminado em Aquário (a Estrela). Úrano 
(o Louco) em Touro (o Papa) sabe que existe mais do que o 
visível. Será uma conspiração? 
Não funciona. Qual é o objectivo por detrás do que fazes?
Será que te traíste? Que cortaste a tua prosperidade? A 
justiça e o julgamento. 
Uma iluminação acontece. Mesmo que a sombra de Aquário 
seja a tecnologia. Uma benção que pode ser bastante 
manipuladora.
Uma liberdade vigilante! Vigiada. As crenças que criaste 
estão prestes a ruir. Um momento Torre. A internet, a pele, 
o sistema nervoso. Tudo a enviar sinais. Cidades digitais. 
Formigueiros de pessoas. Quem rege Aquário? Úrano. Em 
Touro. 
Começa pelo controlo dos teus recursos. 
Mas Aquário também rege o mercado de trocas... e 
espiritualmente, conectando o coração e a terceira visão; 
pela garganta nos expressamos.
Pergunta de um milhão de dólares!  Será falta de amor por ti 
mesmo?

Mas quando vais dentro do teu coração; fazes com que 
um novo início se active, mas agora com as experiências 
que tiveste. Sim, aprendemos. Agora entendemos o que o 
equilíbrio é. A pirâmide do controlo vai ruir. Devagar como um 
comboio de peças de damas... basta uma começar.

Talvez agora com mais máscaras, e com mais fronteiras, 
mais restrições entendemos como é injusto ter a cabeça 
desconectada do coração. E faltar a expressão! 
A tua voz. Pelas tuas acções.

Para isso é preciso ser independente. 

Crescemos, mas aprendemos. Na dificuldade e na incerteza 
encontramos o Guerreiro interior, e a nossa Deusa interna, vivos, 
cansados, mas não esquecidos.

Podemos deixar o nosso feminino conectar com o cosmos. A 
energia masculina resignifica-se: nova fase Saturno-Plutão, no 
início de 2020. Primeiro pelo medo. Mas... na sua essência, no 
fim de 2020 encontrámos a semente da nova pura consciência 
social. Nova fase Júpiter-Saturno.

Em Fevereiro de 2021, seis planetas estão em Aquário. Imaginem 
a força gravitacional que isto gera. Cada espinho que nos 
feriu; deixou uma cicatriz. Primeira quadratura exacta Saturno-
Úrano. Uma constante deste ano. Mas o feminino agora está 
mais vivo que nunca, floresce como uma rosa. Não deixo de 
pensar na lâmina com a bela mulher aguadeira que representa 
Aquário, no Tarot. Temos a hipótese de fazer uma escolha; 
mesmo que durante anos tenhamos feito igual, porque só assim 
conhecíamos. Agora há uma hipótese. De sair do que sabíamos, 
pois não há agora conforto no conhecido. Saturno quadratura a 
Úrano. Pai e filho em guerra. Sabemos que somos manipulados, 
sim sabemos. E sim, agora escolhemos seguir inspirados não 
pelo ter ou fazer. Nada temos a perder. A idade dos tempos que 
dimensionalmente se alinha para deixar entrar frequências mais 
elevadas. Mas pela inspiração de ser. A alma. Por paixão. Por 
amor.
Numa cruzada pessoal. Para a independência. 
Compreendemos como funcionámos até agora. E vamos mudar 
isso. O fim de um ciclo avizinha-se. Posso senti-lo no ar. Sim, é 
fixo. Não gosta de surpresas. Mas é Aquário. Mas é igualitário. Lá 
fora. Cá dentro. O que está dentro, vê -se fora. 
A dinâmica com o masculino divino está a terminar. O fim da 
maneira como fazíamos. Como fomos sempre fazendo. Como 
sabíamos. Cada um só vai até onde pode e sabe. Tentamos ser 
amados e tomamos demasiadas responsabilidades. Mas não é 
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2021:  A QUADRATURA 
CONSTANTE

Nasceu em 1974, com Sol em 
Caranguejo e ascendente 
Escorpião. 
Tem formação em Engenharia 
Mecânica (IST), Gestão de 
Empresas (INDEG), História 
da Arte (SNBA), e é Master em 
Programação Neurolinguística 
(PNL – Portugal). 
Com Lua em Aquário, o 
conhecimento é a sua maior 
paixão. 
Escreve sobre Astrologia 
Evolutiva.

 
Carla Melfe 
Membro 244

Não podes precisar que o outro te valide. Para te poderes sentir cheio. 
Temos que ser inteiros. 
Cheios, transbordantes. Trememos pois. Úrano em Touro. Regido por Vénus. 
Valores. A imperatriz, conhece o seu valor. O teu valor! Está claro!

Mas antes não conseguias ver. Não ver, é como não saber... acordamos de 
um sonho, e vemos a dinâmica e seguimos para um futuro, de um novo e 
transformador mundo. “Quando o amor vos chamar, segui-o,
Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados;
E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe,
Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos;
E quando ele vos falar, acreditai nele,
Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos
Como o vento devasta o jardim.
Pois, da mesma forma que o amor vos coroa,
Assim ele vos crucifica.
E da mesma forma que contribui para vosso crescimento,
Trabalha para vossa poda”

Khalil Gibran, O Profeta – EXCERTO da poesia “O Amor”

A Lua e a morte completam-se. Um portal. As duas colunas esperam, 
que as atravesses. 
É preciso força de vontade. E a vontade é só o primeiro passo. 
Os vírus estavam na mente. Como um download.  Update. Reboot!
Qual é a minha verdade? O que me dizem, ou o que eu procuro, comprovo 
e analiso? 
Nodo Norte em Gémeos. O mago (Mercúrio) vai em busca da Estrela! Da 
verdade. A minha verdade, com curiosidade que gera originalidade, e lá 
voltamos a Aquário. Com fé. 
O que imagino, eu manifesto. Assim é.

A todos os níveis. Balanceando a energia feminina e masculina, 
criamos uma nova humanidade. Não resistas. Deixa a alquimia interna 
transformar-te. Está presente. Em poder, em alinhamento. Quanto menos 
resistes, mais fácil fica. Mais perto. 
Dessa Era, que ouvi dizer, um dia (e eu sei), chega. 
O futuro é o passado. É uma nova Primavera. 
Lenta. Mas devagar, e juntos vamos longe. 
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O imaginário astrológico seus símbolos, constelações, 
histórias e mitos.

O permear do cosmos na experiência humana - Vida 
cíclica e visão mitológica

“A Geometria existiu antes da criação. É 
coeterna com a mente de Deus” . 

Johannes Kepler

Neste artigo em várias partes ao longo das edições do 
Jornal Astrológico 4 Estações,  proponho-me a reunir 
alguma informação sobre a linguagem simbólica 
contida no Zodíaco. Correlacionando os processos 
das criações mitológicas como referência para uma 
representação do ciclo da vida na Terra.

Há clareza de tudo provir de uma mesma matriz, que 
nos apresenta, à partida, em configurações que se 
renovam em dançantes dinâmicas. As mesmas forças 
a interagir numa multiplicidade de configurações, 
com interpretações variadas, conforme os referenciais 
culturais, no entanto, uma mesma raiz. Formas, 
mudadas em si mesmas, tomam certas vestes no 
tempo e no espaço, num reflexo interno. O micro e o 
macro, e a ponte que se constrói. Aqui foi efetuado um 
pequeno levantamento de algumas histórias e figuras 
mitológicas, focando na herança grega, reconhecendo 
que esta agrega em si conhecimento de várias fontes 
da bacia mediterrânica e do oriente médio. Partindo 
daí houve a procura de construir uma ponte entre este 
imaginário, contido no Zodíaco, e as tendências das 
formas humanas.

Paula Costa

UM PEDIDO
Podia aclamar às musas dos antigos,
Pedindo inspiração.
Nomear deusas e deuses em proclamação.
Aspirando à clareza dos seus desígnios. 
Ao invés chamo à providência.
Para que possamos ser instrumento 
do seu guiar instintivo. 
Que se clarifique o intelecto.
Que se clarifiquem as intenções. 
Aclamo, sim, aos antigos.
O seu fascínio pelo mistério os fez em jornada.
Ainda latente em nós, nos faz caminhar. 
Vivemos em tempo de permitirmos.
Que o campo se abra à luz sincera da partilha do conhecer.
E nós, estudantes desta antiga ciência intuitiva,  
que a possamos usar com dignidade,  
dando-lhe o devido valor e respeito.
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IMAGINANDO O ZODÍACO
 - 1ª PARTE

Paula Costa, natural de São Miguel, 
Açores, é estudante de astrologia 
na Escola Faces Isabel Guimarães. 
Fascinada e curiosa pelo mundo, o 
seu olhar procura conectar os vários 
aspetos da vida.  
Neste momento, a aprofundar 
os seus estudos para exercer a 
profissão de Astróloga, pesquisa 
práticas de integração dos 
arquétipos do Zodíaco, para auto 
conhecimento e expansão. 
Ama a terra e o mar e o 
infinitamente misterioso Cosmos.

Paula Costa 
Membro 418

pic_by_pexels_eberhard_grossgasteiger

No início havia Um.
Com o impulso “Fez-se luz”!
Princípio da união, não divisão.

Por ser inteiro, não se vê. 
Então, divide-se para se conhecer. 
Um espelho. 
A noite e o dia. O homem e a mulher, 
o Ying e o Yang. 
Com a polarização, a procura da harmonização.

O equilíbrio se dinamiza. 
Tudo está em movimento.
Cria-se a Trindade que aspira.

Em ativo, busca-se a estabilização, 
Uma ordem construtiva alcança-se.
Os quatro suportes do nosso plano.

A eles o receptáculo.
Eleva-se espírito, uma estrela, uma luz.

A conciliação ritmada, ao contrabalançar, cria-se.
Dois triângulos opostos.
O círculo de uma unidade plural.

Pela ligação do “quatro” com o “três” surge o 7. 
O centro entre os opostos.
O Caminho. 
As Sete Energias que nos animam.
Nos planos que nos sustêm.

O infinito movimento na estabilidade. 
O Princípio da Ressonância.

Na potenciação das três dimensões.
A espiral que ascende. Tempo.
Os 9 momentos.

Ciclo que se fecha e se abre.

“Um” à décima. 
Outro patamar.
Outra ambição.

Já não estamos na dimensão da causalidade. 
É a dos mestres que nos revelam o princípio da Unidade. 

Esta complenitude se enche de nada.
Acometida à procura de outro em si. 
Transborda a hipótese de manifestação. No limiar, O 11. 

A Unidade primordial, ativou …
Os Quatro Elementos, pelas Sete Energias. 
Criaram-se as 12 Características.

Primórdio do Círculo da Vida.

Completo o tempo e o espaço, na atualidade.
Até ao momento em sua continuidade, 
outro sentido surgirá 
na procura da representação simbólica
da Roda da Vida. 
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O contínuo observar, e correlacionar, que dá vida às primeiras 
referências mitológicas que interconectam o individuo a 
totalidades cada vez maiores, a família, a comunidade, o 
cosmos. 

Neste imaginar, germinaram-se imagens. Narrativas de 
procura deste depreender mútuo.

O acesso ao tempo histórico nos é limitado ao surgimento da 
escrita, na Idade de Bronze. O que certamente não terá sido 
uma invenção súbita, assim como os imaginários simbólicos 
e mitológicos, com referências celestes, também não o terão 
sido.

A própria comunicação dá-se através de símbolos desde 
a alvorada do Homem no paleolítico, à aproximadamente 
30.000 a.c. Sendo que, com a utilização, perderam o seu 
caracter onírico, ganhando o em uso cognitivo. Quando isto 
acontece a um Símbolo, este toma-se como Signo, será um 
sinal de relação de significados. Perde-se caracter Sagrado.

Apesar disto, nas nossas profundidades, ainda é reconhecida 
a abstração da expressão das formas, pelo que esta ponte de 
comunicação pode ser reativada conscientemente, pois estas 
são o veículo primário da expressão humana.

Seja por que configurações, as representações têm em si algo 
de transversal a toda a Humanidade, com uma significação 
mais profunda do que aparenta ao nosso olhar de observador 
contemporâneo.

Os Símbolos podem ter uma força vitalizante que conecta 
o individuo ao coletivo a que pertence, oferecendo-lhe lugar 
para o seu desenvolvimento, pela ponte que oferece entre a 
dimensão psíquica e a quotidiana.

Gustav Jung, na sua intensa pesquisa, compreendeu como 
as manifestações arquetípicas que se projetam na psique 
humana são manifestações de uma motivação vital de 
padrões psicológicos.

Ele nos diz que “os símbolos, utilizados pelo inconsciente para 
exprimir, são os mesmos que a humanidade sempre empregou, 
para expressar a totalidade, a integridade e a perfeição”. Estes 
são expressos desde o mais remoto momento da nossa 
existência, e entendeu-se que têm uma função de equilíbrio 
da psique como um todo.

Reconhecemos que a génese de significado deve-se 
primariamente às histórias que culturalmente foram passadas, 
principalmente na oralidade, por milénios.

Aparentemente, os mitos primordiais se obscureceram, sem 
os ritos para lhes dar sentido, no entanto outras manifestações 
culturais revelam-se no tempo.

Este desdobrar de significado, nesta busca do observável dos 
fenómenos naturais, evoluiu com o progredir da consciência 
da Humanidade e progressivo desenvolvimento Cultural.

A Astrologia, com os seus mais de 5.000 anos de perscrutar 
os céus, à procura de compreensão, contém em si muito desde 
conhecimento inconsciente, revelado através da linguagem 
mitológica, através de imagens, de histórias, de símbolos e de 
signos. Podemos dizer que ela é o uso consciente da mitologia, 
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COSMOSE  o permear do cosmos na experiência humana

No Génesis, Deus declara:

“Haja luminares no firmamento do céu a fim de separar o dia 
da noite; e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias 
e anos; e que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar 
toda a terra!”

A humanidade, na sua própria origem, deve ter-se deslumbrado 
com o céu. Terá olhado cativada procurando uma ordem, um 
significado, uma razão, uma causa. Um Cosmos no Caos.
A movimentação interconecta o tempo no espaço. A noite e o 
dia são a primeira estrutura reconhecida do Cronos.

Na Obscuridade, A Imagem Surge

No pensamento primitivo há uma evidente procura de 
corresponder o Céu e a Terra, o exterior e o interior, a 
Humanidade e o Universo. Os nossos corpos como 
microcosmos desta esfera maior.

Na abobada celeste reconheceu-se o auge e o declínio do Sol, 
demarcaram-se assim os ciclos com as estações, definiram-se 
as celebrações com rituais simbólicos.

No dia o astro luminoso domina, com o seu calor, dá cor aos 
trabalhos. Na noite outros luminares, de mistério e esperança, 
numa escuridão aterradora. E a pálida Lua, sempre em 
mudança.

Projetaram-se nos céus padrões geométricos, e criaram-se 
figuras, formas que se animam em histórias. Enredos animistas 
da humanidade que se vê refletida em toda a Natureza. 

como afirma o astrólogo Stephen Arroyo.

Vivemos num contexto mitológico, podemos é não o 
reconhecer.

Até Ptolomeu no ocidente, quando a astrologia se vestiu de 
números, os astros errantes tinham uma atribuição divina. 
Cada planeta seria um veículo transmissor dos deuses que 
personificam por sua vez uma dimensão da vida. Este emana 
a sua força vital através do astro com as mensagens celestes 
que necessitavam de interpretação.  

Não será por acaso que para os antigos o Zodíaco era 
chamado “a alma da Natureza”.

art_from_pexels_marmor
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*valores apresentados para as 2 edições anuais.
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O ELEMENTO AR 2021 – ASTROLOGIA MÉDICA
Ao longo da minha carreira como profissional de Astrologia, 
especializei-me em áreas da Psicologia, Naturopatia e 
Medicina Complementar, associando os vários saberes com 
a Astrologia, como um Guia de Orientação e não como um 
diagnóstico médico. Esta especialidade da Astrologia apoia-
se na orientação e na ligação dos elementos, modalidades, 
casas astrológicas e posicionamentos planetários que criam 
uma predisposição no organismo do indivíduo. De tempos 
a tempos, e de acordo com os ciclos planetários, podemos 
reforçar o nosso organismo. Pela tendência de sentirmos 
sintomas que nos levam por vezes a patologias, podemos 
entender a causa/efeito com a relação da genética e procurar 
orientar em casos de patologias crónicas, ajudando a encontrar 
a causa. O apoio do conhecimento em Anatomia Humana, 
sabendo no mínimo interpretar análises clínicas, fazendo uma 
profunda anamnese, pode levar a prevenir, e muitas vezes, a 
permitir que o individuo aceite e consiga viver melhor com 
determinado sintoma, ou patologia. A ideia é complementar 
a Astrologia Médica com a Medicina Tradicional e tratar o 
SER como um TODO de forma a promover a saúde através 
de sais minerais, vitaminas, alimentos de acordo com o grupo 
sanguíneo e muito mais.

A importância do elemento Ar na saúde, como este elemento 
influencia o planeta Terra, os seres humanos e as espécies. 
Vamos falar sobre a mudança de Saturno e Júpiter para o 
elemento Ar, e de que forma podemos beneficiar deste ciclo 
na nossa saúde, em: o elemento Ar 2021 – astrologia médica.

“Assim como existem estrelas no céu, também existem estrelas 
dentro do homem. Portanto, nada existe no universo que não 
tenha o seu equivalente no microcosmo. O espírito do homem 
deriva das constelações, sua alma dos planetas e seu corpo dos 
elementos.” Paracelso.

Neste mundo tão vasto de riqueza de conhecimentos como 
é a astrologia, a especialidade da Astrologia médica pode 
ajudar-nos a compreender muitos processos patológicos 
no indivíduo e na sociedade auxiliando na forma como 
podemos usar meios para combater determinados sintomas. 
Por exemplo, com a medicina complementar associada à 
medicina tradicional, podemos libertar sintomas e entender a 
tendência do seu desenvolvimento em determinadas épocas, 
através dos ciclos dos planetas sociais nos elementos e num 
determinado signo, vejamos:

O ar, na astrologia médica, indica-nos uma ligação com os 
signos Gémeos, Balança e Aquário, relacionados com as casas 
3, 7 e 11, com o triângulo da ligação do ar que respiramos, que 
nos liga ao pulmão, às nádís, ao hemisfério esquerdo e direto 
e às trocas gasosas. A forma como levamos ao nosso cérebro 
as aprendizagens que recebemos da nossa infância, e as 
projetamos na relação com os outros, adquirindo um sentido 
de pertença ao grupo, ao apoio dos amigos, a esperança. Toda 
esta ligação triangular relaciona-se com a forma como os 
nossos  neurónios recebem a informação e a passam para as 
sinapses, numa produção química de serotonina e dopamina 
para o restante organismo.  A nossa saúde vai depender de 
todo este processo, do nosso reforço do sistema imunitário 
e de que forma conseguimos alimentar as nossas glândulas 
endócrinas, principalmente a da tiroide, as supra-renais, e 
também como transmitimos a devida flexibilidade aos nossos 
joelhos, para podermos adaptar-nos às forças invisíveis das 
quais depende a nossa vida. O AR

Mas vejamos como podemos recorrer aos ciclos planetários, 
para podermos aproveitar da melhor forma o ar que respiramos, 
e de que forma podemos relacionar com ciclos anteriores.

Claro que, para isso, temos que entender os planetas que estão 
neste momento em signos de AR, e como todos sabemos 
Júpiter e Saturno, ao fim de 20 anos, ingressaram a um signo 
de ar. Então de que forma podemos nesta altura aproveitar? O 
que aconteceu há 20 anos? Em que signo se encontravam? E 
qual foi a última vez que estes dois planetas sociais, que são 
os últimos da astrologia tradicional, se ligaram em Aquário? 
Que lições podemos retirar para melhorar o nosso organismo? 
E no nosso mapa natal, como funciona esta relação com a 
astrologia médica?
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ASTROLOGIA MÉDICA COMO 
GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA A 

SUA SAÚDE - 1ª PARTE

O AR NA ASTROLOGIA MÉDICA E OS CICLOS DE SATURNO E JÚPITER, VAMOS 
OBSERVAR OS CICLOS DESTA DUPLA

Isabel Guimarães 
Membro 01

Nascida no Porto, com o Sol 
em Gêmeos e ascendente 
Balança com o regente, Vénus, 
no MC. Formadora, Terapeuta 
e Consultora Astrológica. 
Sua formação se baseia em 
Gemologia, pelo A.C.P. e Gestão 
de Empresas com M.B.A. 
Começou a interessar-se por 
Astrologia em 2000 numa 
jornada de busca dos porquês, 
à boa moda de um Gémeos,  
e em 2003 realizou várias 
especialidades na mesma área. 
Tem formação em Reiki - nível 
mestrado; PNL - Programação 
Neurolinguística; Hipnoterapia 
Clínica; Psicologia Multifocal; 
Psicossomática; Constelações 
Sistémicas e Mestrado de 
Medicinas Complementares, 
Naturopatia e Terapias 
Alternativas, Geometria Sagrada, 
Psicoterapia Holística e um 
constante percurso de busca de 
novos conhecimentos, que levem 
a praticidade e alimentar seu Sol/
Saturno de casa IX. 
Formadora certificada pelo IEFP 
e CAP ISAR, leciona cursos de 
Astrologia e de Reiki. Fundadora 
e Presidente da Associação 
Portuguesa de Astrologia e 
Diretora Global da ISAR. Autora de 
7 livros de Astrologia. Fundadora 
e Diretora da Faces Isabel 
Guimarães, entidade certificada.

www.facesisabelguimaraes.com

Saturno e Júpiter em Aquário – 20 de janeiro, 1903 
Os casos de pandemia bubónica aumentam

Saturno e Júpiter em Gémeos – 9 de maio, 1942 
O ciclo da pandemia da malária começa
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Saturno e Júpiter em Aquário – 3 de janeiro, 1962 
Começa o 7.º ciclo da pandemia de cólera

Em nenhum dos exemplos referidos, estes posicionamentos 
não ocorreram em conjunção aplicativa no mesmo grau, como 
no momento atual. Podemos recuar no tempo e encontramos 
estes dois planetas juntos, mas sem estarem em conjunção 
exata, a 25 de março 1108.

Vejamos o que estes dois planetas de fogo e terra representam 
na astrologia médica

JÚPITER
Está ligado a: nervo ciático, problemas de fígado, cirrose, 
desenvolvimento anormal dos órgãos, problemas de 
circulação arterial, hipertensão, obesidade, diabetes, esclerose, 
congestão e indigestão. Distensões musculares. Abscessos. 
Problemas nos pés.

Funções metabólicas: rege os açúcares (juntamente com 
Vénus) e ácidos oleosos, tecidos gordurosos e circulação 
arterial. Fígado, pâncreas e supra-renais. Rege todo o processo 
de crescimento e também da digestão, todos os processos que 
resultam da síntese de matéria-prima simples em moléculas 
mais complexas. É o grande dilatador, possui reação excessiva 
a qualquer estímulo, em especial o excesso de alimentação e 
a obesidade.

SATURNO
Está ligado a: doenças crónicas, reumatismos, artrites, 
artroses, problemas nos ossos, dentes, joelhos e articulações, 
calcificações (pedras nos rins e vesícula), obstruções, catarros, 
infeções, problemas de pele e cabelo. Eczemas, cáries, 
verrugas, acnes, alergias da pele, deformações da unha, 
doenças degenerativas e de difícil cura.

Funções metabólicas: mineralização do organismo, pele, 
dentes, ossos, juntas ou articulações, bexiga, ouvido direito. É o 
regente da proteína, do dióxido de carbono, da urina, das fezes. 
Durante a digestão é responsável por todos os processos 
que convertem substâncias complexas em substâncias mais 
simples. Todos os processos de envelhecimento. A parede 
celular. Saturno representa a incapacidade de reagir diante 
das ameaças do corpo com relação ao crescimento, hipertrofia, 
subdesenvolvimento. Rege o menor órgão do organismo.

AQUÁRIO
O décimo primeiro signo do 4.º quadrante. Geralmente tem 
dificuldade na respiração, o que pode prejudicar também a 
circulação, já que a oxigenação do sangue é muito importante 
para a circulação, podendo espoletar problemas nas varizes 
ou nos músculos das pernas. Tendência a ser um bom garfo, 
gosta de boa comida, bebidas, divertimentos e de dormir; 
daí a tendência à obesidade. Elimina bem sais, a urina e 
a transpiração podem ser abundantes. Pouco propenso à 
atividade física, necessita, entretanto, de exercícios ao ar livre. 
Tendência à somatização do sistema nervoso que provoca 
rigidez muscular, devido ao excesso de pressão na mente, 
as pernas acabam por carregar todo o peso do corpo. Outro 
aspeto é a assimilação de alimentos, que acaba por acelerar 
a digestão, sendo necessárias estratégias para que possa dar 
tempo para os alimentos se distribuírem no organismo.

Como se ligam os elementos na astrologia médica

O Ar: corresponde ao sangue e à circulação, ao “temperamento 
sanguíneo”, hiper-reativo.
A Água: rege a linfa e o “temperamento fleumático”, hipo-
reativo.
O Fogo: ao fígado e ao “temperamento colérico”, distónico.
A Terra: ao baço e ao “temperamento melancólico”, anérgico.

Ou também, segundo Jung, as quatro “funções” têm a ver com 
os quatro elementos:

Pensamento: Ar - sanguíneo.
Perceção: Terra - melancólico.
Intuição: Fogo - colérico
Sentimento: Água - fleumático.

Saturno e Júpiter em Gémeos – 21 de Abril, 2001
Vírus Nipah e Cólera Dengue – Febre do Nilo

Ou também, segundo a relação com o corpo:

Sistema nervoso forte, móvel, mas desequilibrado, predomina 
a Inibição = Colérico = Extrovertido/Instável – quente e seco = 
Fogo 

Sistema nervoso forte, equilibrado, mas inerte = Fleumático = 
Introvertido/Estável - frio e húmido = Água

Sistema nervoso forte, hábil, vivo e móvel = Sanguíneo = 
Extrovertido/Estável - quente e húmido = Ar

Sistema nervoso fraco, sensível, delicado = Melancólico = 
Introvertido/Instável - frio e seco = Terra

Como começar a observar um mapa na astrologia médica:

A primeira coisa que vamos observar num mapa é a posição 
do Sol e do ascendente e os aspetos formados por eles e com 
eles, pelos outros planetas. A qualidade do signo em que eles 
se encontram também é importante, por exemplo: cardeal, fixo, 
mutável, masculino, feminino, exaltado, exilado, etc. – o que na 
verdade é o mesmo princípio da Astrologia Tradicional. Isso 
serve para podermos ver, principalmente e em primeiro lugar, 
qual a qualidade vital do indivíduo.

Cardeal – Cabeça - Impulsivo
Fixo – Tronco - Estável
Mutável – Membros - Móvel

Os aspetos tensos ao ascendente e ao Sol dão-nos uma visão 
da resistência física e do poder de recuperação de uma pessoa.

Em seguida, devemos observar os regentes das casas 1, 6, 8 
e 12, bem como os signos em que eles estão instalados, e os 
aspetos acionados entre eles, que são de suma importância 
que pode, por meio deles, detetar quais as deficiências e 
patologias a que se está inclinado.

A casa 1 e seu regente simbolizam o paciente;
a casa 6 e seu regente, a que tipo de doenças ele pode estar 
inclinado;
a casa 8 e seu regente podem representar os riscos de vida, 
bem como o tipo de morte (juntamente com a casa 4 - começo 
e fim da vida) e deve ser considerada, principalmente em casos 
de cirurgia;
a casa 12 e seu regente, que representam o que pode ocasionar 
a doença, o aspeto psicológico (como ele reage principalmente 
num momento de crise ou da própria doença), o seu 
subconsciente. A casa 12 também representa internamento 
em caso de cirurgia.

BIBLIOGRAFIA:
» Manual do Curso profissional de Astrologia 
(3 níveis) e Manual do Master – Escola Faces - 
Isabel Guimarães Astrologia

» Formação Profissional em Psicossomático e 
Psicologia nos Sistemas Mentais Intelligence

» NLP Training – Mestrado em Programação 
Neurolinguística e Medicina Alternativa, 
Naturopatia e Terapias Alternativas da 
Universidade de Juan Carlos e Espanha, Ensaio 
de Doenças Astrológicas GranadaA, 1651, Ch.9.

» Tratado prático sobre a astrologia médica por 
Théo MontéraW.

» Lilly, Astrologia Cristã, 1647 p. 282.

Todos os aspetos astrológicos envolvidos 
com esses regentes e cúspides devem ser 
analisados.

Não podemos deixar de enfatizar a importância 
da casa 7 e da casa 10 num Mapa Médico.

A casa 7 representa o médico ou o terapeuta, a 
pessoa a quem nos associamos para promover 
a cura;
a casa 10 poderia ser classificada como 
“escape” ou “cura”. Essa casa pode indicar o 
tipo de terapia a ser empregada ou o tipo de 
remédio ou tratamento mais adequado àquele 
indivíduo.

É importante analisarmos as qualidades 
envolvidas com os signos e com as casas, num 
mapa para a astrologia médica vamos analisar 
principalmente os signos envolvidos com as 
cúspides das casas 6, 12 e 1.
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05OUTROS ASPETOS
ASTROLÓGICOS



Na primeira parte deste nosso artigo, abordámos questões 
como: o que são os planetas “out of bounds” (OOB) e as suas 
aplicações em termos mais genéricos.  Nesta segunda parte, 
serão abordados essencialmente a sua aplicação na prática e as 
suas manifestações mais frequentes.
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OUT OF BOUNDS
- 2ª PARTE

de humor (bipolaridade), reduzida inteligência emocional, 
hábitos destrutivos, ausência de empatia ou simpatia e até 
insanidade.

Famosos: Christopher Reeve, Oprah Winfrey, Brigitte Bardot, 
Sigmund Freud, Albert Einstein, Arnold Schwarzenegger, 
Cat Stevens, Freddy Mercury. Infames: Erik Menendez 
(assassinou pais), Peter Sutcliffe (sádico estripador).

CASOS PRÁTICOS

i. Astrologia Natal
1. Lua OOB: A Lua é a regente natural da emotividade, da 
nutrição, do sono e da popularidade. Quando se encontra OOB, 
confere ao nativo um sentimento de ameaça constante a nível 
emocional e mental, pelas flutuações radicais e acentuadas que 
a Lua manifesta.
A falta de segurança leva-os a dedicarem-se obstinadamente a 
atingir vários objetivos, de modo a conseguirem reconhecimento 
e validação. Na infância, são frequentemente negligenciados 
devido a circunstâncias fora do controlo da mãe (como por 
exemplo: morte, doença). Já na vida adulta, procuram formas 
de compensar e obter o reconhecimento da “mãe”; poderão 
ser vítimas de abuso ou abandono, podendo mesmo escolher 
abandonar-se para não serem abandonados; e procuram 
“alienar-se” e isolar-se do mundo para tentar superar a sua 
hipersensibilidade face ao mundo que os rodeia. Por outro lado, 
podem apresentar-se como génios que quebram padrões de 
forma audaz, mantendo um sentido de consciência peculiar, 
uma intuição altamente apurada, uma grande capacidade de 
inspiração dada a sua elevada inteligência emocional e empática, 
e capacidade de compreensão e de se deixarem guiar livremente 
pela sua intuição, apresentando um sistema de valores diferente 
dos da sociedade em geral. São, portanto, considerados à 
frente do seu tempo e com elevado sentido humanitário. Um 
excelente exemplo destas manifestações é Oprah Winfrey 
que, diligentemente e ao longo de anos, influenciou e inspirou 
muitas pessoas a encontrar a sua melhor versão. Noutro 
extremo, se a manifestação da Lua OOB for disruptiva, pode 
proporcionar sentimentos e pensamentos distorcidos, por vezes 
acompanhados de comportamentos que mostram um completo 
desrespeito pelas regras da sociedade, grandes oscilações 

continuação

Oprah Winfrey

2. Mercúrio OOB: Apresentam processos mentais inovadores, 
especialmente nas diversas formas de comunicação tanto 
escrita como verbal, seja no âmbito da literatura, de negócios, 
de tecnologia, da ciência, da matemática, da engenharia 
e da medicina, conferindo-lhes eloquência e carisma. A 
manifestação distorcida pode apresentar processos mentais 
perturbadores, altamente obsessivos e compulsivos, com 
dificuldades de comunicação e incapacidade de leitura 
corporal alheia, incluindo exageros de interpretação.

Famosos: Tom Hanks, Elvis Presley, Frank Sinatra, Donald Trump, Johannes 
Kepler. Infames: John Hinckley, Erik Menendez, Peter Sutcliffe.

Catarina Rocha, nascida a 4/6/1975 
na Maia.

Curso de Medicina dentária em 
2000.

Primeiro contacto mais de perto em 
2003, que semeou a curiosidade 
relativa à Astrologia, tendo, no 
entanto, oportunidade de estudar 
de forma capaz apenas em 2015 
aquando do início do curso de 
formação profissional de astrologia 
na escola FacesIsabelGuimarães. 
Terminado o nível 3 em Fevereiro de 
2018, intercalando com workshops 
e formações em diversas áreas, 
entre elas: Master internacional 
em Astrogenealogia; Certificação 
ISAR (I e II); Astrologia Kármica; 
Estrelas Fixas; Astrologia Infantil; 
Astrologia Médica; 1.ª Edição 
Master em Astrologia pela Escola 
FacesisabelGuimarães em 2020, 
CAP ISAR em 2020.

Catarina Rocha 
Membro 206

Donald Trump

3. Vénus OOB: Confere uma natureza muito romântica, magnética, carismática, 
com talentos artísticos e musicais especiais, sentido estético e extravagante, 
capacidade para o entretenimento, grande sensualidade e poder de sedução. 
Por outro lado, pode também indicar tendência à luxúria destrutiva, ao 
hedonismo, à inveja, à ganância, à petulância, ao materialismo e sadismo 
sexual, podendo cair na indulgência dos “prazeres carnais” (sexo, drogas, 
álcool e comida).

Famosos: Charles Chaplin, Clint Eastwood, Frank Sinatra, Tina Turner, Britney 
Spears, Miley Cyrus. Infames: Peter Sutcliffe, William Heirens, James E. Holmes.

Frank Sinatra

4. Marte OOB:  KT Boehrer descreve-o como “um lutador, ousado, enérgico, 
corajoso, arriscado, muitas vezes atraído por uma carreira associada a um 
elemento de perigo. O lado negativo pode aparecer com temperamento 
furioso, raiva e/ou violência”. No lado positivo, proporciona grande ambição, 
autoconfiança, energia masculina, ímpeto, vitalidade física, paixão, resiliência 
e liderança. Por outro lado, pode conferir agressividade e violência excessivas, 
impulsividade, egoísmo, sadismo sexual, impetuosidade e impertinência. 

Famosos: Aretha Franklin, Wolfgang Mozart, Christopher Reeve, Robin Williams, 
Frida Kahlo, Katherine Hepburn “If you follow all the rules then you lose all the 
fun!” Infames: Mark David Chapman, Charley Whitman, John Hinckley, Patrick 
Kearney.
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Aretha Franklin

5. Júpiter OOB: Confere a típica beleza, fortuna e bênçãos 
jupiterianas; embora os nativos, geralmente, esbanjem a sua 
sorte. De certa forma, as manifestações de Júpiter OOB são mais 
atenuadas em relação às dos outros planetas.

Famosos: Nat King Cole, Principe Harry Duque de Sussex, 
Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow

6. Úrano OOB: Confere um potencial excêntrico e bizarro, tanto 
na aparência como nos comportamentos, apresentando gestos 
e maneirismos peculiares; um forte espírito de descoberta 
e revolucionário; são inovadores, com uma imaginação e 
criatividade ilimitadas, apreciam profundamente a liberdade de 
ação e pensamento. Por outro lado, poderão ter propensão para 
agir apenas por provocação, sem qualquer tipo de convicção, ter 
uma imaginação degenerada, com interesses não-convencionais, 
tornando-se completamente alienados e podendo ir atrás de 
experiências perigosas. 

Famosos: Greta Garbo, Bruce Springsteen, Salvador Dali, 
Johannes Kepler, Louis Pasteur. Infames: Edward Gein (serial 
killer), James Eagan Holmes (serial killer).

Salvador Dali

7. Plutão OOB: Exacerba todas as características atribuídas 
a Plutão: intensidade, profundidade, manipulação, poder 
de transformação e de transcendência. Plutão rege o 
submundo, o abuso de poder, a atividade criminosa em 
geral, o crime organizado e os atos terroristas.

Famosos: Aretha Franklin, Sylvester Stallone, Leonardo 
da Vinci, Donald Trump, Arnold Schwarzenegger. Infames: 
Thomas Watt Hamilton, Peter Sutcliffe.

Sylvester Stallone

8. Múltiplos OOB: Nativos com vários planetas OOB 
podem sentir-se desajustados com a sociedade, por serem 
visionários e à frente do seu tempo. Apesar de, a maioria das 
vezes, se sentirem incompreendidos, são os pensadores 
mais revolucionários e que contribuem para a sociedade, 
mesmo que o seu reconhecimento não seja imediato. 

Famosos: Ozzy Osbourne (Lua e Marte), David Bowie 
(Mercúrio e Plutão), Jim Morrison (Mercúrio e Marte), Björk 
(Vénus, Mercúrio e Marte). Infame: Peter Sutcliffe (Lua, 
Mercúrio, Vénus e Plutão).

David Bowie

ii. OOB em Trânsito
Lua – permanece por 2 a 3 dias, com as suas qualidades 
lunáticas associadas.
Mercúrio – pode alterar a forma de comunicação, seja 
por defeito ou por excesso, e acarretar pensamentos em 
demasia.
Vénus – amplia o foco amoroso, por défice ou excesso; 
possibilidade de motivações distorcidas; desequilíbrio no 
balanço económico.
Marte – leva a níveis de energia exacerbados, impetuosidade, 
agressividade, impaciência, egoísmo e acessos de raiva.

ii. OOB em Trânsito
Lua – permanece por 2 a 3 dias, com as suas qualidades 
lunáticas associadas.
Mercúrio – pode alterar a forma de comunicação, seja por 
defeito ou por excesso, e acarretar pensamentos em demasia.
Vénus – amplia o foco amoroso, por défice ou excesso; 
possibilidade de motivações distorcidas; desequilíbrio no 
balanço económico.
Marte – leva a níveis de energia exacerbados, impetuosidade, 
agressividade, impaciência, egoísmo e acessos de raiva.

iii. OOB em mapas de Retornos
São interpretados da mesma forma, acrescentando as 
características OOB que atuam durante o período dos 
respetivos retornos (solar, lunar, venusiano, etc).

iv. OOB em Progressão Secundária
A lua progredida pode estar vários anos OOB, manifestando-
se por aprendizagens fora do comum, incluindo fama, 
reconhecimento ou desafios para além do expetável. Por 
exemplo, Arnold Schwarzenegger tinha a Lua progredida 
em OOB quando foi eleito governador da Califórnia. Estas 
manifestações também estão correlacionadas com outros 
planetas progredidos e OOB, de acordo com o seu arquétipo 
e a área de regência e foco.

v. OOB em Astrologia Mundana
Através da análise de mapas de vários países, verificaram-se 
algumas peculiaridades que podem ajudar a fundamentar a 
utilidade da pesquisa de OOB nas previsões da astrologia 
mundana. Apresento o caso dos Estados Unidos da América 
(EUA) e do seu anterior Presidente, Donald Trump:

Fundação dos EUA, OOB: Vénus, Marte e Plutão. 

Donald Trump, OOB: Mercúrio e Plutão

CONCLUSÕES
Os OOB podem ser muito bem-sucedidos, carismáticos e 
poderosos. Poderão criar controvérsia na sociedade onde 
vivem, pois apresentam um sistema alternativo com base 
na sua forma própria e única de ser e pensar, diferente 
do convencional. Como carecem da necessidade de se 
sentirem aceites ou mesmo compreendidos por quem os 
rodeia, têm maior facilidade em quebrar os padrões pré-
estabelecidos. Assim, não se deixam limitar pelas regras 
impostas pela sociedade, na área que regem e onde se 
posicionam. Quando manifestados de forma construtiva, 
podem superar qualquer expetativa e serem criadores de 
ideias geniais e inspiradoras, com talentos específicos da 
área que regem. Porém, podem apresentar um potencial de 
distorção que pode ser destrutivo, com pensamentos e/ou 
comportamentos aberrantes e mesmo com um potencial 
criminoso fora do normal. 
A presença de planetas OOB confere aos nativos ou eventos 
características uranianas, mesmo quando as mesmas não 

são óbvias no mapa.
A interpretação convencional dos mapas de personalidades 
ou eventos peculiares, por vezes, não nos permite perceber 
por que se destacaram tanto da sociedade, seja pela positiva 
(génios, líderes) ou pela negativa (psicopatas, criminosos). Ao 
serem pesquisadas as declinações e observando a existência, 
não só de paralelos e contra-paralelos, mas também de 
OOB, conseguimos obter informações importantes para 
determinadas manifestações e tendências em indivíduos 
ou eventos, também úteis na astrologia mundana, o que nos 
permite diferenciar e compreender melhor a história de um 
país ou líder.
Os OOB comportam-se como se tivessem “salvo-conduto” 
pois nunca se sabe como se irão manifestar e reagir.
Hermes Trismegisto disse: “o que está em cima é como o que 
está em baixo”. Assim, o mapa astrológico reporta-se a uma 
projeção bidimensional de um mundo tridimensional. Esta 3.ª 
dimensão é aportada pelo estudo da declinação e o estudo 
dos OOB.

Verifica-se a existência de grande 
poder, charme e energia a ativar, 
por declinação, (23º δ) o Mapa dos 
EUA, o que promove todo o tipo de 
mudanças plutónicas, acreditando 
(Júpiter) ser o melhor para o coletivo, 
agindo de forma marciana com uma 
comunicação totalmente imprevisível 
e ultrapassando os limites do bom-
senso.
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Lua) são manifestadas como desapego, corrupção ou 
relações impessoais. A Lua Negra abraça o lado escuro 
dos sentimentos: a perda, a privação, a desilusão, a 
negação, a sombra e a compulsão. A sua força é oculta, 
inconsciente (o ego não controla) mas é intensamente 
poderosa, como um karma que não é visível mas que 
sussurra. É também associada ao lado mais maléfico 
da personalidade, onde o racional não tem lugar. E 
como apogeu lunar, está relacionada à potencialização 
de situações. Talvez por isso, e tal como Plutão, ela seja 
tão incompreendida, temida e reprimida.

A Lilith astrológica é interpretada normalmente como 
símbolo negativo da Grande Mãe. Ela representa a 
repressão dos instintos (físicos, sexuais, primários), de 
tudo o que é negativo, negado, tabu, tido como pecado. 
É a Lilith que se associam os assuntos mal resolvidos 
que guardamos inconscientemente ou que não 
queremos encarar. Lilith é a sombra, parte integrante 
do ser e enquanto não for aceite, o indivíduo não tem 
consciência da sua força e poder plenos.
O glifo de Lilith representa a sombra da Lua, num quarto 
minguante que assenta na cruz da matéria.
O domicílio de Lilith é Capricórnio, oposto a Caranguejo 
domicílio da Lua. É em Capricórnio que o corpo ganha 
forma, se expõe, sente a dureza e gravidade da existência 
e a semente se torna indivíduo. Não é Caranguejo que 
conhece os limites do tempo, é Capricórnio (Saturno). 
É neste signo cardinal, de elemento terra, que Lilith 
consegue canalizar a sua força realizadora contendo 
os seus impulsos. Em Caranguejo sente-se exilada, de 
modo geral a carência emocional drena-lhe a força para 
se libertar. Exaltada em Escorpião, oposta à Lua exaltada 
em Touro, Lilith entra na Casa em que não há força 
contra a sua força! Signo regido por Plutão, é através 
dele que se enfrentam e se transformam os medos 
mais profundos. E pelo caminho, talvez se encontrem 
pedras preciosas, escondidas nas profundezas.
No mapa natal, uma Lilith em aspeto ao Asc, Dsc, MC, 

BREVE VISÃO ASTROLÓGICA
Já o gigante, mas subtil Neptuno tinha sido descoberto 
por Johann Galle, em 1846, quando o astrólogo Walter Gorn 
Old, mais conhecido como Sepharial, em 1918, introduziu o 
“novo satélite da Terra” na Astrologia Moderna. Baseado 
nos estudos do astrónomo Georg Waltemath, publica na 
obra Science of Foreknowledge os cálculos das efemérides 
de Lilith, “vista somente quando passa em conjunção ou 
oposição ao Sol”, movimentando-se 3º/dia. Esta tese 
mostrou-se insustentável.
Na época em que Plutão foi descoberto por Clyde 
Tombaugh, em 1930, o astrólogo Don Néroman, propôs 
identificar Lilith como o apogeu Lunar (o foco vazio da 
órbita lunar), como uma antena passiva, movimentando-se 
a 40º ao ano no sistema Terra-Lua-Sol, atuante em todos 
os seres vivos. 
Talvez por Plutão e Lilith terem sido descobertos na 
mesma época, os arquétipos astrológicos são próximos e 
complementares.
Plutão, a que António Rosa deu as funções de 
“transformação e purificação dos complexos emocionais 
e dos tabus, ativação das energias criadoras divinas 
emergentes do inconsciente (pessoal e coletivo), renovação 
integral do ser, desnudamento das prisões do ego”, tem em 
Lilith a materialização da energia feminina que lhe falta.

Lilith tem um ciclo de 8 anos e 10 meses, quase 9 anos. 
Se dividirmos esse período pelos doze signos, estamos 
perante o período necessário para gerar uma vida 
humana. Os 9 meses geram e libertam, tornam visível o 
materializado no oculto, daí a Deusa Mãe ser muitas vezes 
relacionada com o sagrado feminino e com a libertação da 
mulher. Plutão e Lilith são o contrapeso um do outro.
Sendo Lilith o foco vazio lunar, as emoções (arquétipo da 
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FC ou no grau anarético descreve vivências intensas. Quem nasce com 
a Lilith conjunta ao Ascendente, por exemplo, mostra-o fisicamente com 
impacto, com poder atrativo ou provocando grande repulsa. O astrólogo 
conhecedor da força de Lilith poderá usar os Símbolos Sabeus para a ajudar 
a expressar-se, aliviando e inspirando a jornada. Recomenda-se a orbe de 
1º até 3º (segundo alguns autores), no que diz respeito aos planetas natais, 
para aspetos como a conjunção ou a oposição, e independentemente 
da natureza dos planetas envolvidos, os acontecimentos serão de 
intensificação dramática, de aprendizagem interior dolorosa que precisam 
de maturidade e perseverança emocional para serem resolvidos. Em 
trânsito, Lilith permanece 9 dias em cada grau do zodíaco, por isso os 
aspetos resultantes do seu trânsito terão uma duração de 18 dias (não 
esquecendo a retrogradação frequente).

LILITH NAS CASAS 
É na Casa Astrológica onde se encontra Lilith, que as questões sombrias se 
materializarão e se desenvolverão. É aí que a sombra está profundamente 
enraizada, logo será aí que o indivíduo terá necessidade de ser desafiado 
até a integrar.

LILITH NOS SIGNOS
Lilith nos Signos indica como o nativo, instintivamente, transformará a 
sombra em aprendizagem, talento ou como acumulará medos e frustrações. 
A manifestação de Lilith é, na sua essência, um processo alquímico em 
progresso. Assim, fará sentido abordar Lilith nos signos tendo em conta 
os Elementos – Fogo, Terra, Ar e Água.

Lilith está presente na purificação da natureza através do fogo, na lava 
cuspida ferozmente pelos vulcões. O fogo destrói, mas também regenera. 
Os signos de fogo são, não raras vezes, acusados de serem egoístas. Trata-
se de auto-afirmação.

Carneiro – Lilith cumpre-se através de ações impulsivas. Há uma força 
que impele para território desconhecido, por desbravar, sem o controlo 
de terceiros. Se a mente inferior interferir, poderá haver inação e bloqueio 
consciente. Nas relações tende ao individualismo não se comprometendo 
demasiado.

Leão – Lilith é canalizada através da autoexpressão. O magnetismo do ego 
é forte. Os processos criativos e artísticos dão expressão à visão da vida, 
por vezes megalómana, e estão ligados a ideais espirituais, esoterismo e 
oculto. As emoções ocultadas cedem à raiva, frustração e repressão da 
generosidade.

Sagitário – Lilith procura a incorporação. Procura intuitiva e incessantemente 
a verdade e testa-a, normalmente através do ensino superior, da liderança 
espiritual, da visão futurista. O desafio é não cair nas verdades absolutas, 
que lhe retirarão a liberdade e capacidade de interação multidimensional.

Os terramotos que destroem e reordenam a Terra, as riquezas minerais 
ocultas nas profundezas, os cristais são Lilith mostrando o poder vivo da 
Terra. Lilith tem grande afinidade com a capacidade de materializar dos 
signos do elemento terra.

Touro – Lilith procura a materialização na interação sensual com a 
natureza, na materialização da substância e dos sentidos. Desenvolve os 
seus recursos com persistência. Tudo é sentido. A excessiva entrega à 
matéria pode criar desequilíbrios na generosidade e segurança. 

Virgem – Lilith liga-se fisicamente à Terra. A ressonância com a 
natureza é forte. Os sentidos primários, a pele e o sistema digestivo são 
sensíveis. Permanência em ambientes artificiais leva a manifestações 
psicossomáticas, híper análise e crítica. 
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Continua na próxima edição...

Capricórnio – Lilith manifesta-se no sentido de 
responsabilidade. O trabalho é o veículo do desenvolvimento 
total das capacidades. A maturidade emocional é imposta 
por situações que exigem autocontrolo. A oscilação entre a 
dependência do outro e a suficiência do eu criarão dinamismo 
relacional. 

Em Sumério “lil” é espírito do vento. O Ar é o sopro da vida, a 
Palavra – o pensamento manifesto. Na natureza, o Ar vai dos 
furacões à mais leve brisa, circula nas asas, espalha poeira, 
cinza, pólen. Em Ar Lilith manifesta a sua inteligência.

Gémeos – Lilith manifesta-se na dualidade das relações e 
situações. A inteligência é grande, mas o racional busca a 
conexão de tudo, levando à superficialidade. A comunicação é 
brilhante e espirituosa. A hiperatividade mental traduz-se em 
ansiedade. Trabalhos com as mãos e respiração consciente 
acalmarão.

Balança – Lilith está na pluralidade de relações. Talento para 
unir os opostos. Habilidade no diálogo, na mediação e na 
resolução de situações relativas à adoção. A concentração 
no outro pode levar à não experiência de si e consequente 
frustração.

Aquário – Lilith manifesta-se através da inteligência objetiva, 
comunicação multidimensional e união de universos. 
Sensibilidade às alterações atmosféricas. A captação de 
campos energéticos só a si percetíveis podem levar à evasão, 
ao impulso pela liberdade. Precisa perceber que a visão 
progressista pode ajudar os outros.

Lilith em Água é naturalmente psíquica, altamente sensitiva. É 
através dos fluidos corporais, sangue, suor, lágrimas e líquidos 
subtis do organismo que ela viaja num fluxo incessante de 
sensibilidade. Na natureza, a subtileza da gota de orvalho, 
os rios e mares alimentam e são alimentados pelas águas 
profundas do subsolo.

Caranguejo – Lilith manifesta-se nos padrões familiares 
herdados e nas memórias ancestrais. Poderá haver uma 
procura pela verdadeira família ancestral e por isso afasta-se 
da família de sangue. Assuntos com a maternidade, mãe e a 
nutrição são experiências para nutrir a alma do outro.

Escorpião – Lilith leva ao estudo das águas ou da psique 
e espírito humanos. Altamente carismático em relações 
pessoais e/ou públicas, pode movimentar-se usando o poder 
obscuro. Desejo inconsciente por dinheiro, sexo (vício ou 
celibato) e poder. Busca a iluminação espiritual.

Peixes – Lilith manifesta-se preferencialmente no mundo dos 
sonhos. A energia mágica e espiritual é canalizada pela via 
artística, pelo esoterismo, pela meditação e pela contemplação. 
Alta sensibilidade para o sofrimento pode ser dirigida para 
serviço de sacrifício ou para o escapismo pela adição.
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A origem histórica da Astrologia, arte e ciência milenar remonta 
aos povos antigos do Médio Oriente, mais concretamente 
na região do Crescente Fértil, Mesopotâmia (onde se localiza 
atualmente o Iraque). Com os Sumérios (5.000 a.C.- 4.000 
a.C.) deu-se a criação dos primeiros zodíacos, palavra que tem 
origem grega e significa “roda dos animais”. Foram identificadas 
as constelações zodiacais, pela observação das estrelas fixas 
e estabeleceram-se as primeiras efemérides. Os Caldeus (no 
tempo da Babilónia 3.000 a.C. – 2.000 a.C.) registaram as 
primeiras observações sistematizadas a partir das Torres da 
Babilónia. Foram eles também que definiram os ciclos celestes 
e os primeiros princípios astrológicos. E nesta altura deu-se o 
registo dos Luminares (Sol e Lua) e a sua influência nos ciclos 
terrestres. 

A DANÇA EM REDOR DO SOL
É importante referir que estamos a remeter para civilizações 
matriarcais e naturalistas, nas quais nesta época ainda se 
reverenciava a Natureza, os seus fenómenos e a capacidade que 
a Mulher tinha enquanto ser, de gerar a vida. Ser matriarcal não 
significava de modo nenhum que se colocava a Mulher numa 
posição de poder para com o Homem – como ocorreu nos últimos 
cerca de 5.000 anos de História em que temos assistido ao 
expoente máximo do patriarcado – mas sim que se reconheciam 
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O SOL E A LUA - PRINCÍPIOS 
DO SAGRADO MASCULINO E 
FEMININO NA ASTROLOGIA

as diferenças presentes na energia masculina e feminina. O 
tema central deste artigo é precisamente a importância do 
Sol e da Lua na Astrologia, e convido o leitor a fazer esta 
viagem, bem dentro de si nesta correlação do Universo, que é 
o macrocosmos com o Ser, que é o microcosmos.

O mapa natal é um gráfico no qual o sistema Solar é 
representado do ponto de vista geocêntrico. Explica-se 
assim a inclusão do Sol e da Lua como planetas, tendo os 
mesmos, no entanto o estatuto diferenciado de Luminares 
(que iluminam). Podemos levantar um mapa do céu para um 
evento, acontecimento, pessoa, até mesmo país ou empresa 
desde que saibamos o seu momento de nascimento: a 
data, hora exacta e o local – a latitude e longitude. Esse 
gráfico servirá de mapa de orientação e direcionamento 
daquelas que são as tendências de resposta primitiva do 
indivíduo (evento ou projecto). Esta é a ferramenta basilar da 
Astrologia e contem uma quantidade infinita de informações 
sobre a personalidade, bem como as potencialidade e 
vulnerabilidades do Ser Humano. Assim, é uma forma de 
obter auto-conhecimento e mais, a ferramenta de trabalho 
para o astrólogo realizar a sua análise. É na Eclíptica, que 
acompanhamos a trajetória da Terra em volta do Sol, no seu 
movimento de translação encontramos a Faixa zodiacal, uma 
faixa que a acompanha, com uma largura de 17 graus (8 e meio 
ao norte e 8 e meio ao sul) em relação ao plano da órbita da 
Terra em torno do Sol. E é aqui que vamos poder acompanhar 
os planetas, que se movimentam aproximadamente no 
mesmo plano.

O início do percurso anual da Astrologia ocorre a zero graus 
de Carneiro, no ponto vernal, com a chegada da Primavera 
no dia 20 de Março de 2021. É importante lembrar que os 
fundamentos do conhecimento astrológico surgiram e foram 
desenvolvidos numa época em que se vivia em forte contacto 
e total dependência dos fenómenos naturais, por habitantes 
do Hemisfério Norte, e que relacionaram os movimentos 
dos astros com a sua experiência directa. Então o que são 
estes doze signos do zodíaco? Na verdade, tratam-se de 
arquétipos ou modelos arquetípicos, o que significa que têm 
imbuídos em si um rol de significados que vão mais além do 
que meras palavras-chave.
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Para compreender a envolvência de cada astro num signo é necessário partir dos 
Elementos e Qualidades e ir mais além. Há também que compreender a Casa a 
que estão associados, ou seja, a área de vida correspondente; bem como o planeta 
com o qual estas, por sua vez, estão relacionados: o seu regente (do latim regere); 
que ligações faz com outros planetas e pontos importantes do mapa, tais como 
os ângulos. Mas o nível de atuação desses arquétipos vai depender do grau de 
consciência do próprio sobre Si.

SOL/ LUA
Desde os primórdios da humanidade que o Homem tenta encontrar um sentido nos 
astros que observa na abóbada celeste. E principalmente naqueles que giram em 
redor do Sol juntamente com a Terra. E desde esses tempos que observa a Natureza 
e vive de acordo com os seus ciclos: de dia, com o sol trabalhava; à noite, com a 
Lua, recolhia a casa e antes de dormir juntava a comunidade toda e contavam-se 
histórias… E talvez desde o início dos tempos se ouve e se conta uma história de dois 
amantes cujo amor e encontro foi proibido. A lenda diz que o Sol e a Lua deixaram 
de poder encontrar-se, mas eles encontraram uma forma de se ver. Há quem diga 
que a cada pôr e nascer do Sol, a Lua se cruza com ele na linha do horizonte. E a Lua 
brilha com a Luz que o Sol deixou para si, só para lhe dizer o quanto a amava. Mas 
diz a lenda que eles se encontram e se amam de cada vez que há um eclipse. E é 
com essa Luz que ilumina o luar à noite. Um amor em que se observam e admiram… 
E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Quantas vezes a vida nem 
sempre corre como nós queremos, e às vezes parecemos autênticos equilibristas, 
mas isso só acontece porque a história ainda não acabou.

Os Luminares são os posicionamentos mais importantes no nosso mapa 
astrológico natal e revelam o lado consciente e inconsciente, sendo fundamentais 
para direcionar a interpretação a partir desses pontos. Mas para chegarmos até ao 
Sol e a Lua, temos que fazer o caminho.

Na mitologia da maioria dos povos, há a tradição de um casal de Deuses que dá 
origem à raça humana. No entanto, muitas tradições também nos mostram que o 
Ser uno não tem um só género, tem os dois. Da mesma forma, este mito mostra-nos 
a dualidade do Mundo: masculino e feminino, bem e mal, yin e yang. Aponta-nos 
também caminhos para o nosso próprio resgate da história interna que trazemos 
connosco e não acedemos.

Nas sociedades ancestrais e matriarcais, havia várias figuras femininas, divindades 
femininas representando as facetas da energia da Mãe Terra, da Lua, da imagem da 
fertilidade feminina. O culto à Lua era realizado em locais de adoração que remetiam 
para o ventre materno da Terra, normalmente em grutas construídas perto de cursos 
de água.

Na mitologia Egípcia, as figuras do Sol, da Lua, da água das cheias do rio Nilo eram 
de extrema importância. Entre o Panteão Egípcio, existiam o Deus Rá (Disco solar) 
e a Deusa Ísis, remetendo entre outros significados para a fertilidade. O registo 
dos ciclos lunares era fundamental para acompanhar os momentos de cultivo e 
colheitas, aliás, o calendário deste povo (assim como da civilização Maia) era com 
base nas lunações.

Já Shiva é uma figura de destaque na mitologia Hindu, é curioso ver que entre os 
símbolos que traz consigo, muitas vezes surge com a lua crescente. A Lua muda 
de fase constantemente, representando a ciclicidade da natureza e a renovação 
contínua à qual todos estamos sujeitos. Usar uma lua em quarto crescente no 
cabelo simboliza que Shiva está além das emoções e não é manipulado por seus 
humores como são os seres humanos. É muito interessante ver imagens em que 
surge com várias consortes, mas há quem relacione as várias figuras femininas não 
com a ideia de várias mulheres, e sim com os vários humores da sua esposa – os 
humores na Astrologia são regidos pela Lua.

Mais tarde, nas religiões patriarcais foi um Deus único e masculino que fundou todas 
as coisas e os seres. Há esta noção da repressão do poder feminino, mas também 
a lembrança de que cada ser encerra em si os princípios do masculino e feminino.

No período romano da História, assistimos ao culto religioso à divindade solar “Sol 
Invictus”. O Sol, que após 6 meses rumo à fuga e consequente aumento de escuridão, 
era celebrado o retorno dos días maiores, no culto religioso cujo Festival decorria 
após o Solstício de Inverno (no Hemisfério Norte) desde 22 a 25 de Dezembro. Na 
cultura judaico-cristã, o Sol Invictus foi substituído pela figura de Jesus.
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O Cristianismo, para se instituir como prática religiosa não 
contrapôs nenhuma destas noções e, pelo contrário, apoderou-
se dos cultos antigos e das épocas de celebração: o Natal, em 
Capricórnio, após o Solstício de Inverno; e meio ano depois, 
no Solstício de Verão celebra-se a figura de S. João Baptista. 
Esta oposição com o signo de Caranguejo e o Festival das 
fogueiras, apresenta-nos as duas faces do mesmo culto solar, 
e curiosamente estas são as únicas figuras cristãs a quem se 
celebra o Nascimento e não a morte. Por outro lado, apenas 
havia uma só figura feminina, a imagem da Mãe Maria. Então 
há muitas lendas de como estátuas antigas de Nossa Senhora 
eram misteriosamente encontradas perto de rios e aí eram 
construídas igrejas em sua homenagem.

Na Astrologia, o Sol e Lua são considerados os Luminares, que 
iluminam o mapa, e nunca ficam em movimento retrógrado.

O símbolo do Sol é um sol radiante que tudo ilumina, o centro 
do sistema planetário no qual vivemos. No seu Ciclo anual, o 
Sol avança 1 grau por dia e no mapa natal, analisa-se a posição 
do Sol como o princípio da vitalidade, da expressão do eu, da 
co-criação, do Self. Remete-nos para o entusiamo do elemento 
Fogo, e o signo e a Casa onde se encontram dão mais pistas 
sobre como aceder a esta energia de autenticidade. Tem ligação 
natural ao signo de Leão e com a casa Astrológica V. É o princípio 
da energia masculina, após a qual fazemos a ligação com o 
arquétipo de Marte e natureza Yang.

Por outro lado, a Lua avança 13 graus/dia. O seu glifo, ou símbolo, 
é a Lua na fase crescente, tem associação com o Elemento Água 
e o signo de Caranguejo e a Casa Astrológica IV. Este satélite 
natural da Terra, que não possui luz própria é o sustentáculo 
do Sol dentro de cada um de nós e tem uma reação primária 
ligada ao inconsciente, à memória, às raízes. Representa a 
afetividade, os cuidados primários dados pela mãe, a nutrição, o 
colo materno, ou a sua ausência e a ligação com outras figuras 
femininas, a segurança emocional, a popularidade etc. É o 
Princípio do Feminino e, como tal, tem uma forte ligação com o 
planeta Vénus e a natureza Yin.

Numa análise astrológica, o meu principal foco são estas duas 
características, por signo e por casa, e cada pessoa é um ser 
individual e único. Então, o que podemos dizer relativamente à 
história de amor proibido? Os amores proibidos deixariam de 
ser proibidos se fossem aceites. Ou seja, esta história remete-
nos para a dissonância – sempre que há duas partes distintas, 
quanto maior for a luta entre as duas partes, menor é a nossa 
capacidade de acção. A Astrologia está sempre presente, nas 
estrelas e na Terra, da mesma forma que estão os átomos que 
nos constituem. Mas caberá a cada um de nós perceber que, da 
mesma forma que os outros astros têm ciclos de movimentação 
em redor do Sol, também há ciclos nas nossas vidas; bem 
como tendências primárias de comportamento, umas inatas e 
outras adquiridas ao longo da vida. Ao Astrólogo, cabe o grande 
propósito de trabalho de dar orientações à pessoa que tiver à 
sua frente, de acordo com o pedido, mas mais ainda no sentido 
de fazer brilhar o seu Sol.

A quantidade de informações sediada no inconsciente é tão 
grande, que também isso está representado na linguagem 
astrológica por meio das lunações, os ciclos lunares e fases da 
Lua, assim como vários outros pontos no mapa, que não são 
astros propriamente ditos, mas sim pontos calculados.

E se a Lua é misteriosa, existem muitos posicionamentos muito 
interessantes, como é o caso dos Nodos Lunares, da Lilith ou Lua 
Negra, mas isso poderá ficar para outros momentos... Convido 
o leitor a acompanhar-nos na próxima edição, num mergulho 
profundo ao lado lunar presente em cada um de nós.
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