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EDITORIAL

Isabel Guimarães 
Presidente ASPAS

A começar o Equinócio da Primavera no hemisfério norte, 
a esperança, o renascer cria a sinergia com a conexão a 
natureza com o ingresso do Sol ao signo de Carneiro.

Nesta nova edição festejamos o novo ano astrológico 
com fortes desafios na humanidade, onde a força entre 
as estruturas do poder e a vontade do povo se reflete na 
natureza de cada um e na própria natureza da Terra. A união 
e integração como um Todo, leva-nos ao resgate da nossa 
essência, aquela que Carneiro todos os anos nos incentiva 
a realizar.

A começar o novo ano, não podemos deixar de observar 
estes 3 meses do novo ano civil, que nos trouxe muita dor, 
sofrimento e perdas, que se refletem na nossa jornada, 
lembrando todos aqueles que partiram devido a Pandemia, 
a Guerra, a luta pela sobrevivência. Na nossa profissão 3 
grandes nomes na Astrologia deixaram esta dimensão, até 
a data do fecho desta edição, Alan Oken, Maria Eugénia de 
Castro e Lyndall Mcquinn que suas almas descansem em 
paz. No entanto deixam um enorme legado em seus livros, 
palestras, congressos, aulas e muitos milhares de seguidores 
que manterão viva a sua memória. OBRIGADA!

Nesta nova edição levamos até si, nosso leitor, um leque 
variado de artigos de pesquisa, investigação, previsão 
e um recheado número de temas que levam a um vasto 
conhecimento astrológico, que torna estes artigos de 
excelência.

Este é o mês que festejamos o 10º aniversário da Associação 
Portuguesa de Astrologia, e queremos “Resgatar Tríade 
Transformadora”, com o ingresso de Plutão ao signo 

de Aquário, reunindo vários astrólogos nacionais e 
internacionais, dignificando a missão da ASPAS com a 
organização do 3º Congresso Internacional de Astrologia 
nos Açores, Ponta Delegada que contamos se realize nos 
dias 31 de março, 1 e 2 de abril de 2023.

Não podemos deixar de festejar este nosso aniversário com 
o maior presente de todos, os órgãos sociais, os quase 500 
membros, e o enorme número de pessoas que a cada dia 
acresce a sua procura a nossa associação, para que possam 
ter o apoio e a resposta as suas solicitações.

Estamos a festejar também a nossa parceria com uma das 
maiores instituições do mundo a ISAR, onde juntos temos 
levado até si centenas de eventos, artigos e um enorme 
prazer de JUNTOS FAZERMOS A DIFERENÇA!

Entre neste novo jornal com várias surpresas de temas 
e debates onde a astrologia como papel principal cria o 
cenário prefeito para relaxar e usufruir da leitura.

Obrigada a todos pelo contributo a nossa associação 
de forma a seguirmos rumo à nossa missão, de integrar, 
respeitar, apoiar e diferenciar a nossa estrutura levando 
o bem maior, a Astrologia a todos. Parabéns a todos nós, 
brindamos a vida a união.
 

Boas energias
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01DIÁLOGOS ENTRE 
ASTRÓLOGOS



 
DE QUE FORMA OS ECLIPSES DO EIXO TOURO/ESCORPIÃO IRÃO 

ALTERAR OS NOSSOS RECURSOS? E COMO O INGRESSO DE 

JÚPITER A PEIXES SEGUIDO DE CARNEIRO NOS PERMITIRÁ MAIS 

UNIÃO OU EXCESSOS DE EGO?

Anabela Castro começa por nos fazer refletir em:
O ano de 2022 de março a novembro, vai ser influenciado pela 
quadratura de Saturno em Aquário com o nodo norte em touro 
e o nodo sul em escorpião. Os nodos são pontos que indicam 
o destino que não devemos ignorar. Os eclipses dão-se nestes 
nodos, ativando Úrano que está em touro, marte e plutão e 
saturno em aquário, domiciliado, tem o seu coregente a ser 
tocado pelo nodo norte.

Isabel Guimarães pergunta:
Mas de que forma irão afetar nossos recursos? Serão na nossa 
vida financeira? Recursos naturais do planeta?

Anabela Castro responde:
Estes eclipses vão colocar em causa o modo como estamos a 
administrar as finanças, os recursos do planeta, por exemplo, 
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DIÁLOGOS ASTROLÓGICOS

existe alimentos para todos, os preços estão bem aplicados? 
Poderá ser um ano de limitações económicas, financeiras 
e de recursos. O objetivo será para economizarmos mas 
com consciência, não olhando só para o nosso excesso de 
individualismo, mas, também para o outro.

Isabel Guimarães:
Mas de que forma entende esta análise Bia Souza?

Bia Souza responde: 
O Nodo Sul em Escorpião é um indicador do desapego 
que o consumismo causa. Até aqui descartamos o que 
ainda está em perfeito estado, para adquirirmos algo novo, 
moderno, sem nos preocuparmos com o lixo que isso gera, 
o não aproveitamento. Creio que é hora do consumo ser 
mais responsável, mais contido, apenas do necessário. 
Vejo Touro como um signo que dá valor às posses, mas de 
forma controlada. Saturno em quadratura com os Nodos, fala 
justamente da responsabilidade de consumo, em favor do 
futuro da humanidade. A quadratura com Urano também fala 
desse travão. O deus Ouranos, pai de Cronos, ou Saturno, 
criava à revelia e descartava seus filhos no tártaro. Quando 
Saturno destronou o pai e assumiu o poder, houve controle 
sobre o que era criado sem responsabilidade. Creio que é 

D
IÁLOGOS

A conversa com as astrólogas Anabela Castro, Bia Souza 
e Isabel Guimarães vamos entender de que forma estes 
ciclos nos guiam neste Equinócio da Primavera, festejando 
o novo ano astrológico.

preciso modernizar e criar um novo modelo econômico 
mais justo e melhor distribuído, que não afete o planeta 
como está ocorrendo agora. Nesse sentido, a quadratura 
de Saturno a Urano, dá um travão e uma maior consciência 
sobre o que deve ser criado, trazendo uma melhor 
administração de recursos.

Anabela Castro acrescenta:
Porque não quebrar os velhos padrões? O Saturno pede 
igualdade do coletivo, e se não resgatarmos corretamente 
o que está mal resolvido em nós, Saturno cobra o que está 
mal... e olhando para o outro lado, temos as perdas, as 
limitações, a escassez, o ter e depois não ter... é Escorpião 
e a casa oito...

Isabel Guimarães interrompe:
Mas que velhos padrões são esses? Será que Saturno 
pede igualdade ou responsabilidade?

Bia Souza:
Na minha opinião os velhos padrões são o que citei acima, 
o consumismo desmedido. Quanto a Saturno, acho que 
invoca a responsabilidade e uma melhor administração, 
para que haja mais igualdade social, uma vez que está em 
Aquário.

Anabela Castro:
Então estes eclipses podem mexer com questões 
relacionadas com dinheiro, estabilidade, segurança e 
também com o emocional e o psíquico. Não é á toa que 
vemos um aumento da procura de ajuda terapêutica.

Isabel Guimarães acrescenta:
E terá que ser uma ajuda terapêutica com responsabilidade, 
com conhecimentos validos de forma a não existir 
aproveitamento. Vemos no passado muitos padrões se 
repetirem pelo profissional que não adquire a experiência 
necessária, e se aproveita da dor do outro para ganhar 
poder e dinheiro. Seremos chamados atenção destes 
padrões, afinal é o Sol e a Lua que se ligam aos nodos 
lunares formando os eclipses. A identidade do SER a se 
exprimir de acordo com as necessidades da “família” de 
acordo com o sentir, a necessidade de pertencer a uma 
família universal como um propósito, uma missão.

Anabela Castro acrescenta:
Vai ser necessário refletir e pensar de uma nova maneira 
o valor das coisas. É a força de terra e água, a procura 
em entender o valor da vida, valorizarmos o que temos 
e compreender se o supérfluo preenche...e resgatar as 
questões financeira, do trabalho, relacionamentos e família.

Bia Souza comenta:
Quando, em meados de maio, Júpiter entrar em Carneiro 
estará fazendo sextil com Plutão, ainda em Capricórnio e 
também com Mercúrio, em Gêmeos. Espero que seu ingresso 
favoreça a comunicação, o conhecimento e a troca de 
informações sobre assuntos e situações que até então não 
haviam sido revelados, para que, com a sabedoria de Júpiter 
e a coragem de Carneiro, possamos estar mais ativos nessa 
luta contra a desigualdade. Lembrando que Júpiter retorna ao 
signo de Peixes no final de outubro e fica por lá até 20 de 
dezembro, fortalecendo a necessidade de termos mais fé e 
pensarmos mais no próximo, antes que ele reinicie o seu ciclo 
em Carneiro.

Quanto aos eclipses, dos quatro que ocorrerão este ano, 
Saturno estará ativo em três, por quadratura. Na minha 
opinião, sempre atuando para trazer à consciência, a 
responsabilidade necessária entre o desapego e a posse 
apenas do que é essencial para um novo modelo, já que Urano 
está em conjunção com o eclipse; Vênus e Jupiter no mesmo 
grau, fazem conjunção com Neptuno em Peixes. Bem poderia 
ser um momento de maior solidariedade e compaixão.

No segundo eclipse, que será total lunar a 25° de Escorpião, 
a razão estará mais em evidência, mas o Sol estará em sextil 
com Neptuno, Júpiter e Marte, ainda em Peixes. E Saturno, na 
metade do caminho, tenta equilibrar a emoção e a razão.

No terceiro eclipse, solar parcial a 2° de Escorpião, Saturno já 
não faz aspecto, mas retoma a quadratura com Urano, com 
apenas 1° de distância. Vénus estará em grau exato do eclipse 
e será formado um grande trígono com Marte em Gêmeos, 
Saturno em Aquário, Mercúrio em Balança. Esse grande 
trígono em signos de ar, pode significar novas ideias, acordos 
diplomáticos (Mercúrio em Balança), levando em conta que 
Urano estará em conjunção com Nodo Norte. Plutão também 
participa com uma quadratura para o eclipse, que ocorre no 
seu domicílio, o que chama a atenção para a possibilidade 
do excesso de emoção, de controlo e poder, atrapalharem as 
ações e acordos.

O quarto e último eclipse, é lunar total a 16° de Touro, com 
Urano no mesmo grau que a Lua, formando uma quadratura 
em “T” com Saturno. Vénus, Mercúrio, Nodo Sul fazendo 
conjunção com o Sol. Isso me faz pensar que o poder 
prevalece até o próximo eclipse, em 2023. Aqui, Plutão estará 
formando um quincunce com Marte em Gêmeos.

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

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

Bia Souza 
Membro 398

Astróloga formada pela Escola Faces Isabel 
Guimarães, Porto, Portugal, com especialização 
em: Astrologia da Saúde, Astrologia Vocacional, 
Astrologia Infantil e Sinastria.

Anabela Castro 
Membro 247

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.

01 abril
Lua Nova de Carneiro

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL
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02ESTUDO DE MAPAS
ASTROLÓGICOS
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VISÃO ASTROLÓGICA SOBRE 

ADIÇÃO E DEPENDÊNCIA

- 3ª PARTE

ANÁLISE DO MAPA PROGREDIDO EM DOIS MOMENTOS: Início do Consumo de 
Substâncias e entrada em Recuperação

Inês Santos   
Membro 414

Sol em Peixes, Lua em Carneiro, 
Ascendente Leão.

Nasceu no Porto em 1984 e desde 
criança sempre sentiu uma forte 
ligação com a Astrologia.

Em 2010 concluiu a sua 
licenciatura em Gestão na 
Universidade Católica Portuguesa 
e iniciou o seu trabalho como 
gestora, e posteriormente 
administradora, na área da Gestão 
Imobiliária.

Em Maio de 2019, decidiu que 
era o momento para resgatar 
o seu propósito e iniciou o 
curso de Astrologia na Escola 
Faces – Isabel Guimarães. Em 
2021 terminou a formação em 
Astrologia e publicou o seu 
trabalho final de investigação 
Astrológica “Visão astrológica 
sobre adição e dependência” no 
Jornal Astrológico 4 Estações.

Iniciou o trabalho como 
Consultora Astrológica em Março 
de 2021.

Desde então, tem participado 
em vários Workshops como 
“As feridas de Kiron”, “Memória 
Ancestral” e “Progressões 
Secundárias” na Escola Faces – 
Isabel Guimarães, e frequentou 
o Curso de Astrologia Horária e 
Eletiva na Escola Carlos Hollanda 
Astrologia.

De momento encontra-se 
a estudar Hipnose Clínica, 
Transpessoal e Regressiva na 
Escola Traspersonal International.

M
APAS

Tabela 8 - Datas para a progressão Secundária

continuação

A progressão secundária é uma técnica de previsão que nos 
permite avaliar como evoluímos interiormente e como está 
a nossa relação connosco. Por isso escolhi esta técnica para 
estudar o que emocionalmente se passava com cada um dos 
participantes no momento em que iniciaram os seus consumos 
e no momento em que decidiram parar de consumir.  Pedi aos 
participantes para me dizerem a data em que iniciaram os 
consumos. Alguns afirmam terem problemas de adições desde 
que se lembram de existir. Muitos com atitudes obsessivas já 
em criança, compulsões com comida, jogos, pensamentos, 
etc. Porém o foco deste estudo foi apenas no acontecimento 
do consumo de álcool ou drogas ou medicamentos. Muitos 

começaram pelo álcool e depois iniciaram o consumo de 
drogas, outros ao contrário e outros em simultâneo. No caso 
da data de recuperação foi muito fácil porque todos sabem 
quando foi e inclusive festejam o seu aniversário.

*No caso do participante nº 16 como ele se recordava dos 
momentos em que iniciou o consumo  das diferentes 
substâncias permitiu-me fazer o seguimento dos diferentes 
momentos levantando três mapas progredidos e perceber a 
evolução. Assim, para efeitos de estudo de Elemento do Sol, 
Lua, ASC e MC utilizei a data inicial que consta na tabela que 
coincide com o início do consumo de Álcool.

Em 18/05/1985 iniciou o consumo de Haxixe e a Lua progredida tinha entrado no 
signo de Touro a fazer um quincúnico a Neptuno, em 02/06/1989 inicia o consumo 
de Cocaína e Heroína a Lua progredida agora em Gémeos a fazer uma lua Nova no 
Mapa progredido passa a fazer uma quadratura a Plutão.

Na Tabela nº9, Observa-se que em termos de energia de Elemento da Lua 
Progredida, continua a haver a predominância de Agua (7 participantes) e Ar (5 
participantes).

Tabela nº 9 - Lua Nata/Lua Progredida data do início do consumo

CONTINUA NO FORMATO PAPEL/E-BOOK...
SOLICITE O SEU JORNAL
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Ao observar a evolução (Gráfico nº 6) em termos de Elemento, 
iniciando no Mapa Natal verificamos que do Mapa Natal para as 
datas de inicio de Consumos, mantêm-se a predominância do 
Elemento Agua continuando a energia mais conectada com as 
emoções e também se observa um aumento dos casos em que 
o Sol, a Lua, o ASC e o meio do Céu estão todos em diferentes 
elementos faltando alguma sintonia entre a consciência e auto-
expressão, a parte emocional, o canal de expressão e a direcção 
de vida. Podendo nestes casos os participantes sentir-se um 
pouco perdidos. Já á data de recuperação o que se observa é 
uma fortíssima energia de Terra, trazendo a maior parte dos 
participantes deste estudo para a “realidade”. O Elemento fogo 
também cresceu á data de recuperação, trazendo a força e o 
impulso necessário para o novo começo.

Agora observamos o panorama geral dos luminares e dos ângulos ASC e MC na 
Tabela nº 10 na data de Recuperação onde predomina o elemento Terra. 

Gráfico nº 6 - Evolução da Energia de Elemento

Tabela nº 10 – Dados do Mapa progredido na Data de Recuperação

Gráfico nº 7 - Evolução da Lua Natal nas duas progressões

De seguida analisei a evolução da Lua do Mapa (Natal Gráfico 
nº 7), e a sua evolução também em termos de elemento onde se 
observa a mesma sintonia de energia de Elemento no momento 
do inicio do consumo.

A predominância da Lua no elemento Terra, tanto quanto na 
energia vivenciada pela maior parte dos participantes na data 
da sua recuperação fala-nos da própria fertilidade da Terra que 
é receptiva para receber a semente do que está para vir, fala 
também de enraizamento, do concreto e do que fica para durar. 
O uso da razão, dos limites e do trabalho a fazer para alcançar 
finalmente a nutrição emocional e o sentido de pertença que 
para todos nós é essencial.

CONCLUSÃO

- Englobando todos os planetas Natais pessoais, 
sociais e geracionais, é predominante a energia de 
Fogo nos Mapas estudados.

- No elemento Solar Natal predomina a Terra, no 
Ascendente e Lua Natal a Água, e no Meio-do-Céu 
Natal Fogo.

- Nos planetas geracionais verificamos a maior 
presença de Plutão no Elemento Ar (Balança) 
que remete para uma geração que transformou a 
forma de ver os relacionamentos e de se relacionar. 
Neptuno predominante em Fogo (Sagitário), elevando 
a importância de ir buscar e encontrar a própria fé 
e o sentido de amor universal para esta geração, e 
Úrano o que rompe com os padrões de uma forma 
revolucionaria com a presença em Terra (Virgem) e 
Água (Escorpião). Em Virgem vem revolucionar as 
rotinas e os hábitos menos saudáveis e em Escorpião 
cortar com a dor emocional que estes participantes 
poderiam ter e sentir!

- E energia Natal predominante em termos de ASC, 
MC, Sol e Lua é de Elemento Agua e conectada com o 
Emocional.

- Na lua Natal é predominante a fase de Lua Nova. 
Existem nos Mapas natais dos participantes 
frequentemente aspectos difíceis da Lua com Saturno, 
com Neptuno e com Plutão ou verificam-se ligações da 
Casa IV a Saturno e Plutão.

- No momento de inicio dos consumos há ênfase na 
energia de Água e Ar em termos de Lua. Relativamente 
á tríade astrológica e o Meio-do-Céu, predomina 
também a Água mas há um crescimento da dispersão 
em termos de Elemento cada um com o seu. Há também 
a presença de aspetos difíceis da Lua Progredida com 
Neptuno e Plutão Natal nesse momento.

- Na fase da entrada em recuperação a presença do 
Elemento Terra cresce tanto na energia vivenciada 
pelo Sol, lua e os dois ângulos MC e ASC como na 
observação da Lua.

- O estudo dos padrões gerais de comportamento 
indicou uma maior tendência á intransigência como 
característica Natal dos participantes. 

Assim, através do estudo dos Quatro elementos na 
sua forma mais primitiva, nas três diferentes fases da 
vida dos participantes foi possível obter o “quadro” 
geral de cada um deles e nos três diferentes momentos 
percebendo o tipo de vivencia termos energéticos.

O seguimento da Lua, Sol, Ascendente e Meio do 
céu desde o momento do nascimento até á fase de 
recuperação permitiu observação da evolução do 
“Eu” interior de cada participante e da relação consigo 
mesmos ao longo do processo estudado neste ensaio.

M
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16 abril
Lua Cheia de Balança
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Quiz Astrologico

1. Quem foi o Astrólogo que criou a técnica de Proluna?
a) Ptolomeu
b) Boris Cristoff
c) William Lily

2. A quantos graus podemos ter as estrelas fixas de um planeta excluindo 
os luminares para ser considerado um aspeto astrológico?
a) 0
b) 5
c) 3
d) 1

3. Em que ano a estrela fixa Regulus mudou a sua trajetória na Faixa 
Zodiacal?
a) Leão
b) Balança
c) Virgem

4. Qual foi o povo que deu origem ao que hoje chamamos de Mapa 
Astrológico Natal?
a) Sumérios
b) Caldeus
c) Gregos

As respostas serão publicadas na página de Facebook do Fórum do Jornal 
Astrológico 4 Estações: https://www.facebook.com/jornal4estacoes 
O primeiro a responder de forma correta será o vencedor, que receberá um espaço de 
publicidade (formato menor) a ser divulgado na próxima edição.
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ANÁLISE DO MAPA ASTROLÓGICO 

DE MICHAEL JORDAN  

- 2ª PARTE

Nesta segunda de três partes, daremos continuidade à análise 
do mapa astrológico de Michael Jordan (MJ). A interpretação 
da simbologia dos luminares é o ponto de partida nesta 
viagem de entendimento, esclarecimento e integração das 
várias partes de MJ na interação consigo, com os outros e 
com o mundo à sua volta. O verdadeiro potencial solar de 
Aquário só é alcançado depois de MJ ter integrado, de forma 
consciente, a sua Lua em Sagitário, regente do seu ascendente 
em Caranguejo. Neste artigo, também iremos interpretar o 
posicionamento dos restantes planetas pessoais e sociais 
nos signos, nas casas e os aspetos que fazem entre si.

sugere que MJ vive a vida de uma forma muito intensa, em que 
é tudo ou nada.  Poderão existir segredos ocultos de família, 
sobretudo do lado materno, que fazem com que o individuo se 
sinta, inconscientemente, excluído do seu sistema familiar. A 
aprendizagem deste aspeto desafiante surge em tirar partido 
das suas capacidades mediúnicas e das suas emoções 
intensas para provocar uma mudança mais gradual na sua 
vida. A lua faz também um trígono a Marte, influenciando, de 
forma positiva, a sua autoconfiança, de modo a alcançar as 
suas aspirações.

O Sol representa a indentidade e é o gerador de toda a 
energia vital. O Sol em Aquário está em detrimento, o que, 
certamente, trouxe mais desafios à vida de MJ. Este signo solar 
confere-lhe visão, originalidade, imprevisibilidade, rebeldia e 
inconformismo. O espírito associativismo aquariano faz com 
que as amizades e os ideais representem mais do que as 
emoções. Como gosta de inovar e experimentar, quando não 
se identifica com algo ou alguém, poderá conduzir a alguma 
alienação, insatisfação e indiferença. Assim como as ondas 
do símbolo de Aquário, com altos e baixos, também podemos 
salientar a inconstância emocional e as repentinas mudanças 
de humor. Este sol é influenciado pelos seus regentes, Urano e 
Saturno, que iremos analisar mais à frente. O Sol na nona casa 
encontra-se em júbilo, de acordo com a Astrologia Tradicional, 
irradiando força, fé e energia, onde a afirmação pessoal do 
indivíduo manifesta-se através da relação com o mundo 
exterior e com o estrangeiro. Este Sol encontra-se tenso pois 
apresenta uma oposição a Urano, regente do seu signo, na 
terceira casa em Virgem. O Sol em oposição a Urano indica-
nos que nem tudo pode ser sempre à maneira do indivíduo, 
sendo este o seu impulso primário. Esta tendência, aliada à 
natureza independente aquariana, gera tensão e dificuldade 
em dar-se bem com outras pessoas com opiniões contrárias 
às suas.

OS LUMINARES: LUA                - SOL  

A Lua simboliza a capacidade de sentir e o sentido de pertença 
do indivíduo. Em Sagitário, a lua manifesta-se, emocionalmente, 
de forma irrequieta e espontânea. O indivíduo gosta de 
se sentir livre, através das suas descobertas, sem regras e 
exigências. Conhecer pessoas novas, lugares, aprender e 
explorar o mundo contribuem para uma maior sensação do 
seu bem-estar. Porém, podem existir algumas crenças com 
assuntos religiosos. Nos relacionamentos íntimos e familiares, 
demonstra alegria, companheirismo e otimismo, evitando 
a dependência, a possessividade ou o ciúme. No trabalho, 
costuma ser produtivo e direcionado para os seus objetivos, 
com capacidade de executar muitas tarefas. Júpiter, regente 
de Sagitário, encontra-se em domicílio de signo e de casa 
(Peixes na nona casa), elevando e expandindo a sua grandiosa 
fé e conhecimentos além-fronteiras. Na sexta casa, a Lua é 
nutrida pelo trabalho e pela necessidade de ser útil aos outros. 
É provável haver preocupação com a saúde, a higiene e a dieta. 
A lua rege o signo de Caranguejo, que é o seu ascendente, 
influenciando a personalidade de MJ e a forma como os outros 
o vêm. MJ nasceu com uma lua na fase de quarto minguante, 
sendo necessário confirmar as suas crenças, pois defende 
os seus princípios a qualquer custo, podendo ser inflexível e 
incapaz de aceitar críticas. É uma fase lunar que gera alguma 
inquietação, devido à energia tensa gerada pela falta de luz. 
É considerada a lua do combate exterior, de transformação, 
de aprendizagem e de colocar um fim ao que já não serve 
mais. A energia sentida é mais subtil e profunda, embora de 
difícil compreensão. A lua faz quadratura a Plutão, o que nos 
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Mercúrio em Aquário no mapa de MJ indica uma mente inventiva, original e 
brilhante. Aqui não há barreiras pessoais à comunicação, dentro do que é visto 
como a fraternidade idealista do homem. Os interesses do indivíduo tendem a 
ser progressistas, invulgares e excêntricos, revelando curiosidade pelo oculto 
e pela ciência. Mercúrio na oitava casa revela  prazer em descobrir segredos 
misteriosos do seu legado ancestral. Devido à sua capacidade intuitiva, é 
importante compreender as influências dos seus antepassados para que possa 
seguir em frente com maior leveza. A mente é estratega e o indivíduo adora 
dominar e ser visto. Como regente de Virgem,  Mercúrio apresenta uma receção 
mútua a Urano. Ambos os planetas encontram-se na dignidade um do outro, 
ligados por um quincóncio. Nesta receção mútua entre Mercúrio e Urano,  o 
intuito é promover a mudança através da forma de pensar, agir e comunicar 
do indivíduo, de modo a efetuar os devidos ajustes.  As necessidades 
intelectuais e de assimilar informação aumentam, pois gosta de mostrar pontos 
de vista não convencionais, experimentar coisas novas, além das fronteiras 
tradicionais. Mercúrio faz também uma oposição a Marte desafiando a forma 
de comunicação e expressão de MJ. Esta oposição indica um temperamento 
propenso a discussões e gritos, quando se sente ofendido, acabando, por vezes, 
por manifestar um comportamento grosseiro e hostil. Com este posicionamento, 
a aprendizagem surge através da paciência, tolerância, escuta ativa e 
compreensão, pois existe uma necessidade de dominar e de ter sempre razão. 
Steve Kerr, ex-basquetebolista colega de MJ, no podcast Book of Basketball, 
partilhou alguns aspectos psicológicos sobre a liderança de MJ. Para Kerr, MJ 
provocava o medo para desenvolver o melhor dos seus colegas de equipa: “Eu 
sabia que ele seria duro comigo, que ia gritar, ofender e falar barbaridades para 
toda a equipa nos treinos, de forma a testar-nos. E o raciocínio dele era: se não 
conseguissemos lidar com a pressão nos treinos, não havia como lidar com a 
pressão dos playoffs da NBA. Fazia sentido. Ele estava certo!”

Vénus em Capricórnio recebe a influência de Saturno e indica que o indivíduo é 
ambicioso e trabalhador, levando os seus relacionamentos muito a sério. A ideia 
de diversão, geralmente, envolve trabalho. Apesar de gostar do luxo, o indivíduo 
é responsável e trabalha, arduamente, para conseguir o que ambiciona. O amor à 
carreira, ao estatuto e à profissão estão evidenciados com este posicionamento 
de Vénus. Verifica-se uma grande preocupação com a sua reputação e imagem 
pública. A disciplina, o foco, a determinação e a perserverança são algumas 
das suas chaves do sucesso. Os valores tradicionais influenciam a sua forma 
de estar, adotando uma postura tímida e reservada nos seus relacionamentos 
amorosos. Vénus encontra-se fortalecida em domicílio na sétima casa, onde 
a aprendizagem é feita através da partilha com o outro e de uma vida social 
ativa. Vénus faz oposição ao ascendente, sendo que a aprendizagem está na 
sua autovalorização e apreciação do que o outro tem para oferecer, sem esperar 
nada em troca. Vénus em sextil a Neptuno corporifica muitas das qualidades 
positivas do signo de Peixes, signo onde se exalta. O trígono de Vénus a Plutão  
reforça a sua intensa natureza emocional e a regeneração espiritual através do 
amor.

Imagem 1
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Marte em Leão destaca a confiança na ação, a natureza 
agressiva e uma grande capacidade de liderança. Quanto mais 
MJ se sente reconhecido e apreciado, através dos seus esforços, 
mais produtivo se torna. Como principais características 
destaca-se o carisma, a energia explosiva, o foco na vitória 
e o querer ser o melhor. Como Marte encontra-se retrógrado 
(Rx), o orgulho de Leão junta-se à força de Marte para criar um 
sentimento interno de domínio sobre as outras pessoas, desejo 
de controlar e de competir, não suportando perder. Marte Rx 
na segunda casa indica que a energia é despendida para obter 
ganho material. Um dos conselhos de sua mãe, recordado no 
documentário The Last Dance, foi o seguinte: “Não esperem 
que alguém vos dê algo. Lutem e trabalhem por isto!”. Desde 
muito cedo, este conselho esteve presente na vida de MJ, 
adotando o princípio do “faça-você-mesmo”para conseguir 
alcançar os seus objetivos, o que fez dele um verdadeiro 
exemplo de um self made man. A aprendizagem está em 
perceber que a felicidade não passa apenas pelos valores 
palpáveis. Apesar de existir uma diferença de 6º graus de orbe 
entre Marte e Neptuno, podemos considerar uma quadratura 
em T entre Marte, Saturno e Neptuno muito desafiante, que 
gera bastante tensão em Marte. A oposição entre Marte e 
Saturno é desarmoniosa, pois enquanto Marte tem o ímpeto 
de avançar, impulsivamente, Saturno restringe esta ação. Esta 
energia ativa de Marte em Leão precisa de ser expressa de 
alguma forma, sendo o basquetebol a forma encontrada para 
exteriorizá-la. O meio-termo deste aspeto está em equilibrar 
e unir a força de Marte à disciplina de Saturno. A quadratura 
entre Marte e Neptuno gera desejos emocionais peculiares, 
que surgem dos níveis mais profundos do inconsciente. A 
imaginação ativa do indivíduo procura exprimir-se através 
do movimento de forma criativa. Constatamos esta sua 
expressão criativa através dos maravilhosos espetáculos nos 
jogos, mostrando a sua capacidade de saltar e levitar, daí o 
nome da marca Air Jordan, promovida pela Nike.

Continua na próxima edição...

FONTES DAS IMAGENS:
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uploads/2020/05/Michael-Jordan-Wearing-the-Air-
Jordan-3-1988-NBA-All-Star-Weekend-Dunk.jpg

A fé, a sinceridade e a bondade nascem do posicionamento 
de Júpiter em Peixes. Júpiter encontra-se dignificado, junto à 
cúspide do MC. Gentil e caridoso, MJ é movido pela compaixão 
e pelo gosto de ajudar os outros de forma genuína. Os seus 
pilares filosóficos e espirituais aprofundam-se graças à sua 
enorme sensibilidade emocional, empatia e imaginação. 
Apesar de estar na nona casa, Júpiter pode ser lido como se 
estivesse na décima casa, por se encontrar mesmo junto à 
cúspide do MC, onde a manifestação dos valores de Júpiter 
em Peixes revelam-se através das suas iniciativas de caridade 
e doação. Os lucros do documentário The Last Dance, uma 
coprodução da ESPN Filmes e da Netflix, foram doados a 
instituições de solidariedade social, que rondaram cerca de 3,4 
milhões de euros, sendo um dos beneficiários a organização 
sem fins lucrativos Friends of the Children, que se dedica a 
criar oportunidades de carreira a crianças de comunidades 
marginalizadas pela sociedade americana, nomeadamente 
negras.

Saturno encontra-se também dignificado em Aquário, na 
oitava casa, revelando uma excelente colocação a nível 
intelectual. Apesar de parecerem energias muito diferentes, 
pois a de Saturno é disciplinada, contida e conservadora e a 
de Aquário é libertadora e vanguardista; na verdade, integram-
se melhor do que seria de supor. Saturno traz disciplina, 
perseverança, capacidade de foco e concentração a Aquário, 
bem como uma grande consciência humana, sensibilidade 
aos valores do coletivo e ao papel do indivíduo na sociedade. 
Saturno disciplina a energia de Aquário, sem lhe retirar 

PLANETAS SOCIAIS: JÚPITER               / SATURNO  

criatividade e espírito inventivo. A objetividade de Saturno 
em Aquário permite-lhe lidar bem com os desafios, junto dos 
seus pares, tendo receio da estagnação. Saturno na oitava 
casa indica pesadas responsabilidades, que podem advir 
dos negócios financeiros das outras pessoas. Isto traz ao 
indivíduo alguma relutância em ficar envolvido com os outros. 
O ceticismo ancestral será outra limitação a superar. Saturno 
faz uma quadratura a Neptuno em Escorpião, que possibilita 
o surgimento inconsciente de medos, ansiedades e neuroses. 
Apesar de MJ parecer ser inatingível, ele também tem as suas 
fragilidades, sendo um dos seus maiores medos o de água. 
Embora, atualmente, este medo esteja controlado, ele prefere 
não andar de barco e em outros meios aquáticos. A causa 
deste trauma ocorreu na sua infância ao ver um amigo afogar-
se e, algum tempo depois, ele também quase se afogou.

16 maio
Eclipse Lunar Total de Escorpião
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TRANSIÇÃO DE PARADIGMA: DE 

ÁGUA-TERRA PARA AR-FOGO 

- 3ª PARTE

No anterior artigo dedicado a este tema analisámos os ciclos entre planetas 
transpessoais que marcam a presente fase de transição da Era de Peixes-Virgem para 
a Era de Aquário-Leão. Vamos agora olhar para os ciclos dos planetas sociais, entre si e 
com os planetas transpessoais.

continuação

Ciclos Sinódicos entre Planetas Lentos
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Comecemos pelo CICLO DE JÚPITER-SATURNO, pois, embora os planetas 
sociais se encontrem sensivelmente a cada 20 anos, o padrão das suas 
conjunções forma ciclos maiores, ao repetir-se no mesmo elemento (durante 
aproximadamente 200 anos) e ao percorrer sequencialmente os quatro 
elementos (num período de cerca de 800 anos). Assim, se as conjunções de 
Júpiter-Saturno, a cada duas décadas, indicam as tendências sociais, culturais, 
políticas, económicas e financeiras do coletivo, durante esse período; o início 
de um ciclo de conjunções num elemento diferente – designada por Grande 
Mutação – representa uma mudança no foco de desenvolvimento das estruturas 
sociais.

A recente Grande Mutação, associada à conjunção de Júpiter-Saturno em 2020, 
termina um ciclo que se estabeleceu no elemento Terra em 1842 (com uma 
conjunção em Capricórnio) e inicia um ciclo de conjunções na triplicidade de Ar, 
que perdurará até 2219.

O ciclo de Júpiter-Saturno representa a interação entre a perceção de ideias e 
potencialidades (representada por Júpiter) e a manifestação no plano concreto 
(associada a Saturno). Logo, no anterior ciclo em Terra, o desenvolvimento das 
sociedades e o comportamento humano em geral foram caracterizados pelo 
domínio dos valores materiais, desde a exploração e controlo dos recursos ao 
consumismo e acumulação de riqueza, passando pela prevalência da dimensão 
económico-financeira sobre as demais vertentes da sociedade. Os dois últimos 
séculos foram claramente marcados pelo crescimento do materialismo, 
do capitalismo, da urbanização, dos níveis de produção e consumo e das 
comodidades e condições de vida das populações, em particular nos chamados 
países desenvolvidos.

Em 1980/81 teve lugar a conjunção de Júpiter-Saturno em Balança, que nos 
deu alguns indícios sobre as questões que podem dominar o atual ciclo de Ar, 
com o destaque obtido pelas relações internacionais e pela notável inovação 
tecnológica, principalmente nas áreas da informação, comunicação e comércio, 
durante as duas décadas seguintes.

Mas, a 28/05/2000, ainda ocorreu uma última conjunção em Terra, a 22°43’ de 
Touro (o signo mais conectado com a valorização da matéria), dando início a um 
período em que predominaram as questões económicas e financeiras, as lutas 
por recursos e valores, o elevado consumismo, a tecnologia direcionada para o 
aumento da comodidade e o agravamento dos problemas ambientais.

Com o encetar de um novo ciclo de conjunções dos planetas sociais em Ar, 
é expectável que o foco de desenvolvimento das sociedades transite dos 
aspetos materiais para as ideias e as relações, o que pode passar por uma 
maior valorização do conhecimento (académico e empírico) e da criatividade, 
bem como, da cooperação entre indivíduos, povos e nações; por um muito mais 
rápido e espantoso progresso científico e tecnológico, a par de uma crescente 
abertura a abordagens alternativas abrangentes.

A anterior Grande Mutação para o elemento Ar ocorreu na conjunção de Júpiter-
Saturno de 05/03/1226, a 2°58’ de Aquário, a qual deu início a um ciclo que 
durou até 1425. Este foi o período em que surgiu o Renascimento na Europa 
Ocidental, levando ao desenvolvimento do humanismo, da ciência, da técnica e 
da conceção de educação holística; e à valorização do conhecimento empírico 
e do raciocínio lógico indutivo, da erudição, da arte e da Natureza.

Assim como o ciclo transato, ao desenrolar-se a partir de uma conjunção em 
Capricórnio, incorporou ambições de realização material e controlo do mundo 
físico; o novo ciclo, resultante da conjunção de Júpiter-Saturno de 21/12/2020, 
a 0°29’ de Aquário, logo, tendo a energia de Aquário na sua génese, deverá 
refletir o desenvolvimento da consciência de coletivo, da visão holística e dos 
princípios universais.

Por conseguinte, esta Grande Mutação para o elemento Ar constitui um marco 
inquestionável na transição para a Era de Aquário, ao promover a mudança 
de um modelo em que o sucesso está diretamente ligado à produtividade, 
eficiência e lucro e o estatuto social resulta da acumulação de riqueza e poder 
materiais, para um paradigma assente no valor do conhecimento, comunicação 
e cooperação, inerente às iniciativas intelectuais, criativas e artísticas; e à visão 
de bem comum das soluções para os problemas sociais e ambientais globais.
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Atendamos agora aos ciclos de Saturno com os planetas 
transpessoais. A relação entre o planeta que exige o 
respeito pelas regras do tempo cronológico, da mente 
racional e do mundo tangível, com os planetas que 
operam para além desses limites é naturalmente tensa, 
abalando de forma muito significativa as estruturas 
sociais.

O mais longo desses ciclos é o CICLO DE SATURNO-
ÚRANO, com uma duração aproximada de 45 anos 
e associando-se a mudanças nos sistemas sociais, 
traduzidas na concretização prática de ideias, invenções 
ou reformas.

O ciclo atual começou na conjunção de 1988, a 27-29° de 
Sagitário, pelo que, as transformações sociais decorrentes 
deveriam partir duma visão mais positiva e abrangente; 
e concretizar-se, nomeadamente, através do ensino e de 
políticas integradoras da diversidade.

Encontramo-nos na fase da quadratura decrescente 
(tendo o aspeto exato ocorrido em 2021), que se 
manifesta na tensão entre as velhas estruturas e a 
inovação tecnológica e ideológica; e requer que os 
indivíduos assumam a responsabilidade de colaborar 
(Saturno em Aquário) no processo de transformação 
dos padrões obsoletos em que assentam as sociedades, 
principalmente ao nível da relação com a matéria (Úrano 
em Touro).

A sequência de conjunções de Saturno-Úrano tende a 
ocorrer por eixos, pelo que, os próximos ciclos iniciar-se-
ão em Gémeos, Capricórnio e Caranguejo. A conjunção 
seguinte terá, assim, lugar a 28°01’ de Gémeos, em 
28/06/2032, encetando um ciclo cuja proposta pode 
complementar a do ciclo atual, através da concretização 
de novas formas de aprender, comunicar e interagir, 
desejavelmente capazes de dirimir as assimetrias sociais.

Um encontro de Saturno e Úrano no signo de Gémeos 
não ocorre desde 1442/43, época em que a exploração 
marítima se intensificou, criando não só novas rotas 
comerciais, como contribuindo grandemente para 
o aumento do conhecimento náutico, astronómico, 
geográfico e da interação entre diferentes povos e 
culturas.

Mais curto, o CICLO DE SATURNO-NEPTUNO dura entre 
35 e 37 anos, sendo que as conjunções que iniciam 
cada ciclo distam aproximadamente 80 graus entre 
si. Promove a diluição de estruturas cristalizadas para 
construir novas estruturas, adaptadas às necessidades 
sociais e inspiradas por grandes ideais coletivos.

O ciclo presente começou com a conjunção de 1989, a 10-
11° de Capricórnio, produzindo a dissolução de estruturas 
de carácter sectário ou ditatorial. A queda do Muro de 
Berlim e o desmembramento da U.R.S.S. são exemplos 
emblemáticos, que ocorreram logo no início do ciclo.

Encontramo-nos a finalizar este ciclo, entrando na fase 
12 do mesmo em maio de 2022. É, pois, tempo de largar 
as estruturas rígidas e obsoletas, que já não respondem 
às necessidades do coletivo, inclusive aquelas que 
disfarçam o seu caráter autoritário através duma imagem 
de aparente defesa da liberdade, pois, o ciclo que se 
avizinha tem início a 0°45’ de Carneiro, na conjunção de 

Saturno-Neptuno de 20/02/2026, requerendo sistemas 
coletivos que preservem a autonomia individual.

A anterior conjunção de Saturno-Neptuno em Carneiro 
ocorreu em 1703 (na sequência das conjunções de 
Júpiter-Saturno e Júpiter-Neptuno no mesmo signo), no 
início daquele que viria a ser conhecido como o “Século 
das Luzes”, onde a liberdade individual constituiu uma 
ideia central do pensamento iluminista.

Por fim, o CICLO DE SATURNO-PLUTÃO, com uma 
duração que varia entre 31 e 37 anos. Este ciclo, 
associado à transformação profunda das estruturas de 
poder e controlo das sociedades, reflete-se em mudanças 
ao nível político, económico-financeiro e social, muitas 
vezes despoletadas por crises e conflitos.

Depois dum ciclo encetado a 27°35’ de Balança, na 
conjunção de 08/11/1982 – um momento particularmente 
tenso da Guerra Fria, em que a bipolarização do poder 
geopolítico alcançou o nível de ameaça de conflito 
nuclear, criando um clima de medo generalizado – o ciclo 
recentemente iniciado, na conjunção de 12/01/2020, a 
22°46’ de Capricórnio, trouxe novos medos, conflitos e 
crises, com a situação pandémica como pano de fundo, 
que colocam em causa múltiplas estruturas de segurança 
e estabilidade material e emocional (remetendo também 
para Caranguejo, no ponto oposto).

Na sequência deste encontro num signo de Terra, onde 
Saturno se encontra domiciliado e Plutão exerce o seu 
poder telúrico, as estruturas sociais são fortemente 
colocadas em causa; e aquelas que não tenha a solidez 
do trabalho íntegro e da responsabilidade social 
tendem a desmoronar, para que novas estruturas sejam 
construídas, sem os vícios da ambição desmedida e dos 
abusos de poder.

A sensação de gravidade dos eventos e durabilidade das 
suas consequências, denunciando o fim dum modo de 
vida anterior, constitui um catalisador para a mudança, 
fomentando a coragem e o esforço necessários para 
empreender as devidas reestruturações, perante a forte 
reação das forças conservadoras, que tendem a recorrer 
ao autoritarismo e à opressão.

A conjunção seguinte acontecerá em 2053/54, a 13-14° 
de Peixes, possivelmente promovendo uma regeneração 
das estruturas de poder religioso, que contribua para a 
necessária síntese da Era de Peixes. A título de exemplo, 
podemos notar que o anterior ciclo de Saturno-Plutão 
com início em Peixes (na conjunção de 1819/20) 
assistiu à abolição da Inquisição na Península Ibérica 
e às Revoluções Liberais na Europa, cujos princípios 
incluíam a laicização do Estado.
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Europa, enfrentaram um enorme desafio (aquando da 
oposição de Júpiter-Neptuno, em 2015, com Júpiter em 
Virgem e Neptuno em Peixes), perante a crua realidade 
da crise migratória, que resultou em maior divisão e 
intolerância.

Uma nova conjunção de Júpiter-Neptuno tem lugar em 
12/04/2022, a 23°58’ de Peixes, signo regido por ambos 
os planetas, o que a torna especialmente significativa, quer 
quanto ao seu potencial humanista, quer no que respeita 
ao risco de ilusão.

Esta conjunção tende a gerar uma nova fé na capacidade 
de a Humanidade superar as limitações da realidade 
presente e criar um mundo mais fraterno, compassivo 
e inclusivo. É assim expetável o aumento das medidas 
sociais e assistencialistas; o surgimento de novas 
visões reformadoras da sociedade; o crescimento do 
interesse pela arte, pela conexão com a Natureza e por 
temas espirituais e metafísicos. Entre os riscos desta 
acentuação da energia pisciana contam-se os excessos de 
idealização, escapismo, situações caóticas ou de expansão 
descontrolada, processos inflacionários ou especulativos, 
fanatismo religioso ou ideológico.

O anterior ciclo de Júpiter-Neptuno encetado em Peixes 
teve início em 1856, altura em que os ideais socialistas 
e o sindicalismo se expandiram, como resposta ao 
crescimento do capitalismo industrial.

Júpiter e Neptuno só voltarão a encontrar-se em Peixes 
em 2188, pelo que, o desenrolar do ciclo que se avizinha 
assume uma importância significativa para o fecho da 
atual Era Astrológica.

Por último, o CICLO DE JÚPITER-PLUTÃO, cujas conjunções 
distam cerca de 12-13 anos e percorrem o zodíaco numa 
cadência variável, de acordo com o tempo que Plutão 
demora a transitar cada signo.

Tal como Saturno, também Júpiter iniciou um novo ciclo 
com Plutão em 2020, no signo de Capricórnio, sendo que 
juntos formaram uma tripla conjunção (por orbe) durante 
grande parte do ano.

Este ciclo está relacionado com a transformação dos 
valores sociais e o questionamento das autoridades e 
regras, fomentados por crises ao nível das crenças e ideais 
que os encontros destes planetas indiciam.

A conjunção anterior, a 28°23’ de Sagitário (em 11/12/2007), 
ocorreu na altura em que se desenhava a crise económica 
e financeira que marcou os anos seguintes, colocando 
em causa a crença na prosperidade baseada no sobre-
endividamento e na especulação financeira.

As três conjunções exatas de Júpiter-Plutão em 2020, a 
22-24° de Capricórnio, coincidiram também com o emergir 
dum contexto de crise social e económica, desta vez aliado 
a uma crise pandémica e promovendo o questionamento 
dos valores, regras e autoridade das estruturas de poder 
vigentes, inclusive perante a intensificação da plutocracia, 
o grande revés desta interação planetária. 

Passemos agora aos ciclos de Júpiter com os planetas 
transpessoais, em que os desenvolvimentos decorrem de 
processos de transformação de valores, ideais e crenças.

O maior é o CICLO DE JÚPITER-ÚRANO, de aproximadamente 
14 anos. Este ciclo relaciona-se com transformações 
ideológicas e progressos científicos e tecnológicos, pois a 
interação entre Júpiter e Úrano estimula a rebelião contra o 
status quo e a ampliação de horizontes.

O corrente ciclo começou em 2010/11, com uma conjunção 
no grau 0 de Carneiro, seguida de duas conjunções no final 
de Peixes, apelando ao despertar do papel da consciência 
individual na expansão do coletivo.

No início de 2021 ocorreu a quadratura decrescente, com 
Júpiter em Aquário e Úrano em Touro, requerendo uma 
reavaliação de valores e crenças, à luz de uma nova perspetiva, 
capaz de gerar uma consciência de coletivo renovada, criadora 
de ideias e projetos inovadores que sirvam o bem comum, de 
forma ecológica e sustentável.

Esta quadratura, sendo o último aspeto mais forte do 
presente ciclo de Júpiter-Úrano, pode dinamizar o restante 
desenvolvimento deste e até, em certa medida, preparar a 
entrada no ciclo subsequente, no sentido da consciencialização 
dos valores, ideais e visão sociais que poderão suportar as 
transformações e inovações potencialmente despoletadas 
quando Júpiter encontrar Úrano, a 21°49’ de Touro, na 
conjunção de 21/04/2024.

Os últimos encontros de Júpiter-Úrano em Terra ocorreram 
exatamente no signo de Touro: em 1858, quando a 
industrialização foi impulsionada pela utilização de novos 
materiais e fontes de energia; e em 1941, altura em que ocorreu 
a globalização da Segunda Guerra. A manipulação da matéria, 
a produção e consumo de bens, o controlo de recursos e 
territórios foram ideias que impregnaram as transformações 
sociais, políticas, económicas e tecnológicas nestes ciclos. 
Note-se que estas conjunções foram acompanhadas por 
outras grandes conjunções em Touro, em datas próximas e 
envolvendo os planetas sociais, o que exacerbou o desejo de 
domínio e posse materiais.

O desafio da próxima conjunção de Júpiter-Úrano implica 
uma transformação fundamental na consciência coletiva, para 
que a estabilidade e o bem-estar, a que a energia de Touro 
apela, passe a ser procurada, não no apego material, mas na 
valorização salutar da matéria.

Segue-se o CICLO DE JÚPITER-NEPTUNO, associado à 
expansão de ideologias coletivas e transformações no senso 
social. As conjunções acontecem sensivelmente a cada 13 
anos, em signos sucessivos, percorrendo o zodíaco em cerca 
de 166 anos. 

A interação entre os dois planetas com uma tónica 
amplificadora, e cuja simbologia remete para ideais e sistemas 
de crenças (sociais, políticas, económicas, religiosas, etc.), 
pode gerar conflitos entre fações que pugnam pela adoção 
generalizada das suas ideias particulares.

Encontramo-nos na fase final dum ciclo iniciado em 2009, a 
24-26° de Aquário, com a difusão de ideais de grupo, visões 
de solidariedade e do bem comum, que, nomeadamente na 
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A conjunção seguinte terá lugar em 04/02/2033, a 14°50’ 
de Aquário, requerendo uma transformação profunda 
do que representa a prosperidade e o progresso de uma 
sociedade, desejavelmente passando pela substituição 
do critério de crescimento económico e posse material por 
princípios humanitários de cooperação, solidariedade e 
prossecução do bem comum.

Mas a renovação social que este ciclo visa promover 
implica enfrentar dificuldades e conflitos com o poder. 
Por exemplo, a anterior conjunção de Júpiter-Plutão 
em Aquário verificou-se em 1796, fase da Revolução 
Francesa (cujo lema “liberdade, igualdade, fraternidade” 
traduz grandemente o espírito aquariano) em que os 
movimentos sociais igualitários contestavam o então 
regime político plutocrata.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
- BAIGENT, Michael, CAMPION, Nicholas, HARVEY, 
Charles, Mundane Astrology, Thorsons, 1995. 
- TARNAS, Richard, Cosmos and Psyche – Intimations 
of a New Word View, Viking, 2006.

CONCLUSÃO:
A atual transição de Era Astrológica e a recente Grande 
Mutação para o elemento Ar colocam-nos num momento 
de charneira, em que os ciclos planetários com uma 
tónica de Água e Terra consubstanciam oportunidades 
extremamente importantes para a integração do eixo 
formado por estes elementos e síntese da Era de Peixes-
Virgem; e os ciclos encetados em Ar e Fogo oferecem a 
possibilidade de delinear como estes elementos serão 
aplicados na entrada da Era de Aquário-Leão.

Sem esquecer a relevância das futuras oposições de 
Úrano a Plutão e Neptuno (analisadas na 2.ª parte deste 
tema), mas focando-nos nos tempos mais próximos, 
vemos que os ciclos de Júpiter e Saturno com Plutão 
(iniciados em 2020) e o ciclo de Saturno-Neptuno (em 
vigor até 2026) invocam a regeneração das ideias e 
estruturas cristalizadas em que assenta o modelo de 
sociedade materialista e economicista. No mesmo 
sentido aponta o ciclo de Saturno-Úrano, que se encontra 
numa quadratura decrescente entre Ar e Terra.

Em 2022 chega ao fim o ciclo de Júpiter-Neptuno iniciado 
em Aquário e começa um novo ciclo destes planetas em 
Peixes – uma das melhores oportunidades que teremos 
para trabalhar coletivamente o elemento Água, nos 
próximos anos. E só ocorrerão novas conjunções entre os 
planetas sociais e transpessoais em Ar a partir de 2032.

Assim, se a recente conjunção dos planetas sociais no 
primeiro grau de Aquário nos coloca a olhar para a nova 
Era Astrológica, os encontros destes com os planetas 
transpessoais lembram-nos de todo o trabalho que ainda 
precisamos de fazer no fecho da Era que termina.

Afinal, transitar de um paradigma de Água-Terra para 
um paradigma de Ar-Fogo representa muito mais do 
que uma mudança nos valores, estilos de vida e formas 
de organização social. Constitui uma nova etapa da 
civilização humana, em que o fator de ligação de toda a 
Humanidade passa do sentimento coletivo, que une pela 
identidade emocional e procura manifestação material, 
para o pensamento coletivo, que agrega pela identidade 
mental e busca expressão criativa. E, sem a assimilação 
do primeiro fator, dificilmente poderemos entender a 
dimensão do segundo.

30 maio
Lua Nova de Gémeos
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Imagem 1

continuação

Na edição anterior entramos no ciclo do “12” e iniciamos a 
visão simbólica do Zodíaco, de Carneiro a Gémeos, com as 
suas referências mitológicas. Continuaremos nos desígnios da 
Roda dos Signos aprofundando cada uma das suas dimensões. 
Lembrando, a linguagem simbólica tem o poder de fazer ponte 
ao inconsciente, dando o espaço a que cada um se revele, por si 
mesmo, dentro de si.

CARANGUEJO
“Construí uma casa iluminada e lá é a minha moradia” 

Lema Sentir Arquétipos e Mitos A Grande Deusa, Deméter, 
Tétis, Kali Regências Mundana Lua Esotérica Neptuno 
Corporal Estômago, Seios, Baço, Útero Vegetal Lírio, 
Madressilva Cristal Selenite Metal Prata Cor Branco, Azul-
claro

• No início do Verão o Sol no auge, ao se esconder dá lugar a 
uma força de igual oposição. No escuro os instintos despertam 
as necessidades abrindo portas à encarnação das emoções. • O 
glifo relembra as pinças do animal, muito territorial usa-as para 
se defender. No exterior tem uma forte carapaça para proteção 
do seu corpo mole, os artrópodes mudam de exoesqueleto 
para poderem crescer. • O que nos nutre nos alimentos não é 
somente o que lhes constitui, mas o seu o elo com a vida que 
eles representam, eles são recebidos e processados por um 
estômago em saciação. Os distúrbios alimentares surgem 
quando esta fome de ligação não é satisfeita. O baço é um 
órgão aí anexado que cuida do sangue. Nos seios há uma fonte 
de nutrição para a descendência, é o instinto que leva o bebé a 

procurar o mamilo e seu fluido branco. O útero é um vaso de 
sangue que recebe e nutre a semente, mensalmente a mulher 
dança com a Lua e menstrua. • A constelação de Caranguejo 
foi colocada nos céus por Hera, como agradecimento pelo 
seu auxílio na luta contra Hércules, o herói solar. A Grande 
Deusa possui várias facetas, associadas às fases lunares, 
aqui é o seu aspeto do ovo fecundado que origina o elo da 
maternidade. • O princípio espiritual da Fundação é semente 
das nossas raízes inconscientes: casa, lar, família são 
nossos alicerces. Não temos a escolha consciente de amar 
nos laços profundos do sangue. A mãe é fundadora, nas 
suas águas que nos desenvolvemos, e a Lua filha da Terra. 
• Deméter não aceita separar-se da filha Perséfone, fica sem 
comer em desgosto exigindo sua devolução, no final há um 
compromisso ela permanecerá consigo seis meses, a estação 
quente. A grande mãe tem sempre um aspeto tenebroso e 
um amoroso. Aquiles, filho de Tétis, uma ninfa do mar, for 
mergulhado no rio por sua mãe para sua proteção, sendo o 
seu calcanhar a única parte que não ficou protegida, e que o 
tornou vulnerável. Na Índia Kali é uma das quatro faces da 
mãe divina, ela é poder dinâmico, para a agradar há que ser 
verdadeiro e sincero, se enganada devora, no interior brilha 
com compaixão, no exterior muito é assustadora. • No quarto 
Trabalho, Hércules captura da bela corça Cerineia, consagrada 
a Artemis deusa lunar. A tarefa sugerida por Hera torna-se 
muito difícil, este animal não pode ser ferido sem culpa e 
remorsos, requerendo tempo e paciência. Eventualmente, 
ligeiramente ferida, foi aos ombros do herói, pelo caminho 
os irmãos Artemis e Apollo reivindicam-lhe o animal, firme 
no seu objetivo continuou, mas teve de realizar inúmeros 
sacrifícios para apaziguar a deusa. • A ligação à nossa mãe 
condiciona, de uma forma construtiva e destrutiva, quando 
não cortamos o cordão umbilical psíquico. Sendo este um 
signo de água cardinal a emoção tem de ser iniciada e não 
fundida em reflexos e reações, o desafio das emoções é esta 
dinâmica, de se fundir e depois se separar. A Lua era vista 
pelos antigos como a “Dadora da Forma”, Neptuno, deus 
dos mares, as dissolve usando o tridente para destruir os 
apegos. Aqui há o auge e o declínio das forças, o nascimento 
e a morte, fonte espiritual de amor e de ilusões. • As raízes 
mais profundas em nós provêm da nutrição entregue através 
do amor, que constrói no corpo a encarnação dos princípios 
crísticos espessos por Neptuno. A nossa última casa será o 
nosso templo interior, e lá no seu calor ela abrigará muitos 
outros.

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
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LEÂO
“Eu Sou Aquele, e Aquele eu Sou” 

Lema Dominar Arquétipos e Mitos O Rei, Lugh, Rá, Hércules, Apolo, 
Atalanta Regências Mundana Sol Esotérica Sol Corporal Coração, 
Coluna vertebral, Costas Vegetal Girassol, Calêndula Cristal Diamante 
Metal Ouro Cor Laranja, Dourado

• No Verão, o calor no seu esplendor! A energia estabilizada oferece aos 
impulsos a Vontade, refletindo o ser autêntico na alegria e generosidade. O 
Sol é a fonte da vida na Terra, a luz da paternidade no fruto brilhante que a 
criança representa. • O seu glifo relembra a juba do leão, ou a coroa solar. 
A aura iluminada projetada nos seres que vibram, expressando livremente 
o que são, todas as crianças têm este brilho. Referência de James Hillman: 
as crias dos leões são nascimortos, devem ser despertados com um rugido 
forte que acorde seu coração. • O coração bombeia o sangue como um 
tambor dando impulso vital. Podemos ver a forma de uma coluna no grifo 
de leão, ela é nosso suporte. • O Sol é a evidência do herói e sua jornada 
de autodescoberta. O “quem sou eu” dentro do observável, com o domar 
da força vital, direcionando-a conscientemente. Em Gilgamesh, o herói 
babilónico, encontra um grupo de leões a brincar à Lua e os mata. Na 
mitologia Celta, o deus da luz, Lugh é associado à habilidade, à arte e à 
verdade, marca o festival das colheitas no dia 1 de Agosto. • A maturidade 
da semente gera na sua expressão descendência, é uma fonte de confiança 
pois é criadora. • O Rei é um dos principais arquétipos da energia masculina 
madura. Ele é generoso e autêntico, com sua firmeza tem a capacidade de 
empoderar outros, estimulando-os a serem o seu melhor. O rei, no nosso 
interior, nos dá estímulo para avançar em direção ao que queremos criar, 
na capacidade de autoafirmação e de autossacrifício. • No quinto Trabalho, 
Hércules captura o Leão de Nemeia, animal gigante gerado pelos maiores 
monstros da mitologia grega, Tifon e Équidna. Ele procura a fera numa 
floresta, empunhando a sua arma encontra-o numa gruta encurralando-o. 
Quando se preparava para enfrentar o animal este surge nas suas costas, 
afinal a gruta tinha um túnel de saída. Ao perceber isso bloqueia uma 
das entradas com pedras. Sem poder escapar dá-se uma luta tremenda, 
conseguindo dar um golpe que atordoou suficientemente o leão, agarrou-
lhe no pescoço com os seus possantes músculos sufocando-o. Arranhado 
e ferido, mas vitorioso, esfolou a monstruosa fera e passou usar a sua 
pele aos ombros e cabeça como emblema de sua vitória. • O Sol é o poder 
central no sistema solar, também em nós procuramos esta centralidade 
no nosso interior. Ele brilha de igual forma para todos, independente do 
estatuto social, da história, do tempo ou da condição. A generosidade é 
como calor de reconhecimento, de que a luz contém todas as cores, e tons 
imaginários. A beleza é reconhecer este amor que transborda em todas as 
coisas criadas. Cada ser tem a sua luz imersa no seu sentir, interconectada 
na dança universal de luz e sombra. O verdadeiro Leão reconhece esta 
diversidade e não necessita de um lugar especial, de se comparar, pois 
sabe que todos são únicos. • Leão é a capacidade de sustentação do calor 
e da lealdade, com uma vitalização radiante que se abre ao mundo. Para 
revelar esta luz é necessário colocar a força de domínio sobre si mesmo, e 
sobre as conceções que construiu sobre a sua individualidade. Uma forte 
luz, lança fortes sombras em contraste.
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Imagem 3

VIRGEM
“Eu sou a Mãe, e a Criança, eu Deus e matéria Sou” 

Lema Considerar Arquétipos e Mitos Ceres, Vesta, Virgem Maria, Astreia, Ísis, Toth Regências Mundana Mercúrio 
Esotérica Lua Corporal Intestinos, Diafragma Vegetal Nogueira Cristal Ágata Metal Mercúrio Cor Azul

• No fim do Verão, as sementes secas dos cereais nos campos. Com a colheita racionam-se as quantidades e separa-
se o bom do mau. Prepara-se a conserva dos alimentos, e com o uso reconhece-se os benefícios das plantas. • O seu 
grifo pode ser a representação do movimento ondulante da serpente do Éden, símbolo da queda do ser humano. A 
última “perna” cruzada está virada para o interior, reservada, uma cauda de peixe. • Rege o intestino delgado, órgão 
conotado de o “segundo cérebro” por revista científicas, pela quantidade de neurónios presentes independentes do 
sistema nervoso central. Quando estimulados provocam a libertação de serotonina, 90% desta molécula do bem-
estar é produzida aqui. Vivem cerca de 100 triliões de bactérias, número dez vezes superior ao de células no nosso 
corpo. A absorção dos nutrientes dá-se neste órgão, guarda o que é útil e liberta o que não necessita, daí a qualidade 
do Discernimento. • O Mercúrio, o deus mensageiro, não tem aqui a agilidade de Gêmeos. Mas, mesmo na dimensão 
da terra, ele terá uma energia inquieta, precisando de novas habilidades e desafios. Este herói hermético fecha-se em 
si mesmo e nas suas atividades. O Hermetismo é a alquimia de transformar, e Hermes é dos poucos deuses que se 
desloca ao submundo sem ser importunado. Para Jung ele é o guia Psicopompo, ou seja, a luz do intelecto que nos 
acompanha na descida ao inconsciente. Hermes Trismegisto, Toth dos Egípcios, é o mágico que cura, segura ao invés 
do caduceu O Livro dos Mortos. Passa o conhecimento a Isis, à qual ensina a ciência e a arte da cura. Interessante 
notar que um dos símbolos de Toth é a Lua. • A semente da virgem é de pureza e de honestidade. É a modéstia no 
viver do quotidiano, realista cultiva o aprimorar dos métodos e do • Na Idade de Ouro, Astreia e sua irmã Aidos, deusa 
da modéstia, viviam na terra junto dos Homens os aconselhando. A Natureza era plena, oferecia alimento e havia 
paz. Com a ganância, Zeus limita a Primavera, a terra terá de ser trabalhada com esforço para dar frutos. Astreia 
refugia-se nas montanhas, mas na disposição de quem procura os seus sábios conselhos. Um dia, vendo no mercado 
um vendedor a colocar mais pesos numa balança do que deveria, e assim roubando, sente-se indignada, preferindo 
morrer do que viver no meio de um povo assim. Zeus condoído, transforma as duas irmãs imortais na constelação de 
Virgem. Interessante notar que Spica, estrela mais brilhante de Virgem, é um sistema binário. • Na aproximação do fim 
do Verão, Deméter sabe que Perséfone sua filha, retornará ao submundo, sofre muito por isso. Os cristãos místicos 
viam na constelação a Virgem Maria, segurando o seu filho moribundo. Para os Egípcios era Isis, mãe de Hórus de pai 
mutilado. A deusa virgem Vesta, filha de Saturno, era para os romanos a que cuida do fogo sagrado, a chama do lar, é 
protetora de todos os afazeres domésticos. • O caminho para a personalidade passar do seu estado virgem e ganhar 
maturidade passa por um processo, sustentado pela diligência necessária de manter chama a arder no nosso centro. 
Sendo um signo de grande atividade mental, o desafio é construído reconhecendo o lado mais reativo. Na energia 
mercurial, com a análise compartimentada, aprofundando as partes, deverá ocorrer a alquimia para nos direcionarmos 
para objetivos universais e não somente pessoais. É um processo terreno para o aflorar do oferecer individual, antes 
de se partir para o coletivo. • Na Virgem está em gestação o princípio crístico, no ventre da substância. A Lua nos dá 
indício do princípio fundamental de nutrição, num processo de mudança. A preparação do receptáculo físico através 
da sua purificação, para que a alma possa nascer e se manifestar mais na vida. O corpo foi demonizado no ocidente, e 
os seus impulsos reprimidos, o que se manifesta posteriormente como problemas de saúde. A sua integração passa 
pelo contacto, e abertura ao seu cuidado. De incluir um componente físico ao espiritual. De nutrir a Criança Divina 
Interna.

Continua na próxima edição...

FONTES DAS IMAGENS:
» Imagem 1: https://bengali.news18.com/photogallery/off-beat/dont-do-these-in-this-tuesday-336765.html

» Imagem 2: https://www.corporacionsavia.org/que-significa-celebrar-la-navidad/
» Imagem 3: https://www.deviantart.com/mrshackra/art/William-Bouguereau-Fusion-De-Pinturas-504193581
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com ele mesmo, no Mapa Natal. Essas configurações são de 
extrema relevância, por funcionar como uma “lembrança” do 
que deve ser feito para evoluirmos.

JÚPITER – Seu ciclo é de 12 anos, o que significa que aos 6 
anos ocorre uma oposição. As primeiras quadraturas ocorrem 
aos 3 e aos 9 anos; os trígonos a cada 4 anos e os sextis aos 
2, 4, 8 e 10 anos; e assim sucessivamente a cada 12 anos. Nos 
aspectos favoráveis, incluindo as conjunções, a tendência é 
nos sentirmos mais confiantes, protegidos e com sensação de 
expansão nos temas da área que ele ocupa no Mapa Natal. 
Nos aspectos conflituosos, pode haver excessos ou distorção 
de ideias, assim como expetativas exageradas, podendo 
causar frustrações.

SATURNO – O planeta que fala, entre outras coisas, de 
maturidade, leva entre 28 a 29 anos para retornar ao seu ponto 
natal. Aos 7 anos ocorre a quadratura crescente (mudanças 
trazem sensação de exclusão), aos 14 a oposição, aos 21 a 
quadratura decrescente e aos 29 a conjunção. Cada retorno 
representa um salto dado. No caso de Saturno, representa 
a superação, a maturidade. Nos aspectos tensos pode 
representar peso da responsabilidade, limitações, confrontos 
com autoridades; é um momento de teste, para passar por ele 
é necessário muito esforço; é sempre uma fase de ajuste para 
prosseguir a caminhada de forma mais segura. Nos aspectos 
fluentes o momento é de clareza das potencialidades e 
necessidades; a consciência do que deve ser feito para 
alcançar os objetivos – chegar ao topo da montanha.

Aos 36 anos atinge a mesma posição vivida aos 7 anos. Pode 
ser vivenciada a mesma sensação de limite, sendo que se não 
foi bem vivenciada anteriormente, agora virá com mais força. 
Saturno nos convida a desfazer o impedimento que houve aos 
7 anos.

Entre os 42 e 43 anos, outra oposição. Muitas pessoas dão 
uma guinada de 180° na vida. A pressão pode causar rebeldia, 
principalmente para quem não a vivenciou aos 14 e 15 anos, 
pode ser vivenciada agora. Tem que ter muito cuidado para não 
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O QUE DIZEM OS ASTROS 

SOBRE O AMANHÃ? 

- 2ª PARTE

Este artigo é a última parte do trabalho final do curso Master – 
Escola Faces Isabel Guimarães, turma 2020/2021 – ministrado 
por Isabel Guimarães.

LUNAÇÕES E ECLIPSES
O ciclo lunar tem em média 29 dias. Durante esse período a Lua 
transita desde a sua posição Natal, até seu retorno ao mesmo 
ponto, passando por todas as casas e formando aspectos 
com os outros planetas do Mapa Natal. Como o seu percurso 
é muito rápido, esses aspectos não são de muita importância, 
a menos que já existam trânsitos ou progressões, marcando 
um tema e, aí sim, a passagem da Lua por esses pontos pode 
funcionar como um disparador do acontecimento. 
Por outro lado, no intervalo de um ano, temos 13 ciclos de 
lunação, ou seja, Lua Nova. A casa onde acontece uma Lua 
Nova poderá ser ativada por novos acontecimentos que 
culminarão na fase da Lua Cheia.
O eclipse lunar (Lua nova) ou solar (Lua cheia), também 
evidenciam algum acontecimento de acordo com o tema da 
casa e planetas com os quais o eclipse forma aspectos no 
Mapa Natal.

Outra ferramenta muito utilizada é o estudo do ciclo da Lua 
Progredida Secundária, que leva em torno de 29 anos para 
retornar à sua posição de nascimento. Durante esse percurso, 
a Lua Progredida forma as suas quatro fases em relação ao 
Sol Progredido. Dane Rudhyar fez um estudo profundo desse 
movimento e da sua representação no desenvolvimento 
interno pessoal e crescimento emocional. Segundo Rudhyar 
“... a Lua nova progredida é um momento de impregnação 
subjetiva, da psique do indivíduo, por uma vibração e um 
propósito solar, que poderá levar a um verdadeiro nascimento 
da personalidade por ocasião ou ao redor da Lua Cheia...”. A 
Lua cheia progredida marca o clímax do tema iniciado na Lua 
nova progredida. Ao mesmo tempo que pode representar o 
sucesso alcançado, pode-se ter a sensação de que nenhum 
crescimento adicional é possível. Para ele, a Lua crescente e 
minguante corresponde a um período de tensão emocional ou 
mental.

GRANDES CONJUNÇÕES E CICLOS PLANETÁRIOS
Cada planeta tem o seu tempo, de acordo com a sua órbita, 
para completar seu ciclo em torno no Mapa Natal e retornar 
ao seu ponto de partida. Durante seu percurso faz aspectos 

Bia Souza 
Membro 398
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ser inconsequente, principalmente porque ao mesmo tempo está acontecendo 
oposição de Urano para ele mesmo.

Por volta dos 49 anos, novamente a quadratura descendente que aconteceu 
aos 21 anos. Constatação de insatisfação seja qual for a posição dentro da 
pirâmide social. Sente que precisa de algo mais para melhorar a sua qualidade 
de vida. Começa a ficar visível o tempo curto que resta para realizar o que ficou 
para trás. Esse é o momento de fazer o que não foi feito e se preparar para o 
retorno de Saturno.

Entre os 56 e 59 anos, ocorre o segundo retorno de Saturno. Aqui se constata 
que algumas coisas não foram conquistadas e não há mais tempo para realiza-
las, mas é fundamental a satisfação de que o que foi alcançado foi bem feito. É 
o início de um novo ciclo que deve ser vivenciado com sapiência. É o resgate e 
a exaltação da maturidade. Sensação de libertação. Consciência de que só deu 
para chegar até aqui.

A terceira quadratura de Saturno ocorre em torno dos 64 anos. O que não está 
nos trilhos, de acordo com o tema envolvido pelo trânsito, deve ser revisto com 
maturidade e sabedoria.
Entre 70 e 71 anos surge a terceira oposição de Saturno. Sente os limites do 
corpo, percebe que não tem mais idade para fazer determinadas atividades. Não 
se sente mais reprimido pela sociedade.

E assim, a cada sete anos um aspecto é vivenciado. Entre outros temas já 
mencionados, devemos levar em conta a saúde óssea, dentária, pele, calcificação, 
para quem tem Saturno envolvido com a casa 6 (saúde), ascendente, em aspecto 
com algum planeta que ocupe essas áreas ou seus regentes.

URANO – Só vivenciamos o retorno de Urano aos 84 anos. Mas durante sua 
caminhada os aspectos são vivenciados com ansiedade. Em aspectos fluentes 
oportunidades podem aparecer abrindo novos horizontes. Nos aspectos 
conflituosos pode haver ansiedade e revolta pelo desejo de mudança. Em 
ambas situações o tema tem envolvimento com libertação.

Aos 21 anos ocorre a primeira quadratura, trazendo a sensação de que algo na 
vida está empacado, na área onde está localizado o Urano natal e que limita a 
liberdade.

Aos 28 anos ocorre o trígono. A ansiedade acontece por uma constatação 
de limitação. Lembrando que nesse mesmo período é vivenciado o retorno 
de Saturno e da Lua Progredida. Geralmente nessa idade a pessoa se sente 
fortalecida para se libertar do peso que sentiu aos 21 anos, na primeira quadratura. 
Tem que ter muito cuidado com os questionamentos a nível profissional, que 
podem surgir, e acabar largando tudo no meio do caminho, sem antes ter uma 
nova perspectiva.

Aos 42 ocorre a primeira oposição junto com a oposição de Saturno. Um de 
frente para o outro, cobrando as renovações que têm que ser feitas e que estão 
estagnadas. Ele quer anarquizar porque se vê velho na área em que estiver no 
mapa natal.

Aos 56 ocorre o trígono decrescente – Momento de parar e rever o que não 
foi feito e o que ainda dá tempo de renovar. É um bom período para planejar a 
aposentadoria e iniciar algo que possa fazer depois de alcança-la.

Aos 63 anos ocorre a quadratura decrescente. A pressão é muito grande e a 
ânsia por liberdade aumenta. Pode querer se aposentar sem ter um plano “B” - 
por isso é importante planear essa fase quando ocorre o trígono.

Aos 84 anos ocorre o retorno de Urano. Todo trânsito de Urano quer leveza, quer 
que a pessoa volte a ser criança naquela área. É importante ter organizado a 
vida e se preparado para viver a velhice com tranquilidade. Caso contrário pode 
haver muita ansiedade nessa fase.

Astróloga formada pela Escola 
Faces Isabel Guimarães, Porto, 
Portugal, com especialização em: 
Astrologia da Saúde, Astrologia 
Vocacional, Astrologia Infantil e 
Sinastria.
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NETUNO - Os trânsitos de Netuno nos fazem questionar 
sobre nossos sonhos, nossa identificação emocional com o 
que fazemos. Vai sempre questionar se tem sentido o que 
estamos vivendo. Em aspectos conflitantes pode ocorrer 
confusão durante esse trânsito, geralmente quando a nossa 
vontade não foi levada em consideração; nesses casos pode 
causar nostalgia pela necessidade de identificação emocional 
com a vida que está sendo vivida. É o momento da necessidade 
de estar identificado com aquilo que faz; frustração por ter se 
distanciado daquilo que fazia parte dos seus sonhos. Muitas 
vezes, como essa constatação é dolorosa, a pessoa pode 
procurar se anestesiar através das drogas ou do álcool, para 
não sentir essa dor. A depressão pode surgir com força total. 
Já nos aspectos favoráveis a sensibilidade aumenta e traz 
inspiração para direcionar a vida para situações em que a 
pessoa esteja mais representada e identificada.

A primeira quadratura ocorre aos 42 anos. É o momento em 
que é questionado qual o sentido do rumo que a vida está 
tomando. Isso é o que Netuno vai questionar de acordo com a 
área que ele estiver.

O trígono ocorre aos 56 anos, junto com o trígono de Urano. 
Pode procurar uma inspiração na vida, para transcender, se 
conectar com o divino.

A oposição ocorre aos 84 anos, junto com o retorno de Urano. 
Pode haver uma necessidade de se desligar da vida caso 
não esteja identificada, caso tenha levado uma vida muito 
saturnina.

PLUTÃO – Por sua órbita ser muito eclíptica, seus ciclos 
ocorrem em idades variáveis, de acordo com sua localização 
no dia do nascimento. De qualquer forma é comum formar 
apenas um sextil, uma quadratura, um trígono e uma oposição. 
Nos aspectos tensos, como Plutão é controlador e não gosta 
de perder o poder sobre aquilo que conquistou e é seu, ao 
vivenciar esse trânsito o medo da perda pode deixar a pessoa 
extremamente controladora. Percebe que a situação está 
estagnada, mas a tendência é não querer abrir mão de tudo 
que conquistou para fazer a transformação necessária.  É o 
momento em que uma morte acontece na área em que Plutão 
está em trânsito, para forçar a mudança. Durante os aspectos 
favoráveis a pessoa tende a ficar mais confiante e ter coragem 
para se desfazer daquilo que está impedindo a sua caminhada. 
Consegue fazer as transformações necessárias, desapega 
com mais facilidade, descobre que tem poder interior para 
isso. Pode haver mudanças de valores.

II PARTE
Além dos trânsitos, progressões, grandes ciclos planetários 
e lunações, outras técnicas foram sendo desenvolvidas e 
aplicadas ao estudo de previsões. São técnicas, a meu ver, 
complementares, que auxiliam a precisão de projeções futuras.

PROLUNA (PLN Progressão Lunar Natural)
Idealizada por Boris Cristoff, é baseada no ciclo lunar que 
muda a cada sete dias. Sendo assim, cada casa representada 
no Mapa Natal, é vivenciada num período de sete anos, ou 
seja, a casa um representa a fase do nascimento aos sete anos 
de idade, a casa dois dos sete aos catorze anos, a casa três 
dos catorze a os vinte e um anos, e assim sucessivamente.  O 
ciclo é completo aos 84 anos, a mesma fase em que ocorre o 
retorno de Urano, o chamado “regente moderno da Astrologia”. 
Boris Cristoff diz que “a PROLUNA descreve perfeitamente 
a relação entre o astrólogo (representado por Urano) e seus 
clientes (a Lua como representante das massas, das pessoas 
e suas necessidades)”.
Cada casa do Mapa Natal representa uma etapa da vida a ser 

vivenciada, sendo o seu significado relacionado a experiências 
comuns àquela idade - as pressões externas. O signo por 
onde a Proluna passa num determinado momento, representa 
as pressões internas, ou seja, o que pode ser desenvolvido 
internamente durante seu percurso por aquele signo.
Os aspectos que a Proluna faz com outros planetas ao longo 
do seu percurso, assinalam fatos marcantes de acordo com 
o tema representado pelo planeta tocado, principalmente 
quando se trata de conjunção. A interpretação é feita levando 
em conta a fase etária, o planeta envolvido e o signo onde 
ocorre o aspecto.

PONTO DE IDADE OU AGE OF POINT
Essa técnica criada por Bruno Huber, consiste na progressão 
do Ascendente, levando em conta o tempo de seis anos 
para percorrer cada casa do Mapa Natal, no sentido anti-
horário. Sendo assim, a casa 1 será percorrida nos primeiros 
seis anos de vida, a casa 2 dos seis aos doze anos, e assim 
sucessivamente, até aos 72 anos, quando é iniciado um novo 
ciclo. Segundo Huber, a progressão do Ascendente de acordo 
com aspectos que forma com planetas ou pontos do Mapa 
Natal, indica a evolução psicológica da pessoa. “Quando 
o Ponto-Idade passa por um planeta, o nosso “foco de 
consciência” concentra-se neste planeta e em tudo o que ele 
representa em termos de possibilidades, problemas e fatores 
psicológicos”. Bruno Huber, p.43, As Casas Astrológicas

Os aspectos mais relevantes são a conjunção e oposição. 
Independentemente do tamanho da casa, ela é vivenciada por 
seis anos. Sendo assim, para uma casa com 30°, cada ano de 
vida equivale a 5°. Também é possível usar este método para 
acerto de hora de nascimento.
Usarei novamente o mapa do primeiro exemplo, para 
comprovar a eficácia do método.

• Antes de completar 11 anos o PI (Ponto de Idade) fez oposição 
ao Sol, localizado na casa 8. Nesse período sua avó faleceu em 
sua casa. Foi uma situação marcante, principalmente porque 
ela presenciou o que aconteceu.
• Aos 13 anos o PI fez conjunção com a Lua e oposição com 
Mercúrio. Nesse período de adolescência, o peso aumentou, a 
autoestima ficou muito baixa e com ela veio o sentimento de 
rejeição e insegurança.
• Com 14 anos o PI fez conjunção com o Nodo Norte, 
enfatizando uma direção de vida. Foi quando iniciou uma 
dieta, emagreceu, mudou de escola e fez novos amigos.

OBSERVAÇÕES

• Aos quinze anos o PI fez oposição a Vênus, começaram os 
flertes e a primeira paixão.
• Plutão, o grande transformador, recebeu oposição do PI aos 
19 anos. Segundo a pessoa em análise, foi a primeira melhor 
fase de sua vida, sentia-se transformada e poderosa.
• Aos 32 anos ocorreu a conjunção com Saturno. A rotina já 
vinha sendo difícil desde a morte do pai, meses antes, mas 
então morreu a avó materna, com quem era muito apegada. 
A sensação era de pressão, de enorme responsabilidade, a 
família dependia financeiramente dela, sentiu-se só e teve que 
trabalhar muito para dar conta de tudo.
• Em seguida veio a oposição a Netuno, aos 33 anos. Fase boa, 
marcada por muitas amizades e o início do relacionamento 
com o atual marido.
• Aos 46 anos o PI fez conjunção com o Sol. Houve mudança de 
trabalho e mudança para a casa da sogra enquanto construía 
a própria casa.
• Com 47 anos o PI fez conjunção com Marte. Foi um período 
de atritos com a sogra e de raiva contida para evitar mais 
conflitos.
• Pouco antes de completar 50 anos, o PI fez oposição à Lua 
(regente da casa 8 – emergências) e conjunção com Mercúrio. 
Foi diagnosticada com câncer de intestino – Mercúrio como 
regente de Virgem.

FATUM OU MEIO DO CÉU EVOLUTIVO
Essa técnica foi desenvolvida por Dom Néroman, engenheiro 
francês do seculo XIX que fundou e presidiu o Colégio 
Astrológico da França. Fatum é uma palavra latina que 
significa fado, destino, fatalidade ou predição.

Para Dom Néroman, o desenvolvimento pessoal começa no 
instante de nascimento, “No momento preciso do nascimento 
o desenho do céu representa por um lado os planetas do 
céu emissor e de outro o sensitivo, o organismo receptor. Ele 
é apenas um instantâneo porque a engrenagem astral gira 
sem cessar, uma vez que os planetas continuam a percorrer 
o zodíaco e o sensitivo continua a girar sobre os planetas, e aí 
está a chave”.

No momento do nascimento a antena do ser se conjuga à da 
Terra, correspondente ao meridiano do local de nascimento, 
o Meio do Céu do Mapa Natal, e vai girando ao longo da vida, 
no sentido horário. O Fatum representa o ângulo evolutivo 
de cada idade. No início da vida a velocidade é rápida, uma 
vez que o desenvolvimento do bebê e criança é acelerado. 
Durante a juventude e maturidade a velocidade diminui e 
ao chegar à velhice é bem lenta. Podemos observar isso nas 
gravuras abaixo, que representam as tabelas desenvolvidas 
por Néroman, através de vários cálculos matemáticos.

A primeira figura demonstra em meses, a evolução nos 
primeiros dois anos de vida; a segunda dos 3 aos dez anos; 
a terceira dos 10 aos 38 anos; na quarta volta, dos 39 aos 100 
anos.

29 junho
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Ou seja, trata-se da progressão do Meio do Céu sobre o 
Mapa Natal, com velocidade decrescente, que demarca a 
evolução psicológica do ser o humano e a sua trajetória 
do destino, da qual não pode fugir.

Para Néroman a velocidade da evolução durante a 
vida, não pode ser constante. Observamos isso ao 
acompanhar a evolução de um bebê, uma criança, um 
jovem, um adulto, uma pessoa idosa. Cada fase da 
vida no seu ritmo, desacelerando significativamente na 
fase adulta quando a pessoa já está formada física e 
psicologicamente. Sendo assim, cada volta é associada 
a uma etapa da vida.

• Primeira volta - bebé, relacionada ao elemento Fogo, 
tem características de dinamismo;
• Segunda volta - relacionada ao elemento Água – 
infância, caracteriza-se pelos obstáculos que a criança 
terá de adaptar-se para superá-los;
• Terceira volta - associada ao elemento Ar – adolescência 
e juventude, relacionada aos concursos. É através da 
mente que o adolescente supera os obstáculos da vida;
• Quarta volta -  relacionada com as realizações e com o 
elemento Terra – maturidade e velhice, aqui o interesse 
por novas aventuras diminui e aumenta a maturidade e 
aprofundamento do caminho escolhido.

Segundo Néroman o Meio do Céu funciona como antena 
passiva; é mais sensível aos influxos do céu e indica o 
destino da vida. O Ascendente, a antena ativa, indica a 
iniciativa e postura diante dos acontecimentos.

Devemos observar aspectos com os planetas do 
MN tocados pelo Fatum. Para fatos importantes 
que tenham ocorrido na vida de uma pessoa, deve 
ser localizada, de acordo com a idade, a posição do 
Fatum naquele momento e também calculada a idade 
posterior, que fará quadratura ou oposição a esse ponto. 
Normalmente acontecem eventos com o mesmo tema, 
não necessariamente com a mesma intensidade, uma 
vez que estamos lidando com a evolução do ser.

Importante levar em conta o planeta “tocado” como um todo: o 
tema da casa onde está localizado, inclusive das casas que rege, 
aspectos que recebe de outros planetas, trânsitos que porventura 
esteja recebendo. Aspectos que envolvam o regente do MC, são 
importantes com relação ao desenvolvimento pessoal.

Utilizando novamente o mapa exemplo 1, aos 38 anos e meio 
nasceu sua primeira filha, quando o Fatum cruzava o MC e iniciava 
a quarta volta. Era vivido uma fase de realização pessoal, já que 
ser mãe é algo que complementa a vida dessa canceriana. Aos 
40 anos nasceu o segundo filho, quando Fatum fazia quadratura 
para Saturno localizado na casa 6, ou seja, a rotina ficou pesada, 
aumentou a responsabilidade e, longe da mãe, estava sem ajuda 
externa para lidar com as tarefas diárias e cuidados que duas 
crianças pequenas necessitam. Aos 43 anos o Fatum passou em 
cima de Marte, na casa 8, e aconteceu um aborto.

REVOLUÇÃO SOLAR E LUNAR
A revolução de um planeta nada mais é do que o seu retorno à 
posição natal, em grau exato. No caso do Sol, todos os anos na 
época do nosso aniversário, o Sol da RS faz conjunção com o Sol 
Natal. Como é um evento anual, é feito um mapa para o próximo 
ano de vida da pessoa. O mesmo acontece para a Lua, só que nesse 
caso é um mapa mensal. O mapa de revoluções deve ser analisado 
em conjunto com o Mapa Natal, que deve sobrepor o mapa da 
revolução. Também é analisado o passo do Sol e do Ascendente, 
para previsões futuras, dentro daquele ano, usando o movimento 
de aproximadamente 1° por dia. E também o movimento da Lua 
Progredida, de 1° por mês.
Vou analisar o mapa da Revolução Solar do exemplo 1, para 2008, 
ano do nascimento da primeira filha.

Os dois mapas sobrepostos, dentro o mapa da RS e fora o MN

OBSERVAÇÕES

Primeira coisa a ser observada, é que apesar do seu aniversário 
ser dia 19/07, o Sol atingiu seu grau exato no dia 18/07. Isso pode 
acontecer, tanto um dia antes, quanto um dia depois.

A menina nasceu dia 07/12, ou seja, faltando pouco mais de uma 
semana para completar os cinco meses do aniversário da mãe.

• O Sol nesse dia estava a 15° de Sagitário, e tinha acabado de cruzar 
a linha do Ascendente da mãe no MN. 
• O Ascendente da RS é a 9° de Aquário, exatamente o mesmo grau 
da Lua no MN, marcando um ano de maternidade. 
• A Lua na RS está a 3° de Aquário e cinco meses depois, a época 
do nascimento da filha, estava a 1° da Lua do MN, marcando o 
nascimento. 
• Se progredirmos também o MC da RS, veremos que ele estava 
sobre Urano da RS quando a filha nasceu, lembrando que Urano é o 
regente da Lua no MN e na RS.

Também é importante analisarmos aspectos repetidos nos dois 
mapas.
Podemos observar que no MN Marte está conjunto ao Sol na casa 8, 
indicando a facilidade em renovar e recarregar a energia vital. Na RS 
Marte está também na casa 8, só que conjunto a Saturno, indicando 
que será mais difícil fazer essa recarga e pode até mesmo ficar 
com pouca energia. Quando a menina nasceu, chorava o dia todo, 
deixando a mãe além de preocupada, exausta; a criança só dormia 
a noite porque estava cansada de tanto chorar. Depois do primeiro 
mês, foi constatado que ela era alérgica ao leite materno.

No MN a Lua faz quincunce com Vênus, na RS fazem oposição 
uma a outra. O que antes era um ajuste a ser feito entre emoção e 
prazer, tornou-se um conflito, ou vive o lado maternal com emoção, 
ou cuida de si mesma, aumenta a autoestima e tem prazer.

Aprendi com a Isabel Guimarães, que também é importante 
observarmos as casas ocupadas pelo Sol, Lua, Leão e Câncer. 
Aqui no caso, tanto o Sol quanto Câncer, ocupam a casa 8 Natal e 
estão na casa 6 da RS. A atenção, o brilho, o lado maternal, deixam 
de ocupar um lugar oculto e passam a ser vividos na rotina, nas 
tarefas diárias, na saúde, essas são as prioridades do ano. Quanto 
à Lua, que no MN ocupa a casa dos amigos, na RS está na casa 12. 

Se o contato com os amigos é aonde se sente segura, 
acolhida, nutrida, durante esse ano o isolamento, o 
recolhimento em si mesma, teve mais peso. Quanto ao 
signo de Leão, que ocupa a casa 9 do MN, valorizando 
as aventuras e viagens, na RS está na casa 7, dando 
prioridade ao casamento.

Antes de terminar, gostaria de dizer que a princípio 
pensei em utilizar vários mapas diferentes para 
exemplificar, mas depois achei que seria mais simples, 
até mesmo para entender, se o estudo fosse feito sobre 
o mesmo mapa. Até porque, são necessárias muitas 
informações detalhadas, para poder exemplificar, e isso 
exige não só um conhecimento profundo da pessoa, 
como também, que ela lembre de datas e eventos. 
Sendo assim, ninguém melhor do que uma canceriana, 
já que para esse signo, história e raízes familiares são 
temas importantes. Obrigada querida, pela grande ajuda 
que me deu deixando eu esmiuçar seu mapa, sua vida.
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O que quer dizer visão sistémica?
A Constelação Sistémica/Familiar assenta no uso de 
representantes neutros para representar membros da família 
ou grupo social do cliente e trabalhar um tema específico 
trazido por este último. Mas, também podemos usar o mapa 
natal para fazer uso desta dinâmica que será a mesma, 
sendo utilizados os planetas nas casas, respetivos regentes 
e as chamadas casas de água, a memória, o passado, as 
reminiscências, sendo as casas XII, IV e VIII e por esta 
ordem. Estas casas e respetivos regentes planetários serão 
como representantes para uma análise do sistema no nosso 
atendimento individual. Os planetas passam a ter uma relação 
direta com o sistema tais como:

Sol – Pai/ Figuras Paternas
Lua – Mãe/Figuras Maternas
Vénus – O amor e os relacionamentos, o dinheiro
Mercúrio – Os irmãos, tios e primos
Marte – Os agressores/vítimas do sistema
Júpiter – Professores/educadores, Padres, Freiras e as 
ideologias, religiões e crenças
Saturno – Avós/figuras mais velhas e as limitações do sistema 
herdadas
Úrano – Bisavós e figuras mais antigas
Neptuno – As ilusões, sonhos e desilusões, as vítimas do 
sistema
Plutão – Os agressores/ vítimas – excluídos e figuras de poder

Ainda precisamos de observar os hemisférios oriental e 
ocidental, ligados ao masculino e feminino do sistema, 
sendo o lado esquerdo masculino e o lado direto feminino, 
acrescentando os signos que se ligam a esta ligação de 
polaridade, os chamados signos masculinos e femininos, o 
Yin/Yang.

Carneiro - Balança – Masculino
Touro – Escorpião – Feminino
Gémeos – Sagitário – Masculino
Caranguejo – Capricórnio – Feminino
Leão – Aquário – Masculino
Virgem - Peixes - Feminino

Ao caminharmos nesta linguagem sistémica com a astrologia, 
precisamos de observar as casas astrológicas no geral, mas a 
leitura das chamadas casas de água, informam numa dinâmica 
sistémica de analise a memória do sistema.

De Jung a Freud, de Françoise Dolto a Bert Hellinger, 
passando por Dumas, Abraham, Torok, Moreno, Sheldrake, e 
muitos outros todos, concordam sobre a existência de uma 
transmissão psíquica multigeracional que explica a gênese 
de distúrbios e dificuldades na vida presente das pessoas. 
Podermos na astrologia ligar esta observação psíquica a 
Mercúrio/Neptuno e Plutão.

Como usar o mapa para resgatar o ADN ou reminiscências do 
sistema?
Precisamos primeiro investigar as dinâmicas inconscientes 
que se repetem dentro de um sistema. São relacionados 
com os ciclos dos planetas dentro da sua relação com a faixa 
zodiacal, observando ciclicamente cada movimento planetário 
da sua relação com o mapa natal. Cada ciclo vai indicar uma 
memória, para esta análise precisamos de saber os ciclos 
planetários, ou seja:

Sol–movimenta-se nos doze signos sem retrogradação a cada 
1 ano
Lua–movimenta-se nos doze signos sem retrogradação a 
cada 28 dias
Mercúrio–movimenta-se nos doze signos com 3 retrogradações 
a cada 1 ano, demorando um pouco mais de 1 ano a completar 
os doze signos
Vénus– movimenta-se nos doze signos com uma retrogradação 
a cada 1 ano e 7 meses, demorando um pouco mais de 45 dias. 
Demora 1 ano e 7 meses a completar a faixa zodiacal.
Marte – movimenta-se nos doze signos com uma retrogradação 
a cada 2 ano e 3 meses, demorando um pouco mais de 80 
dias. Demora 2 anos e 3 meses a completar a faixa zodiacal.
Júpiter–movimenta-se nos doze signos com uma retrogradação 
a cada 1 ano, demorando um pouco mais de 120 dias. Demora 
12 anos a completar a faixa zodiacal.
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ASTROLOGIA E A VISÃO

SISTÉMICA DAS CONSTELAÇÕES

Uma visão sistémica do Livro 3ª Edição  Guia de 
Interpretação do Mapa Astrológico em 22 passos 
com a Visão das Constelações Sistémicas

Visão sistémica baseia-se na Constelação Sistémica/
Familiar, sendo uma abordagem fenomenológica terapêutica 
fundamentada nas descobertas do pensador alemão Bert 
Hellinger.
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Saturno–movimenta-se nos doze signos com uma retrogradação a cada 1 ano, 
demorando um pouco mais de 120 dias. Demora cerca de 3 anos a completar a 
faixa zodiacal.
Úrano– movimenta-se nos doze signos com uma retrogradação a cada 1 ano, 
demorando um pouco mais de 150 dias. Demora cerca de 84 anos a completar a 
faixa zodiacal.
Neptuno– movimenta-se nos doze signos com uma retrogradação a cada 1 ano, 
demorando um pouco mais de 150 dias. Demora cerca de 164 anos a completar a 
faixa zodiacal.
Plutão– movimenta-se nos doze signos com uma retrogradação a cada 1 ano, 
demorando um pouco mais de 150 a 180 dias. Demora cerca de 248 anos a 
completar a faixa zodiacal.

O fundamento passa por observar o mapa natal integrando o sistema familiar 
ampliando a análise verificando se existe alguém que esteja “preso” nos destinos, 
escolhas, crenças de membros anteriores da família. O chamado “preso” no 
sistema, é algum familiar que possa ter sido excluído e ficou emaranhado, levando 
para as gerações seguintes a sua energia. Através de uma visão sistêmica, observa-
se as sensações e sentimentos, transformando em algo que possa ser entendido 
pela mente racional. Aqui, precisamos na visão astrológica de verificar progressões 
secundárias e trânsitos, de forma a entendermos o que esta a levar ao conflito, para 
podermos aproveitar um “bom” aspeto planetário para nosso consulente aceder ao 
sistema da memória ancestral. Trazendo-se a luz esses emaranhamentos, a pessoa 
consegue libertar-se mais facilmente deles. Na realidade passa a ter consciência do 
que age no seu sistema e a ter a opção da escolha sobre seu próprio destino. Mas, 
podemos não ter um bom apoio de progressões e trânsitos, para além do retorno 
solar desse ano, que nosso consulente escolhe para fazer a constelação através da 
visão sistémica do mapa.

Oriento a explicar ao mesmo qual seria a melhor altura. Por exemplo: podemos ter 
no seu posicionamento natal a Lua em quadratura ao Marte, no signo Balança/
Caranguejo, e nesse ano esta a viver no progredido o eclipse Lunar em Caranguejo, 
ou até mesmo na Revolução Solar, e ainda pode no dia da consulta estar a decorrer 
este eclipse. Pode o cliente não estar recetivo a informação que vai receber, devido 
a agitação solar. O posicionamento natal sugere problemas nos relacionamentos, 
podendo ser o agressor ou a vitima em relacionamentos, que podem vir do sistema 
na relação masculina/feminina da sua mãe, ou até mesmo de agressões do parceiro, 
poderá vir da avó materna? Onde se encontra Saturno no mapa? Que aspeto faz a 
Marte? E o Sol qual a relação com a figura masculina do sistema?

Na vivência sistémica o cliente tem a possibilidade de experimentar e ver a cena 
familiar, os posicionamentos e vínculos estabelecidos entre os membros e temas 
de seu próprio sistema, mas estará preparado na altura da consulta? Um dos 
posicionamentos importantes na altura de realizar a consulta ao seu consulente, 
é observar o movimento da Lua no dia da consulta, assim como a relação com 
a Lua progredida, pois podemos ter posicionamentos debilitados. Mas uma Lua 
dignificada, pode ajudar a criar uma forte ligação com o sistema e resgatar memórias 
que ficar “presas” no mesmo e vão ajudar a libertar.

OBSERVAÇÕES

13 julho
Lua Cheia de Capricórnio
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Importante entender quem pertence ao sistema e 
relacionar com os arquétipos da astrologia.

• Os bisavós, os avós, os pais e filhos; 
• Os irmãos e meios-irmãos; 
• Os tios; 
• Os que não nasceram por abortos espontâneos ou 
provocados;
• Os mortos por acidentes; 
• Os esquecidos e excluídos; 
•Relacionamentos importantes com companheiros 
anteriores.

Todo sistema tem uma ordem, toda a ordem precisa de 
Leis, o Sistema Familiar e Astrológico também.

Necessidade de pertencer – Sol/Lua 
Necessidade de hierarquia – Saturno/Júpiter
Necessidade de equilíbrio – Vénus/Marte

Todos os outros planetas se ligam pela sua fação, 
regência e ligação por casa. Sendo Mercúrio sempre o 
neutro pela sua relação com a mente e intelectualidade.
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28 julho
Lua Nova de Leão

*valores apresentados para as 2 edições anuais.
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CRISTO, O CENTRO

ASTROLOGIA NA ÚLTIMA CEIA

UMA INTERPRETAÇÃO ESOTÉRICA 

E ASTROLÓGICA DO AFRESCO DE 

LEONARDO DA VINCI - 2ª PARTE
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Analisando como cristo é representado no afresco, muito 
podemos retirar do que Da Vinci nos deixou de conhecimento 
esotérico e astrológico nesta sua magna pintura. Desde logo, 
podemos ver que do seu corpo emerge um triângulo, simbolizando 
a mónada perfeita, a natureza trina e incorruptível do espírito 
divino. Entre Cristo e o apóstolo João, à sua direita, aparece outro 
triângulo, este por sua vez, inverso, representando novamente 
a dualidade. Sobrepondo os dois triângulos, aparecerá uma 
estrela de 6 pontas, melhor conhecida como Estrela de David, 
simbolizando a unificação das dualidades num corpo só… o 
masculino e o feminino, o direito e o esquerdo, o superior e o 
inferior, o consciente e o inconsciente, o dia e a noite. A estrela 
de David, possui doze lados, simbolizando as doze tribos Israel, 
os doze trabalhos de Hércules, os doze meses do ano, ou, melhor 
dito, os doze apóstolos, ou seja, os doze signos do zodíaco.

As suas vestes, de duas cores, vermelha e azul, são uma 
representação clara da dualidade, masculina e feminina, 
respetivamente. Para acentuar esta simbologia, o vermelho 
está à direita do seu corpo, enquanto que o azul está do 
lado esquerdo. Desde tempos imemoriais, que o lado direito 
sempre foi associado ao masculino, ao vermelho e ao Sol, 
enquanto, o lado esquerdo ao feminino, ao azul e à Lua. O 
arquétipo feminino, introverso, está associado ao receber, ao 
puxar para si, e a mão esquerda de cristo, pousada sobre a 
mesa, repare-se, está com a palma aberta e virada para cima, 
preparada para receber. Por sua vez, a palma direita, virada 
para baixo, representa o doar, ou seja, o arquétipo masculino, 
solar e radiante. Cristo representa exatamente isto, o poder 
de conciliar e manter em equilíbrio perfeito, qualidades 
aparentemente opostas, porém complementares, tal como 
as forças centrípetas e a centrífugas, que nada mais são que 
forças duais de um mesmo e único movimento.

Todos os pontos de fuga na pintura apontam a cristo, ao centro, 
mais uma vez reforçando o arquétipo enquanto elemento 
unificador de todas as coisas e de toda a manifestação 
em equilíbrio. No fundo, em termos astrológicos, cristo 
representa o espírito e o divino, em potencial em cada um 
de nós, sendo os doze signos representativos dos diferentes 
aspetos arquetípicos da psique humana, ilusoriamente 
opostos entre si, mas que devemos equilibrar e conciliar, 
se quisermos de facto expressar o nosso máximo potencial 
enquanto encarnados num corpo físico na densa matéria.

Desde tenra idade que o interesse 
pelo transcendente e pela 
espiritualidade me impulsionaram 
na busca de respostas para as mais 
exigentes perguntas do Homem... 
nessa intensa busca, acabei por 
aprofundar-me nos mais variados 
assuntos, desde esoterismo, 
psicologia, espiritualidade, teosofia, 
etc., assuntos dos quais me 
alimento até aos dias de hoje.

Após o acúmulo de informação 
ao longo de vários anos, muito 
direcionada para o próprio 
autoconhecimento, eis que decidi 
dar o passo de me profissionalizar 
na área da astrologia, através do 
Curso de Astrologia na FACES da 
Isabel Guimarães, que, com muito 
orgulho, foi minha tutora e mestre, 
curso intensivo que acabei por 
finalizar com a nota de 19 valores.

A Astrologia, a meu ver, é bem mais 
rica se cruzada com outros saberes, 
e é exatamente aí que julgo me 
diferenciar, pois pelos anos de 
aprimoramento desenvolvido nas 
áreas já supramencionadas, julgo 
ter uma visão muito abrangente na 
abordagem astrológica. Mais do 
que ferramenta de adivinhação ou 
previsão, acredito que a astrologia 
deve, em vez de dar respostas, 
ajudar a que se façam as perguntas 
corretas, dando especial ênfase ao 
processo de autoconhecimento, 
essencial ao equilíbrio e harmonia 
interna de cada um.

Carlos Biscaia 
Membro 444
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PRIMAVERA E O QUADRANTE PRIMEIRO

Da Vinci, na Última Ceia, dividiu os apóstolos em 4 grupos de 3, simbolizando, 
portanto, as 4 estações do ano. Aqui está representada a estação do Verão, 
com Simão Cananeu, signo Carneiro, à direita, Judas Tadeu, signo Touro, ao 
centro e Mateus, signo Gêmeos, à esquerda.

Simão Cananeu – Carneiro
À cabeceira da mesa, Carneiro, o Fogo Cardinal, é o primeiro dos 12 signos. 
Simboliza o início da Primavera, iniciando seu ciclo quando o Sol, ao mover-
se na eclíptica, cruza com o equador celeste, determinado pelo Ponto 
Vernal e o equinócio primaveril. Carneiro, é impetuoso, encerrando em sua 
natureza arquetípica, a coragem para agir, sendo muitas vezes tão focado 
nas suas missões, que pode geralmente ser até insensível para com seus 
pares. Tendência para iniciar processos de forma ingenuamente apaixonada, 
conferindo-lhe uma certa insensibilidade, e até agressividade, vincada por sua 
natureza individualista, não fosse ele regido por Marte, o deus da guerra. Na 
natureza, o início da Primavera, é caracterizado pelo romper das sementes, 
que após hibernação invernal, acordam com o Sol, com força e coragem para 
romper a escuridão da terra, lutando para se tornar planta, que um dia, dará 
seus frutos. Estes são os atributos do Fogo Cardinal. Aqui, Simão, aparece 
representado com as mãos abertas na direção de Cristo, mostrando prontidão 
para agir conforme a vontade do seu mestre. Como sabemos, Carneiro, 
arquétipo da casa 1, representa a cabeça e, note-se como Da Vinci evidenciou 
este aspeto pintando a testa do apóstolo de forma proeminente, realçando os 
atributos do signo de Carneiro.

Judas Tadeu – Touro
No meio deste trio, aparece o apóstolo Judas Tadeu, enquanto signo de Touro, 
regido por Vénus, de elemento Terra e modalidade Fixa. Sendo as características 
do elemento Terra, sinónimo de sustentação no plano concreto e material, este 
elemento, estando na sua modalidade Fixa, reforça ainda mais a tendência 
para o pragmatismo, resistência à mudança e apego aos valores materiais, 
pois esses são os atributos essenciais, para a sustentação da vida, no seu 
plano mais denso e tangível. Note-se que após a germinação da semente, se 
a pequena e indefesa plântula não desenvolver as capacidades necessárias 
para se sustentar a si própria, como a capacidade para desenvolver raízes 
fortes de forma a poder absorver água, minerais e nutrientes, esta, nunca terá 
a oportunidade para crescer forte e saudável, dar frutos e, sua prole, subsistir.  
Por mais que este arquétipo seja associado a egoísmo, entenda-se que, 
subliminarmente, o que está implícito é na verdade altruísmo, pois, sem esta 
“pequena dose de egoísmo”, nada nem ninguém, teria a mínima hipótese de 
sobrevivência. Aqui, Da Vinci, pinta Judas Tadeu com o pescoço e garganta de 
forma proeminente, sublinhando os atributos de Touro, que rege exatamente 
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estas partes do corpo. Note-se que, uma das mãos, aberta, está 
sobre a mesa e virada para cima, como que preparado para 
receber, enquanto a outra, voltada para si mesmo, denota a 
característica de trazer para si mesmo os bens ganhos. Curioso, 
é também perceber que a mão aberta sobre a mesa, está sobre 
um prato vazio, realçando a caraterística do arquétipo de Touro 
em nunca estar satisfeito ou saciado, ou seja, a tendência para 
acumular recursos. Para o taurino, é um enorme desafio conceber 
um “prato vazio”.

Mateus – Gêmeos
À esquerda e por último neste trio primaveril, encontra-se, de 
vestes azuis, Mateus e o signo de Gêmeos, provavelmente o 
mais jovem dos apóstolos que, coincidentemente, em astrologia, 
é visto como a eterna “criança” do zodíaco. De elemento Ar na 
sua modalidade mutável, o arquétipo é símbolo de rapidez de 
raciocínio, veloz nas suas ideias e prático nas suas ações, porém, 
volátil e com tendência para a dispersão. Regido por Mercúrio, o 
planeta andrógeno, ele é multifacetado e, por essa mesma razão, 
podendo sofrer de falta de foco, querendo sempre abraçar dois 
“mundos” ao mesmo tempo. No corpo humano, rege as mãos, 
os braços, as omoplatas e os pulmões, e note-se o quanto da 
Vinci evidenciou estes mesmo aspetos no seu afresco. Mateus 
aparece numa pose irrequieta, fitando Simão, mas com as 
mãos opostas ao seu olhar, apontadas na direção de Jesus, 
realçando a tendência de Gêmeos em pôr o foco em mais que 
uma direção ou objeto. Note-se que até os pés de Mateus estão 
trocados, cada um apontando uma direção oposta. Gêmeos 
é conhecido por conhecer muitas coisas superficialmente e 
poucas profundamente, pois, na sua natureza intrinsecamente 
curiosa, ele tem pouco interesse em focar a atenção apenas 
num objeto, preferindo, de facto, manter vários focos ao 
mesmo tempo, portanto, facilitando a sua visão panorâmica e 
abrangente, mas dificultando o seu aprofundamento e foco no 
detalhe. Este aparente handicap, é na verdade uma virtude, até 
porque, se ficássemos apenas focados num detalhe, correríamos 
o risco de não entendermos o panorama completo a que esse 
mesmo detalhe pertence. O signo de gêmeos tem como principal 
denominativo a comunicação, e segundo se sabe, Mateus, 
conhecido pela sua enorme destreza intelectual, foi escriba do 
seu próprio evangelho, evangelho este aceite pela igreja católica.

VERÃO, O QUADRANTE SEGUNDO
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A estação, aqui representada por estes 3 apóstolos, é o 
Verão, ou seja, o 2º Quadrante na mandala zodiacal. São eles 
Filipe, como signo de Caranguejo, à direita, Tiago Menor, no 
meio, como signo de Leão, e, à esquerda, com o dedo em 
riste, Tomé, como signo de Virgem.

Filipe – Caranguejo
À direita aparece o apóstolo Filipe como signo de Caranguejo, 
a Água cardinal e regido pela Lua. A Lua é símbolo do mundo 
das emoções e do inconsciente e, aqui, Filipe é representado 
numa pose muito emotiva, recetiva, com as mãos apontadas 
ao centro do peito, como puxando para si as emoções, como 
que dizendo “Eu sinto a tua dor e estou aqui para amparar a 
tua dor”. Curioso é que o signo de Caranguejo, rege o peito, 
os seios, o estômago e o baço, e, mais uma vez, não deixando 
nada ao acaso, Da Vinci, pinta a veste de Filipe a cobrir 
exatamente estas partes do corpo do apóstolo. Caranguejo, 
tal como o crustáceo, tem uma forte carapaça, carapaça esta, 
essencial para proteger o seu mole interior, ou seja, este 
arquétipo, tem tendência a uma postura defensiva, e, por 
pertencer ao elemento Água e ter a Lua como regente, a uma 
postura igualmente emotiva e introversa. De qualquer forma, 
neste episódio da última ceia, note-se que Filipe apresenta-
se como a personagem mais recetiva dos doze, com uma 
atitude praticamente maternal, em que, a sua face rosada 
e cabelos compridos, evidenciam ainda mais os atributos 
femininos do apóstolo, acentuando o lado lunar do arquétipo. 
A expressão facial é serena, mas denota preocupação para 
com a situação, sendo, portanto, representativo da natureza 
canceriana, que apesar da calma aparente, muitas vezes 
esconde uma profunda preocupação para com aqueles 
que considera serem sua “família”, família essa que não 
hesita em nutrir, negligenciando, por vezes, as suas próprias 
necessidades intrínsecas. No fundo, o canceriano, nutre-se a 
si mesmo, nutrindo os outros.

Tiago Menor – Leão
No meio do trio, de vestes verdes, encontra-se Tiago Menor, 
representativo do signo de Leão, Fogo Fixo e regido pelo Sol. 
O Sol, é representativo do espírito e da essência do verdadeiro 
Eu interior, muitas vezes camuflado pelos caprichos, capas 
e máscaras do ego e psique humana. Podemos dizer que, 
se um quiser entrar em contacto com o seu verdadeiro Sol 
interior, um terá necessariamente de se despir dos artefactos 
e artimanhas de que o ego se serve para esconder seus 
medos e inseguranças. Leão e a casa 5, representam isso 
mesmo, a forma radiante que um deve encontrar para que 
consiga manifestar a sua verdadeira natureza, desde um 
plano mais profundo, tornando consciente o que muitas 
vezes permanece dormente, oculto e inconsciente dentro 
de nós, tornando-nos inexplicavelmente incompletos. Como 
prova de tudo isto dito anteriormente, Tiago apresenta-
se numa postura totalmente radiante, segura e orgulhosa, 
quase como tentando roubar o protagonismo de cristo, o seu 
mestre. De braços bem abertos e peito totalmente exposto, 
representa exatamente essa radiância, somente digna de um 
sol, inclusive, note-se, quase ofuscando os seus outros dois 
pares, Filipe e Tomé, tapando-os com os braços. O signo de 
Leão, no corpo humano, rege o coração, as costas e a coluna 
vertebral. Coincidentemente, ou nem tanto, na escola védica, 
o chacra cardíaco, Anahata, é representado com a cor verde, 
tal como, repare-se, as vestes de Tiago Menor. Tal como o leão 
é considerado o “rei da selva” e o Sol, astro-rei do sistema 
solar, qualquer rei precisa de seu reino para poder reinar, 
ora, se generosidade e altruísmo são qualidades de um bom 
governante, já autoridade excessiva, agressividade, ou até, 
egocentrismo, são os atributos do seu lado mais sombrio, 
principalmente, quando, aqueles do seu reino, criticam a sua 
forma de governar não lhe retribuindo a atenção devida que 
o seu enorme ego radiante julga merecer de seus súbditos… 
este é o drama leonino.
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Tomé – Virgem
À esquerda, aparece Tomé como signo de Virgem. 
Representado pelo elemento Terra no modo Mutável e regido 
por Mercúrio, é sinónimo de organização, versatilidade 
e racionalidade. No corpo humano, rege o diafragma e o 
aparelho digestivo e, note-se, é exatamente através da 
digestão que o organismo absorve os nutrientes essenciais, 
rejeitando o inútil e dispensável, características muito 
próprias do arquétipo virginiano. O signo de Virgem, tem a 
qualidade de reparar nos detalhes de forma a excluir aspetos 
que considera desnecessários, conferindo-lhe, uma natureza 
fria, analítica e racional, com dificuldade em avaliar o mundo 
de um ponto de vista mais emocional. Aliás, o apóstolo 
Tomé, é mais conhecido pela célebre frase “ver para crer”, 
enfatizando a atitude seca e analítica que usa para manifestar 
a sua energia. No afresco, Da Vinci representa-o em segundo 
plano, como que escondido nos bastidores e à parte da cena 
principal. Virgem é caracterizado pela introversão, preferindo, 
ao invés de ser o foco das atenções, ficar na sombra, para, 
assim, com o devido e necessário distanciamento, poder 
analisar a cena de forma fria e pragmática. O olhar incisivo 
na direção de cristo, evoca confrontação, como que exigindo 
uma explicação pelo drama por ele criado. O dedo em riste, 
enfatiza a noção de detalhe, como que, de todas as hipóteses 
possíveis, apenas uma possa ser verdadeira e plausível, 
manifestando assim, a praticidade e sensatez caracterizadas 
pela sua natureza racional e analítica. É desde tempos 
imemoriais que constelação de Virgo está associada às 
sementes e aos cereais, nomeadamente o trigo, até porque, 
Spica, sua estrela mais emblemática, significa, exatamente, 
espiga. O arquétipo é o responsável pelo acondicionamento, 
quer da farinha, que ajudará a trazer sustento para os 
meses frios que lhe sucederão, quer das sementes, que 
assegurarão a sementeira do ano seguinte, aportando-lhe, 
assim, uma enorme responsabilidade, responsabilidade 
essa vincadamente virginiana, justificando sua escassez de 
emoção e excesso de razão. 

Continua na próxima edição...

12 agosto
Lua Cheia de Aquário
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d) Posicionamentos na casa VI:
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O ATIVISMO ANIMAL COMO CURA 

INTERIOR NO TEMA NATAL 

 - 2ª PARTE

Nesta segunda de três partes, daremos continuidade, no âmbito do estudo, à análise da casa VI, nomeadamente os planetas ou 
pontos posicionados nesta área de vida, mas também abordaremos o planeta Mercúrio, enquanto regente natural do signo de 
Virgem.

e) Debilidades na casa VI:

Na interpretação dos posicionamentos, há a registar as ocorrências da Lua na casa 
VI, em três dos mapas, salientando-se um domicílio. Enquanto sustentáculo da vida, 
este lunar reporta-se aos sentimentos e emoções, bem como à nossa recetividade e 
forma mais instintiva de sentir e reagir afetivamente. Por outro lado, o Nodo Sul surge 
com três ocorrências, e, segundo Schulman, pode ser exatamente o motivo que traz à 
vida atual a fruição da realização, mas também o ponto potencialmente mais fraco por 
ser uma zona já confortável, com memórias de reminiscências que nos podem trazer 
informações preciosas, mas que não nos devem deter de nos movermos em direção ao 
futuro. 

Úrano e Plutão, que expandiram os limites do nosso sistema solar à nossa perceção, 
contam também com uma presença significativa, e representam, por seu turno, uma 
energia desafiadora, transgressora e inovadora, com vista à transformação do status quo. 
Irreverentes por natureza, estes astros mostram-nos o que podemos fazer de diferente, 
mesmo que isso signifique transgredir as normas sociais. Saliente-se que estes nativos 
desenvolvem o seu trabalho numa ação paralela às soluções já disponibilizadas pela 
sociedade, nomeadamente os Centros de Recolha Oficial de Animais. A sua luta é, 
essencialmente, apresentar alternativas mais éticas para todos, rompendo com os 
paradigmas e formas de agir retrógradas.

Para finalizar, os asteroides Juno e Pallas Athenas também devem ser alvo de 
referência. Juno era a deusa romana, irmã e esposa de Júpiter, considerada a rainha 
dos céus, padroeira dos casamentos e protetora das mulheres. No mapa astrológico, a 
área de vida onde ela se encontra trará informações sobre as parcerias e a forma de nos 
relacionarmos com os outros. Na casa VI, indicia parcerias em atividades relacionadas 
com o trabalho ou serviço, de cariz prático e realista. Por seu turno, Pallas Athenas, 

Marlene Dâmaso 
Membro 427
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a deusa padroeira de Atenas estava associada à guerra, indústria e agricultura, e 
compreensão e bom senso. No mapa astrológico, a área de vida onde se encontra 
mostra onde o indivíduo aplica a sua inteligência, as suas habilidades artísticas e 
como se organiza no dia a dia, estando a casa VI marcada pelo grande pragmatismo.

4. Mercúrio nas casas e nos signos:

Hermes, na mitologia grega, e Mercúrio, na mitologia romana, este arquétipo 
também inclui nas suas várias atribuições a de protetor dos rebanhos. No que 
respeita o estado terrestre aquando do momento de nascimento dos nativos 
inseridos neste estudo, nomeadamente a posição de Mercúrio na casa, e o estado 
celeste, isto é, a sua posição no signo, sobressai a casa XII, a mais misteriosa e que 
se reporta ao nosso inconsciente, onde frequentemente guardamos os sofrimentos 
mais profundos, as dificuldades e limitações, mas também o sentido de sacrifício 
e as provas. É a casa natural de Peixes, também em realce, junto com Aquário, que 
conta, de igual forma, com três ocorrências, e cujo regente Úrano já havia sido 
salientado anteriormente neste estudo. A energia de Peixes remete-
-nos para o zelo e autossacrifício, uma sensibilidade aprimorada e identificação 
com o coletivo, enquanto Aquário nos reporta à fraternidade idealista do homem 
conducente à evolução do coletivo, que, na casa VI, poderá indicar que será também 
através do reconhecimento do valor dos animais para a humanidade.

... porque a sociedade tem de aprender a crescer mutuamente com os outros seres 
existentes, dando continuidade à vida e ao bem!
        Nativo F

27 agosto
Lua Nova de Virgem
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A par da informação que nos é transmitida pela casa VI e 
posição planetária de Mercúrio, há que expandir o campo 
de análise por forma a englobar os contactos que são 
estabelecidos por Mercúrio no mapa a fim de perceber a 
dinâmica que este serviço aos animais, enquanto tendência 
de personalidade, assume na vocação e alimento emocional 
dos nativos em estudo. Os aspetos revelam a forma como os 
vários planetas interagem uns com os outros, estimulando 
ou moderando a sua influência no mapa, com base no seu 
posicionamento. Dada a especificidade desta análise, foram 
considerados tanto os cinco aspetos ptolemaicos, como 
também os aspetos menores, muito em particular por se terem 
destacado a sesquiquadratura e o quincôncio, isto é, poderão 
indiciar uma fonte de tensão entre os planetas e/ou pontos 
envolvidos, impulsionando o nativo a determinada ação. 

Numa primeira leitura, Mercúrio contacta, por ordem 
decrescente de frequência, com Juno, seguindo-se Úrano, 
e finalmente Quíron, unindo a sua energia às parcerias e 
associações, à vontade de mudar e à capacidade de autocura. 
Os aspetos mais frequentes traduzem-se na quadratura, que 
representa o que é preciso trabalhar para vencer e superar, em 
seguida o sextil, apontando para uma colaboração facilitada, 
e, por último, a conjunção, que unifica e funde as energias. 
A leitura destas variáveis permite estabelecer como estes 
planetas se combinam, de forma a estimular ou a atenuar a 
influência das suas energias, no contexto da idiossincrasia de 
cada mapa de nascimento. No entanto, os padrões repetidos 
dos planetas em diálogo entre si, salientando-se Mercúrio, 
o signo posicionado na casa VI, e o regente da sua cúspide, 
permitirão estabelecer um ponto em comum na amostra em 

Continua na próxima edição...

5. Aspetos/ pontos de contacto de Mercúrio:

estudo que confirmará configurações que apontem para o 
serviço aos animais como agente de cura, capaz de renovar a 
relação do nativo com os outros e com o mundo, trazendo-lhe 
benefícios para a saúde física, mental e emocional.
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05OUTROS ASPETOS
ASTROLÓGICOS



PARTE DA FORTUNA NOS SIGNOS E NAS CASAS 
ASTROLÓGICAS

PARTE DA FORTUNA NA CASA I E EM CARNEIRO
Casa I
Deve procurar o entendimento interior, num aprendizado 
subjetivo. Possui uma habilidade em olhar o mundo e a si com a 
sua própria visão, não dependendo de situações externas, é o que 
lhe trará as maiores realizações. Encontrará alegria expressando 
a sua personalidade, onde aqui a aparência pessoal torna-se 
muito importante.

Carneiro
Aqui o nativo encontra a sua autorrealização e felicidade, quando 
está ativo, sendo ele próprio. Deverá usar os seus instintos para 
começar algo novo, e ir atrás dos seus desejos e conquistas 
de forma corajosa, assertiva e sem medo de errar.  Há chances 
de grandes alegrias, sempre que for ousado, autoconfiante, 
espontâneo, independente, exercendo a sua capacidade de 
liderança e pioneirismo em suas ações, ou quando se envolver 
em desafios, onde existe uma necessidade de vencer.

Celebridade com Parte da Fortuna em Carneiro: Albert Einstein 
Albert Einstein (1879-1955), foi um físico teórico alemão que 
desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da 
física moderna ao lado da mecânica quântica. Com Sol em 
Peixes, Lua em Sagitário e Ascendente em Caranguejo, e por isso 
a sua PF encontra-se a 2º39’ de Carneiro na casa X, indicando que 
obtinha a sua maior realização pessoal e material através da sua 
carreira, de forma corajosa e ousada. Através da comunicação 
traduzida em números e cálculos realçando os conceitos sobre 
tempo e espaço, explicados por Einstein, foram de facto fruto de 
uma abordagem pioneira (Mercúrio conjunto à PF em Carneiro 
na casa X).
Encontrou satisfação na sua dedicação e engenho, em que 
aplicou na sua carreira novos métodos de maneira pática, 
motivada, estruturada e com cautela, que lhe pediu muito 
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PARTE DA FORTUNA

 A FAMOSA PARTE ÁRABE 

- 2ª PARTE

tempo, onde se destacou pela sua posição social como físico 
conhecido e renomado (Saturno conjunto à PF em Carneiro 
na casa X). Os seus desejos pessoais de grande ambição 
eram bem calculados de forma objetiva e determinada, pois 
Marte, sendo o regente da PF, encontra-se em Capricórnio, e 
como está na casa VII/VIII, foi por meio das suas parcerias 
e transformações mais profundas, que atingia a sua maior 
satisfação na sua carreira. Conseguindo assim levar as suas 
ideias pioneiras, como um propósito maior, sendo visto como 
um dos maiores génios, e o seu trabalho reconhecido como 
uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade 
(Marte conjunto ao Nodo Norte, é também o regente da casa 
XI).

Outros famosos com a Parte da Fortuna em Carneiro
Barack Obama (casa II) • Amália Rodrigues (casa X) • Kylie 
Jenner (casa III) • Hillary Clinton (casa V) • Nicole Kidman 
(casa VI) • Marilyn Monroe (casa IX) • Justin Bieber (casa IV)

PARTE DA FORTUNA NA CASA II EM TOURO
Casa II
Indica a necessidade de buscar os seus valores pessoais e 
se preencher com aquisições que tanto podem ser de ordem 
material, cultural ou espiritual, cultivando os seus talentos e 
a sua segurança. Sua maior alegria virá quando descobrir o 
que realmente valoriza, construindo uma base sólida para a 
sua vida que dure e traga mais significado. O nativo alcança 
a realização pessoal por meio da construção da autoestima 
e da fidelidade aos seus valores mais profundos, permitindo 
que o dinheiro e as coisas que pode adquirir, que são de 
extrema importância para si, fluam na sua vida.

Touro
O indivíduo alcança felicidade e sucesso por meio da sua 
capacidade de ser produtivo, onde precisa de alcançar 
resultados práticos, concretos e duradouros na sua vida. 
Encontrará alegria por meio da persistência e paciência, 
para suprimir a necessidade de estabilidade e segurança 
financeira e emocional, satisfazendo as suas necessidades de 
expressão no plano físico, de bem-estar, e desenvolvimento 
do amor próprio.  Sua realização tem raízes na capacidade de 

continuação
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Desde criança, que adorava e 
me fascinava pelos mistérios 
do Universo e perdia-me no 
infinito da esfera celeste, a tentar 
perceber o que estava para lá do 
que não era palpável, a apreciar a 
beleza do céu e a tentar decifrar as 
estrelas, como se elas pudessem 
falar comigo, procurando nelas 
respostas às minhas grandes 
questões sobre a vida.

A paixão pela Astrologia veio 
com um despertar interno e 
começou a crescer cada vez mais. 
Mas foi em 2020, com toda esta 
mudança no mundo e com muitas 
mudanças inesperadas na minha 
vida, que a Astrologia gritou bem 
alto e as coisas aconteceram. 
Deste modo me certifiquei 
profissionalmente em Astrologia, 
na escola Faces Isabel Guimarães 
no formato de curso intensivo, 
onde foi um ano desafiante 
de estudos muito profundos e 
fascinantes com a aquisição de 
conhecimentos milenares muito 
bem estruturados. Esta linguagem 
simbólica da arte antiga e ciência 
da Astrologia, permitiu-me uma 
apaixonante viagem cósmica, que 
iluminou a minha jornada, trouxe-
me muito autoconhecimento, 
expansão da consciência, 
e permite-me aprofundar e 
transformar-me a cada dia, e ainda 
me dá a possibilidade de levar 
estas ferramentas aos outros.  É 
uma viagem que se iniciou e não 
tem fim, é uma aprendizagem 
contínua!
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construir, sustentar e desenvolver o prazer da vida e a paz interior, interagindo com 
o que valoriza.

Celebridade com Parte da Fortuna em Touro: Rihanna 
Rihanna (1988), é uma cantora, compositora, atriz e empresária, que obteve grande 
sucesso nas paradas musicais norte-americanas e inglesas. De Sol em Peixes, Lua 
e Ascendente em Carneiro, tem a sua PF em 25º10’ Touro na Casa II, indica que a sua 
prosperidade e realização pessoal vem da segurança nos seus recursos materiais e 
na sua valorização pessoal, criando estruturas sólidas na sua vida. A partir de 2019, 
ela tornou-se a artista musical feminina mais rica do mundo.
Sendo Vênus o regente da PF, e está em Carneiro na casa XII/I (Vênus conjunto 
à Lua e ao Asc.), nos mostra que Rihanna, com muita popularidade, obteve os 
seus recursos materiais pela sua imagem bela de aparência sensual e de estilo 
ousado, e principalmente pelos seus talentos artísticos (cantora, atriz), como pelos 
seus empreendimentos, dentro da área da beleza e moda, como a sua marca de 
maquilhagem de sucesso, Fenty Beauty, tendendo sempre a envolver-se em 
projetos novos de forma autónoma. O seu lado humanitário também é conhecido 
e lhe traz uma grande alegria, criou a “Believe Foundation” que visa ajudar crianças 
vítimas de doenças terminais, e já se envolveu na ajuda financeira de muitas causas 
humanitárias (a influência de Vênus conjunto à Lua na casa XII).

Outros famosos com Parte da Fortuna em Touro
Audrey Hepburn (casa II) • Billie Eilish (casa II) • Chico Xavier (casa II) • Marie Curie 
(casa III) • Isaac Newton (casa VII) • Helena Blavatsky (casa XI) • Kim Kardashian 
(casa VI)

PARTE DA FORTUNA NA CASA III E EM GÊMEOS
Casa III
A comunicação é a chave da felicidade. A alegria advém da sua capacidade de 
expressão falada ou escrita, no campo do intelecto, conectando-se com outras 
pessoas e compartilhando as suas ideias, procurando ser compreendido pelos 
outros. Com capacidade de adaptação ao meio ambiente imediato e uma eficácia 
mental para resolver problemas. Ativando um maior desejo por um aprendizado 
constante, onde precisa ser complementado por pequenas viagens e mobilidade 
constante.

Gêmeos
A maior alegria vem da habilidade de se comunicar e se conectar com outras 
pessoas, e em lidar com a realidade imediata. De forma versátil, flexível e adaptável, 
usando a sua curiosidade, questionando, onde o nativo usa a inteligência e é ávido 
de conhecimentos, estando sempre disposto a aprender. Pelas trocas, recebe 
estímulos e informações dos outros, mas precisa desenvolver o conhecimento 
sintético para superar os aspetos de confusão e dispersão mental.

Celebridade com Parte da Fortuna em Gêmeos: Florbela Espanca 
Florbela Espanca (1894-1930) foi uma poetisa portuguesa, de Sol em Sagitário, 
Lua em Carneiro e Ascendente em Balança, sendo a sua PF a 14º50’ de Gémeos, 
na casa IX. Apesar da sua forte inquietude emocional e da sua vida conturbada, 
que a levou à morte com apenas 36 anos de idade por suicídio. A forma que tinha 
para aceder ao seu ponto de harmonia para encontrar a sua realização material e 
pessoal era através da discussão e trocas intelectuais (Gêmeos) de temas culturais 
e expansão dos seus horizontes (casa IX). De notar que Florbela Espanca pertenceu 
aos círculos intelectuais da sua época e foi uma das primeiras Mulheres a frequentar 
a universidade. Parte da sua inspiração e imaginação veio das suas transformações 
mentais e perdas dolorosas que fizeram parte da sua vida desde cedo (PF conjunto 
a Neptuno e Plutão). A sua poesia era marcada por uma forte carga emocional, 
carregada de erotização, feminilidade e panteísmo, que foi para si uma forma de 
terapia ou cura, na busca da sua felicidade, enaltecido por Mercúrio em Escorpião, 
o regente da sua PF. Que está na casa II, evidenciando o fato de ter sido através da 
escrita que ganhou dinheiro, mas também um maior sentido de valor pessoal.

Outros famosos com Parte da Fortuna em Gêmeos
Wood Allen (casa X) • Meryl Streep (casa XI) • Che Guevara (casa III) • Maria Montessori 
(casa XI) • Edith Piaf (casa VII) • Rainha Vitoria (casa I) • Jim Carrey (casa VIII)
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PARTE DA FORTUNA NA CASA IV E EM CARANGUEJO
Casa IV
Grande felicidade é alcançada através da proteção e do processo 
de nutrir os princípios da vida. Cultivando e estabelecendo suas 
raízes, com base no sentimento do lar, buscando privacidade e 
conforto, na procura de uma base adequada para a integração 
da personalidade. Existe uma ânsia para construir uma base 
emocional, na sua esfera íntima, estando em contato com valores 
permanentes, que seja suficientemente forte para sustentar um 
crescimento futuro. 

Caranguejo
A alegria é encontrada através da expressão do sentimento, 
fazendo isso de forma empática, usando a sua intuição 
emocional e sensibilidade. O nativo sente-se realizado sempre 
que desenvolve a vida interior e se dedica à família e ao lar, 
necessitando de se alimentar a si e aos outros, protegendo e 
nutrindo os que lhe são mais próximos.

Celebridade com Parte da Fortuna em Caranguejo: Martin Luther 
King Jr.  
Martin Luther King Jr. (1929-1968), de Sol de Capricórnio, Lua em 
Peixes e Ascendente em Touro, foi um pastor protestante batista 
e ativista político. Tornou-se um dos mais importantes líderes do 
movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e 
no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao 
próximo. Factos bem retratados na sua PF a 8º15’ de Caranguejo 
na casa III, regida pela Lua em Peixes na casa XI. King encontrava 
a sua maior alegria e realização pessoal através da comunicação 
afetiva e do seu intelecto, onde a sua Lua realça a sua forte 
sensibilidade, sentido de união com o todo e compaixão pelo 
coletivo.  Com forte vínculo emocional às raízes familiares 
e étnicas (a sua Lua rege a casa III e IV), que se estendia à 
coletividade negra e à totalidade da população americana e 
mundial. Sentia grande alegria em nutrir e levar à humanidade 
o cuidado e a proteção através da sua palavra carregada de 
emoção, compartilhando as suas ideias revolucionárias, na luta 
pelos direitos humanos e pela igualdade racial, com um discurso 
cheio de imaginação e sonhos, capaz de despertar a fé, a 
compaixão e a esperança, bem retratado quando prenunciou no 
seu famoso e imortal discurso “Eu tenho um sonho…” (em inglês: 
“I Have a Dream”).

Outros famosos com Parte da Fortuna em Caranguejo
Christina Aguilera (casa V) • Louise L. Hay (casa XII) • Xanana 
Gusmão (casa IV) • Marie Antoinette (casa II) • Frida Kahlo (casa 
XI) • Grace Kelly (casa VIII) • Coco Chanel (casa VII)

PARTE DA FORTUNA NA CASA V E EM LEÃO
Casa V
O nativo sente a sua maior alegria quando envolvido num ato 
de criação, pois tudo o que faz é um produto de si mesmo, 
identificando-se profundamente com tudo o que cria, deixando 
a sua marca registada. E fá-lo através do seu talento particular 
de autoexpressão criativa. Deve doar-se a si mesmo e buscar o 
prazer, levando o nativo à exaltação emocional, desde a paixão 
do jogo, ao risco, aos filhos e ao romance.

Leão
A alegria é alcançada através da autoexpressão criativa, 
devendo sempre colocar o seu coração em tudo o que faz ou cria. 
Desenvolvendo a sua personalidade, orgulho e dignidade, sendo 
para si necessário ter alguém a quem impressionar. Existe um 
grande desejo em estar no centro, guiar e liderar os outros com 
generosidade e otimismo, sem ser rígido.

Celebridade com Parte da Fortuna em Leão: Britney Spears
Britney Spears (1981) é cantora, compositora, dançarina e 
atriz norte americana, tornou-se um ícone da cultura pop 

internacional. Britney tem Sol em Sagitário, Lua em 
Aquário e Ascendente em Balança, tendo a PF a 
00º20’ de Leão na casa X/XI. Isto nos indica que 
a sua prosperidade e realização pessoal é através 
da sua carreira, amigos e grupos, pelo cultivo da 
sua autoconfiança, expressão do poder pessoal 
e criatividade, tendo consciência do seu brilho e 
talento. Britney teve uma projeção mundial, com 
grande influência sobre multidões e diversos 
artistas atuais, apesar da sua vida pública ser 
repleta de muita polémica tanto na carreira como 
na vida privada. Sendo o Sol de Sagitário na casa 
III, o regente da sua PF, o que lhe dá vitalidade e 
alegria, é se destacar pelo que ela é, através da 
comunicação criativa, pela música e dança, de 
forma libertadora e ousada (casa III em Sagitário, 
com Neptuno, o Sol conjunto a Mercúrio, e 
este conjunto a Úrano), indicando uma forte 
necessidade de expandir novos horizontes, de 
buscar novos conhecimentos e fé e levá-los para a 
sua vocação, com sentido de um propósito maior 
(PF conjunto ao Nodo Norte na casa X).

Outros famosos com Parte da Fortuna em Leão
Frank Sinatra (casa X) • Robert Hand (casa II) • 
Aretha Franklin (casa IX) • Stephen Arroyo (casa V) 
• Princesa Diana (casa VIII) • Steve Jobs (casa XI) • 
Jimi Hendrix (casa VIII)

PARTE DA FORTUNA NA CASA VI E EM VIRGEM
Casa VI
A felicidade pode ser encontrada através do 
trabalho ou da habilidade em ser prestativo através 
do seu serviço à sociedade, e em ter uma boa 
saúde. O nativo satisfaz-se a si mesmo através do 
uso cuidadoso do seu tempo e energia. Encontra 
alegria a fazer pequenas ações no dia a dia que lhe 
sejam significativas e preenchedoras.

Virgem
O indivíduo alcança grande felicidade ao criar 
um senso de “pureza organizada” em seu meio 
ambiente. Sentindo-se puro e aperfeiçoando-se a 
cada momento, procurando a limpeza e ordem. A 
busca pessoal da felicidade opera através da sua 
capacidade de análise intelectual, discernimento, 
crítica pessoal, aperfeiçoamento e método. A 
necessidade de dedicação absoluta a um serviço 
ou trabalho, que permita fazer a diferença na 
vida das pessoas, de modo a destrinçar as coisas 
que se adequam ou não à sua realização prática, 
trazem-lhe muita alegria.

Celebridade com Parte da Fortuna em Virgem: 
Madre Teresa de Calcutá 
Madre Teresa de Calcutá (1910-1997), foi uma 
missionária católica macedônia, famosa por seu 
trabalho de ajuda às populações carenciadas 
do Terceiro Mundo e fundou a congregação das 
Missionárias da Caridade. 
Madre Teresa tem Sol em Virgem, Lua em Touro e 
Ascendente em Sagitário, resultando numa PF a 
10º29’ de Virgem na casa VIII. Realçando de facto a 
sua história, onde a sua maior alegria e realização 
pessoal vinha por meio das suas transformações 
profundas, transcendendo os seus valores e 
preenchendo a necessidade dos outros, que o 
fez através do seu serviço aos mais carenciados 
(Virgem). De forma prática e metódica, de ação 
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sistemática e perfecionista, onde a sua luta e os seus desejos 
eram calculados com cuidado, (Marte conjunto à PF em 
Virgem). Em 1979, Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da 
Paz, onde usou esse dinheiro para o seu serviço. O regente da 
PF é Mercúrio que está em Virgem na casa IX, enaltece o facto 
de ter feito o seu serviço em vários países e culturas diferentes, 
com base nas suas ideologias, crenças e ligações religiosas 
tendo um reconhecimento internacional.

Outros famosos com Parte da Fortuna em Virgem
Madonna (casa I) • Jonh D. Rockefeller (casa VI) • Mariah Carey 
(casa IX) • Mahatma Gandhi (casa XI) • Shakira (casa VI) • Jane 
Fonda (casa VIII) • Claude Debussy (casa II)

PARTE DA FORTUNA NA CASA VII E EM BALANÇA
Casa VII
A boa sorte aqui está sempre ligada com os outros na vida do 
nativo, que o ajudam a entender o sentido da sua identidade 
pessoal. A alegria vem pelas parcerias, sociedades, pela 
união como o casamento, ou todo o tipo de relação a dois, 
aprendendo a relacionar-se. A falta de uma união pessoal com 
outra pessoa provoca desarmonia e uma sensação de falta de 
objetivo, direção e significado na vida.

Balança
Obtém felicidade e sucesso cultivando relacionamentos 
harmoniosos e belos com outras pessoas. Compartilhando e 
cooperando com o outro, escutando, sendo diplomático, justo, 
educado e refinado nas suas relações. Este nativo é um dos 
poucos, que é mais feliz quando tudo o que faz e pensa é 
dedicado a agradar as pessoas que ama. Há uma tendência 
a se unir aos desejos dos outros, em vez de expressar os 
seus, isso resulta numa mudança contínuo de perspetiva, na 
tentativa de ganhar a aceitação das outras pessoas.

Celebridade com Parte da Fortuna em Balança: Julia Roberts 
Julia Roberts (1967) é uma atriz e produtora. O primeiro filme 
a lançar a sua carreira foi Pretty Woman (1990), pelo qual se 
tornou conhecida em Hollywood, e foi vencedora do Óscar de 
Melhor Atriz por seu papel em Erin Brockovich.  Foi também 
nomeada onze vezes pela revista People, como uma das “50 
Pessoas Mais Bonitas do Mundo”, onde já ganhou esse título 
por cinco vezes.
Tendo o Sol em Escorpião, Lua em Leão e Ascendente em 
Caranguejo, a sua PF está a 7º09’ de Balança na casa III. Indica 
que Julia Roberts encontra felicidade e realização pessoal pela 
comunicação, no campo do intelecto e em pequenas viagens, 
de forma harmónica, onde há necessidade de cooperar e 
relacionar-se, e onde sente alegria em agradar o outro. A Vênus 
em Virgem na própria casa III, é o regente da sua PF, recebendo 
benefícios pela beleza e pelo forte magnetismo presentes na 
forma de se comunicar, ela também é embaixadora da marca 
de cosméticos Lancôme (Vênus conjunto a Plutão, em Virgem). 
Julia é conhecida por atuar em comédias românticas, embora 
também tenha demonstrado interesse por papéis dramáticos, 
e é de realçar que conseguiu o seu primeiro papel num filme 
através do seu irmão mais velho, o ator Eric Roberts, pois 
convenceu o diretor do filme a incluí-la no elenco.

Outros famosos com Parte da Fortuna em Balança
Justin Timberlake (casa II) • Rainha Isabel II (casa VIII) • Kate 
Winslet (casa I) • Edgar Cayce (casa II) • Ariana Grande (casa IX) 
• Mel Gibson (casa IV) • Dakota Fanning (casa VI)

10 setembro
Lua Cheia de Peixes
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