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CAPÍTULO I – A EVOLUÇÃO SEGUNDO O ZODÍACO 

É uma questão de conhecimento geral entre os místicos que o curso evolutivo 

da humanidade está indissoluvelmente ligado às Hierarquias Divinas que 

governam os Planetas e os Signos do Zodíaco, e que a passagem do Sol e dos 

Planetas pelos doze Signos do Zodíaco marca o progresso do ser humano no 

tempo e no espaço. Portanto, não é de se admirar que, no curso de suas 

investigações sobre o desenvolvimento espiritual da humanidade, os autores 

também tenham encontrado muita coisa relacionada com o Zodíaco, que é a 

fronteira da nossa esfera evolutiva na atualidade. Tanta coisa que se tem 

percebido na Memória da Natureza1. que lança luz às passagens obscuras da 

Bíblia, que muitas anotações foram feitas de tempos em tempos, sobre os mais 

diversos pontos, mas como coletar e agrupar essas observações dissociadas 

umas das outas em um todo vem sendo um grande problema há muito tempo. 

Mesmo agora os autores sabem e sentem que, o que eles estão trazendo é 

apenas uma tentativa muitíssima débil de colocar diante dos Estudantes aquele 

grande volume de fatos que chegaram até eles através da Memória da 

Natureza. Eles sentem, no entanto, que isso dará um novo e mais profundo 

significado aos velhos símbolos, e que, ao transmitirem o que já encontraram, 

eles se colocam em posição para receber mais luz. 

Quanto à futura evolução dos Planetas, o livro “O Conceito Rosacruz do 

Cosmos”2 ensina: “Quando os seres de um Planeta se desenvolvem até certo 

grau, o Planeta converte-se em Sol, o centro fixo de um Sistema Solar. Se 

esses seres evoluem em maior grau ainda, aquele Sol alcança o máximo de 

esplendor, transforma-se em Zodíaco, convertendo-se, por assim dizer, em 

 
1 N.T.: todo o conhecimento é guardado e todos os acontecimentos do passado e os mistérios do futuro 

estão lá gravados. Para que uma pessoa possa ter acesso a essas informações é necessário que ela cultive 

continuamente a verdadeira e profunda espiritualidade dentro de si, dia a dia, e esse procedimento, sem 

interrupção, trará o desenvolvimento do Sexto Sentido (clarividência), do Corpo-Alma e do Corpo Vital. 

Isso poderá acontecer ainda nesta vida a quem assim agir, como também será um preparo para mais tarde, 

para outra vida. 
2 N.T.: Esse livro pode ser acessado nesse site: https://fraternidaderosacruz.com/ 

https://fraternidaderosacruz.com/
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matriz de um novo Sistema Solar. Dessa maneira, as grandes Hostes de Seres 

Divinos confinadas no Sol adquirem liberdade de ação sobre um número 

maior de estrelas, podendo afetar, de diversas maneiras, o sistema que está 

crescendo dentro da sua própria esfera de influência. Os Planetas, mundos 

portadores de seres humanos, dentro do Zodíaco, estão, constantemente, sendo 

trabalhados por essas forças, de várias maneiras, de acordo com o grau de 

evolução alcançado. O nosso Sol não pôde se converter no que atualmente é 

enquanto não expulsou todos os seres insuficientemente evoluídos, incapazes 

de suportar o elevado grau de vibração e a grande luminosidade dos 

qualificados para aquela evolução. Todos os seres que se encontram nos 

diversos Planetas ter-se-iam consumidos se tivessem permanecido no Sol. 

 O Sol visível é o campo de evolução de seres muito superiores ao ser 

humano, porém, seguramente, não é o Pai dos outros Planetas, como supõe a 

ciência material. Ao contrário, é uma emanação do Sol Central que é a fonte 

invisível de tudo que é no nosso Sistema Solar. O nosso Sol visível é como 

um espelho em que se refletem os raios de energia do Sol Espiritual. O Sol 

real é tão invisível como o ‘ser humano real’”. 

Partindo desse ensinamento, é evidente que as grandes Hierarquias 

Espirituais, que agora guiam nossa evolução, executaram se treinamento para 

tal em esquemas anteriores de manifestação, e que o que elas estão fazendo 

agora, também nós o faremos algum dia, para outros. Os mais avançados de 

nossa onda de vida humana já estão trilhando o caminho da Iniciação e, assim, 

já alcançaram estágios muitos superiores ao da atual humanidade em geral. 

Sabe-se que aqueles que passaram pela Escola Mercurial dos Mistérios 

Menores, e se formaram pela Escola dos Mistérios Maiores, agora estão 

preparando a evolução humana para o Período de Júpiter. Eles tiveram acesso 

a esse Planeta por meio de uma de suas Luas, que desse modo serve como um 

trampolim. Infelizmente, outros há que tomaram caminhos diferentes. Nós 

lemos no Livro “O Conceito Rosacruz do Cosmos” que, assim como toda a 

população da Terra foi uma vez expulsa do atual Sol por causa da sua 
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incapacidade de suportar as vibrações dos seres nele presente, atrapalhando, 

desse modo, a eles e a si própria, da mesma forma se tornou necessário, na 

Época Lemúrica, expulsar certo número de atrasados da Terra. Assim, nossa 

Lua foi lançada ao espaço para girar como um satélite em volta de nosso atual 

Planeta. Esses desafortunados estão degenerando gradualmente, de modo que, 

a seu tempo, todos irão para o Planeta Saturno, que é a porta para o Caos. De 

lá serão expulsos para o espaço interplanetário, para aguardar o momento em 

que possa haver condições próprias à sua evolução futura em um novo 

Sistema.

Os Portais da Vida e da Morte 

Assim, o Zodíaco e os Planetas são como um livro, no qual podemos ler a 

história da humanidade durante eras passadas, nos dando, também, uma chave 

para o futuro que está reservado para nós. No famoso Zodíaco do Templo de 

Denderah3, Câncer não está representado como agora, nos dias modernos. Lá, 

ele é um besouro, um escaravelho. Esse era o emblema da alma, e Câncer 

sempre foi conhecido, tanto nos tempos antigos quanto entre os místicos 

modernos, como sendo a esfera da alma, o portal da vida no Zodíaco, por 

onde os espíritos renascentes entravam em nossas condições sublunares. Ele é, 

portanto, regido apropriadamente pela Lua, o luminar da fecundação, sendo 

digno de nota que Capricórnio, seu oposto, é regido por Saturno, o Planeta da 

Morte e do Caos, misticamente representado como “o ceifeiro com sua foice e 

ampulheta na mão”. Esses dois Signos opostos são, portanto, pontos cruciais 

no percurso da alma. Câncer e Capricórnios marcam, respectivamente, a 

ascensão mais elevada do Sol no Hemisfério Norte e o nadir de sua descida no 

Hemisfério Sul. Observamos que, durante o verão, quando o Sol está na esfera 

de Câncer e dos Signos próximos4, a fecundação e o crescimento estão na 

 
3 N.T.: ou Dendera, foi um antigo templo na pequena cidade de Dendera no Egito. 
4 N.T.: Tendo como referência o Hemisfério Norte. 
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ordem do dia. Contudo, quando o Sol está no Sul, em Capricórnio, temos o 

inverno e a natureza “morta”. Os frutos do verão são, então, consumidos e 

assimilados por nós. Como um círculo dançante do Sol entre os doze Signos 

determina as estações do ano quando em movimento direto, causando a 

germinação de miríades de sementes lançadas na terra e também o 

acasalamento da fauna, os quais, dessa forma, avivam o mundo com as cores e 

sons da vida que se manifesta, deixando, em outras ocasiões, o mundo mudo, 

entorpecido e sombrio na escuridão do inverno, sob a influência de Saturno, 

assim também, pelo movimento retrógrado e mais lento, conhecido como 

Precessão dos Equinócios, se produzem as grandes mudanças que conhecemos 

como Evolução. De fato, essa medida precessional do Sol marca o nascimento 

e a morte das raças, nações e suas religiões, pois o Zodíaco pictórico é uma 

representação simbólica de nosso desenvolvimento passado, presente e futuro. 

Capricórnio 

Capricórnio, o bode, não é absolutamente um bode como o conhecemos, mas 

parte peixe e parte bode. Sua regência saturnina, e o fato que ele recebe o Sol 

na aurora de cada Ano-Novo, naturalmente e por analogia, o associa com o 

início das épocas precessionais. Ele representa o estágio em evolução que 

abrange a transição do peixe, passando pela forma anfíbia, para a forma 

mamífera. A beligerância do bode é bem conhecida, e é um símbolo 

apropriado da luta pela existência, na qual o fraco perece, a menos que seja 

capaz de se distanciar de seus inimigos. Essa fase da matéria se expressa, às 

vezes, no símbolo quando desenhado em parte como peixe, em parte como 

antílope. Jacó, no CAPÍTULO 49 do Gênesis, abençoa seus filhos, que 

simbolizam os doze Signos. Ali ele fala de Naftali como uma “corça” deixada 

solta; então um símbolo muito apropriado de Capricórnio, pois, quando o Sol 

lá se encontra em cada Solstício de Dezembro, se inicia uma corrida através 

do círculo dos doze Signos, a qual precisa ser completada em determinado 

tempo – um ano. 
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Sagitário 

Quando o Sol deixa Capricórnio, por precessão, entra no Signo de Sagitário, o 

qual é representado como um centauro, no Zodíaco simbólico: parte cavalo, 

parte homem. Isso demonstra, apropriadamente, o fato de que evoluímos 

através do estágio animal até o humano. O centauro está prestes a disparar seu 

arco, mostrando que o espírito humano procura alguma coisa em sua 

peregrinação pela matéria, que aspira algo que está além dela, como um ideal 

sublime, pois o arco aponta para cima, para as estrelas. 

Escorpião 

O próximo passo no desdobramento humano não é tanto pelas linhas físicas, 

mas ao longo da linha mental. Sua natureza é mostrada pela passagem do Sol 

através do Signo de Escorpião, que é, pictoricamente, representado por uma 

serpente ou um escorpião, emblemas da astúcia e sutileza. Fica claro, por esse 

símbolo, que a primeira faculdade desenvolvida pela humanidade infantil na 

Mente foi a astúcia, e ainda vemos que esse é um traço característico das 

raças, classes e naturezas inferiores, mesmo entre a humanidade dos nossos 

dias. 

Libra 

Contudo, quando o Sol entra no Signo de Libra, “A Balança”, por precessão, o 

equilíbrio da razão dá a ele um novo começo no caminho da evolução. Sob os 

cuidados dos instrutores divinos, o ser humano havia, naquela época, 

avançado até o ponto em que, por causa dessa nova faculdade, a razão, podia 

ser totalmente responsável pelas leis da natureza, e, assim, colher o que havia 

semeado, para que pudesse aprender a lição da vida por meio da experiência 

real, para que pudesse ser capaz de raciocinar sobre a relação entre a causa e o 

efeito e, com o tempo, aprender a governar a si mesmo, a fim de progredir no 

caminho. 
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Virgem 

Então, sob a orientação das Hierarquias Espirituais focadas através dos Signos 

de Capricórnio, Sagitário, Escorpião e Libra, seus atributos físicos, moral e 

mental foram adquiridos, e o ser humano foi equipado para começar o lado 

espiritual de sua evolução. O germe desse progresso está escondido na virgem 

celestial, o Signo de Virgem, que é o veículo da imaculada concepção, a mãe 

celestial de Cristo; não de um único Cristo, mas de muitos. Esse é um dos 

Signos mais sublimes do Zodíaco e um dos mais místicos, tão provido de 

significado oculto que não se pode avaliar sua real importância, a não ser 

quando contemplado pela luz interior da iluminação espiritual. Todos os anos, 

no Solstício de Dezembro, a Madona Imaculada está em ascensão à meia-

noite, quando o recém-nascido Sol começa a se levantar para cumprir a tarefa 

de fazer crescer o grão e a uva para salvar a humanidade do frio e da fome 

que, inevitavelmente, aconteceriam se ele permanecesse na declinação sul. O 

Sol é, portanto, um símbolo adequado do Salvador, nascido para alimentar seu 

rebanho com o pão espiritual da vida. Todavia, assim como precisamos ter 

olhos afeitos à luz para ver o Sol, do mesmo modo Cristo deve nascer dentro 

de nós para que possamos perceber a luz espiritual. No dizer de Angelus 

Silesius5: 

“Ainda que Cristo nasça mil vezes em Belém, 

Se não nasce dentro de ti, tua alma segue extraviada. 

Olharás em vão a cruz do Gólgota, 

Enquanto ela não se erguer dentro de ti mesmo.” 

Portanto, pela passagem precessional do Sol através do Signo de Virgem, o 

impulso germinal foi dado rumo ao nascimento de Cristo dentro do ser 

humano. O casamento místico do eu inferior com o Eu superior, a imaculada 

concepção e a maternidade divina, que alimentam no fundo do seio o “Cristo 

recém-nascido”, invisível para um mundo cético, são experiências verdadeiras 

 
5 N.T.: Pseudônimo de Johannes Scheffler (1624-1667) – Místico cristão, filósofo, médico, poeta, jurista 

alemão. 
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de um crescente número de pessoas. E sem o protótipo celestial, frutificado 

pela precessão solar, isso seria impossível; nem nas eras passadas esse ideal 

foi compreendido em toda sua plenitude, e nem hoje. A causa disso será 

evidente quando considerarmos conjuntamente os Signos opostos do Zodíaco. 

Leão 

Um grande futuro está reservado para esse filho da virgem celestial. Atente 

para a maravilhosa profecia de Isaías: “Porque um menino nos nasceu, um 

filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este 

nome: Conselheiro-maravilhoso, Deus-forte, Pai-eterno, Príncipe-da-paz, 

para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz 

sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino”6. 

A humanidade se elevará a uma altura espiritual maravilhosa, e isso está 

simbolizado pela passagem precessional do Sol pelo Signo real de Leão, 

pictoricamente representado pelo rei dos animais, o leão. Isso é uma alusão 

apropriada ao Rei da Criação, que então incorporará as três grandes virtudes 

do Mestre Ser humano, as quais são: Força, Sabedoria e Beleza. 

É maravilhoso observar as várias fases das religiões, dadas à grande raça Ária-

Semítica, desde quando foram “chamadas” no último terço da Época7 Atlante, 

até o fim da Era8 de Aquário9, quando uma nova raça terá, definitivamente, 

 
6 N.T.: Is 9:5-6 
7 N.T.: um Grande Dia de Manifestação compreende 7 Períodos. Cada Período compreende 7 Revoluções 

e cada Revolução se divide em 7 Épocas. As Revoluções recapitulam e estendem o trabalho realizado 

durante os Períodos, e as Épocas recapitulam e estendem o trabalho realizado durante as Revoluções. Nós 

estamos atualmente no quarto Período (dito Período Terrestre), na quarta Revolução e na quinta Época. 
As 7 Épocas são as seguintes: Época Polar, Época Hiperbórea, Época Lemúrica, Época Atlante, Época 

Ária (esta é a Época atual), Época Nova Galileia e Época Reino de Deus. Quer saber mais sobre isso? 

Consulte o Livro Conceito Rosacruz do Cosmos. 
8 N.T.: Uma Era pode ser definida como a passagem do Sol, ao “cruzar” o equador terrestre – no sentido 

norte para o sul – a cada ano (uma vez por ano) em um determinado Signo (atualmente, “cruzando” em 

Peixes, quando o Sol “está” no Signo de Peixes, em março, de acordo com o Zodíaco Intelectual). 
9 N.T.: Ou Era Aquariana, a próxima Era. Na metade do século passado o Sol entrou, por precessão, na 

órbita de influência do Signo científico de Aquário e ainda serão necessários quase seiscentos anos antes 

que comece a Era Aquariana. A julgar pelos acontecimentos do passado, é razoável supor que uma nova 

fase religiosa substituirá nosso sistema atual, revelando-nos ideais mais altos e mais nobres que nosso 



17 CAPÍTULO I – A EVOLUÇÃO SEGUNDO O ZODÍACO 

 

nascida. Esse aspecto do Zodíaco será o assunto das páginas seguintes. 

Iluminará muitas das mais obscuras passagens da Bíblia, o que só é possível 

por meio do estudo desta Ciência Cósmica. 

Quando nós consideramos o Zodíaco em seus aspectos religiosos e evolutivos, 

por meio dos seis pares de Signos opostos em que os doze Signos podem ser 

divididos, começamos também com Câncer e Capricórnio, pela razão 

mencionada anteriormente, a saber: que esses são os pontos solsticiais, onde o 

Sol alcança suas declinações mais alta e mais baixa. 

Assim considerando, descobrimos que existem dois conjuntos de três pares de 

Signos, sendo que o primeiro é Câncer e Capricórnio, Gêmeos e Sagitário, 

Touro e Escorpião. Nesses pares de Signos podemos ler a história da evolução 

humana e da religião no: princípio, meio e mais recente terço da Época 

Atlante. Nos outros três pares de Signos – Áries e Libra, Peixes e Virgem, 

Aquário e Leão – encontramos a chave para o desenvolvimento do ser 

humano durante a Época Ária. Essa também é divisível em três períodos 

distintos, a saber: Era de Áries, de Moisés a Cristo, que está sob Áries-Libra; 

Era de Peixes, que abrange os últimos dois mil anos sob o Catolicismo de 

Peixes-Virgem; e os dois mil anos que estão à nossa frente, chamado de Era 

de Aquário, em que os Signos de Aquário e Leão serão iluminados e 

vivificados pela precessão solar, para a elevação do “Filho do Homem” 

(Aquário), pelo Cristo interno, o Leão de Judá (Leão), à condição de “Super-

Homem”. 

 
conceito presente da religião cristã. Manifestar-se-ão, no ser humano, todas as potencias espirituais e 

intelectuais que estão simbolizadas pelo Signo de Aquário. A espada teve seu reino durante a Idade de 

Peixes, mas a ciência imperará durante a Idade Aquariana. Podemos esperar ver primeiro no mundo 

ocidental as condições ideais dessa gloriosa Era. Um amálgama de religião e ciência que formará uma 

ciência religiosa e uma religião científica. Ela será, em grande parte, a promotora da saúde, da felicidade e 

da alegria de viver. O processo de preparação da Idade Aquariana já está iniciando e visto Aquário ser um 

Signo Aéreo, científico e intelectual. É evidente que a nova fé basear-se-á na razão e será capaz de 

resolver o enigma da vida e da morte, de um modo que satisfaça tanto à mente quanto ao instinto 

religioso. 
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Entretanto, não se deve pensar que a Época Atlante durou apenas enquanto o 

Sol, por precessão, passava por Câncer, Gêmeos e Touro, um período de 

apenas seis mil e poucas centenas de anos; longe disso; mas há as espirais 

dentro de espirais e recapitulações ocorrem nas Épocas e raças, de modo que 

podemos saber qual é o destino geral observando a passagem do Sol por esses 

Signos, e com isso levando em consideração seu significado e simbolismo. 

Pode-se dizer, também, que quanto mais progredimos, menores se tornam as 

espirais e mais curto o tempo em que determinado aperfeiçoamento é 

conseguido, por causa da proficiência que alcançamos em eras anteriores, e, 

por conseguinte é extremamente provável que a presente etapa seja a última, 

que a vindoura Era de Aquário seja o último dia da escola preparatória que 

nos adaptará à nova era – a Sexta Época – e que isso começará quando o Sol, 

por precessão, entrar em Capricórnio. 

Isso, naturalmente, poderia significar que o Segundo Advento deve ocorrer 

um pouco antes daquele tempo e, embora nos pareça que muitos sinais o 

estejam indicando, tudo ainda é mera suposição, podendo ser até que não haja 

nenhuma verdade nisso. Pelo que sabemos, milhares de pessoas têm sido 

enganadas em todas as eras por pensarem que Cristo logo estaria aqui; é, 

contudo, melhor esperar isso do que pensar, como alguns, que tal nunca 

acontecerá. Nesse caso, o Grande Dia nos encontraria despreparados, e 

seríamos achados entre os atrasados, os que não estão prontos para participar 

das núpcias do Eu Superior com o eu inferior porque lhes falta o “Corpo-

Alma”10, a “veste nupcial” necessária para vesti-los. 

 
10 N.T.: Também chamado de: Vestes de Bodas; Vestidos de Bodas, Veste Nupcial, Traje Nupcial. São 

Paulo chama de soma psuchicon (ICor 15; 44). Os dois Éteres Superiores (Éter Luminoso e Éter Refletor) 

do Corpo Vital formam o Corpo-Alma. O Corpo-Alma é o veículo do intelecto, e responsável por tudo 

que faz do ser humano, um ser humano. Nossas observações, nossas aspirações, nosso caráter, etc., são 

devidos ao trabalho do Espírito nesses dois Éteres Superiores, que se tornam mais ou menos luminosos de 

acordo com a natureza de nosso caráter e hábitos. A evolução de nossas forças anímicas e a faculdade de 

viajar em nossos veículos mais sutis depende da separação entre os Éteres Inferiores e o Corpo-Alma. O 

serviço constrói o Corpo-Alma, o glorioso Traje Nupcial, sem o qual nenhum ser humano poderá entrar 

no Reino dos Céus, designado ocultamente por a “Nova Galileia”. De modo que se levarmos a cabo o 
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Câncer – Capricórnio 

A passagem do Sol, por precessão, através da esfera de Câncer, com seu Signo 

oposto, Capricórnio, designa a terça parte mais remota do Época Atlante, que 

foi intensamente aquoso, porque toda a Terra estava coberta por um denso e 

úmido nevoeiro e os Niebelungos, ou “Filhos da Névoa”, viviam então nas 

depressões da Terra. Câncer não era representado pelo mesmo símbolo que é 

atualmente; antigamente, ele era pictoricamente representado por um besouro 

ou escaravelho. Essa era a assinatura da alma, pois, naquela época, a 

humanidade era muito menos Corpo do que Alma. 

O Signo de Câncer é aquático em sua natureza, e a parte peixe de Capricórnio, 

o Signo oposto, também ajuda a simbolizar aquele estado de vida sob a água, 

quando o Sol por precessão atravessava o Signo aquático de Câncer. A Lua, o 

Astro da fecundação, indica misticamente aquele período de germinação, 

quando os seres humanos começaram, pela primeira vez, a exercitar a função 

Criadora, sob o domínio do desejo inculcado pelos Espíritos Luciferinos. 

Assim, eles abriram o Portal da Vida física através de Câncer, e se desviaram 

para a esfera terrestre, mas do lado oposto estava Saturno, o Regente de 

Capricórnio, pronto para matá-los com sua foice e conduzi-los, pelo Portal da 

Morte, de volta aos reinos espirituais, onde estariam no seu lar. 

Capricórnio era o oposto de Câncer e incorporava o ideal de que assim como o 

bode escala as montanhas, também o ser humano devia deixar as depressões 

da Atlântida e emergir da névoa. 

 
nosso trabalho, não importa que saibamos ou não como se processam as coisas, pois o luminoso Corpo-

Alma cresce ao redor da pessoa e a sua luz lhe ensinará tudo quanto concerne aos Mistérios sem que seja 

preciso recorrer a livros – por esse meio, o indivíduo aprende os ensinamentos de Deus de tal maneira que 

ultrapassa aquilo que os livros lhe poderiam oferecer. No devido tempo a sua visão interna se despertará e 

lhe mostrará o caminho para o templo. Quer saber mais sobre esse assunto? Leia no Livro O Corpo Vital. 

http://fraternidaderosacruz.com/site/livro-o-corpo-vital-por-max-heindel/
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Gêmeos – Sagitário 

Nossa condição durante a segunda das três partes da Época Atlante é ilustrada 

pela passagem do Sol através do Signo de Gêmeos, os gêmeos, que 

apropriadamente representam a humanidade infante. Durante esse tempo, a 

divisão de alma para alma pelo véu da carne, que chamamos Corpo, se tornou 

mais evidente, pois a atmosfera já havia clareado consideravelmente, e as 

faculdades do espírito se haviam concentrado mais no seu instrumento físico. 

Com essa ilusão do “eu pessoal”, imediatamente surgiu a ideia do “eu” e “tu”, 

do “meu” e “teu”, e os interesses individuais começaram a entrar em conflito 

com os dos outros, de modo que uma tragédia, como a que foi registrada entre 

Caim e Abel, se tornou possível. Nem o derramamento de sangue foi 

confinado aos seres humanos, pois a Bíblia nos informa que “Nimrod era um 

poderoso caçador”11. Esse ideal bárbaro estava expresso no Centauro Celeste, 

Sagitário, com seu arco e flecha. 

Contudo, esses dois pares de opostos, Câncer-Capricórnio e Gêmeos-

Sagitário, podem ser considerados hieróglifos pré-históricos de um 

desenvolvimento alcançado em anos Siderais muito remotos, embora, nem por 

isso, menos importantes. Os nossos próprios tempos com o desenvolvimento 

que lhes foi destinado são representados, simbolicamente, por dois pares de 

Signos em uma cruz fixa: o Touro, o Leão, a Serpente e o Ser humano. 

Por esta razão, os dois pares de opostos constituídos pelos Signos Fixos, 

Touro-Escorpião e Leão-Aquário são mencionados na Bíblia e, também, 

podemos constatar que nossos modernos sistemas de religião estão cheios de 

alusões aos três pares de opostos: Áries-Libra, Peixes-Virgem e Aquário-

Leão. Esses três pares de opostos são, como já dissemos, símbolos do 

desenvolvimento na primeira das três partes da Época Ária, quando o Sol, por 

 
11 N.T.: Gn 10:9 
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precessão, percorreu o Signo de Áries; na segunda parte, quando o Sol, por 

precessão, se encontra em Peixes e durante a última das três partes, quando o 

Sol percorrerá o Signo de Aquário. Depois, o ponto solsticial Capricórnio verá 

a inauguração de um novo ciclo ou era. 

A preparação espiritual para esse desenvolvimento começou cerca de treze mil 

anos A.C., quando o Sol por precessão estava no Signo de Libra, a Balança, 

pela última vez, e diferentes fases dessa impregnação germinal das pessoas, 

que então viviam, tiveram prosseguimento durante a viagem precessional do 

Sol por Virgem e Leão, culminando em Câncer cerca de oito anos A.C., 

quando a última parte da Atlântida foi totalmente destruída pelas águas, de 

acordo com relato dos sacerdotes egípcios a Platão e podemos ver, 

atualmente, como os ideais germinais, dados à humanidade naqueles remotos 

dias, cresceram e floresceram, se convertendo em fatores de desenvolvimento 

humano e padrões espirituais da maior importância. 

Touro – Escorpião 

Na última terça parte da Época Atlante, o egoísmo havia se desenvolvido a um 

grau muito maior que antes, a visão espiritual estava perdida para a grande 

maioria das pessoas, as quais então viviam inteiramente no plano material e se 

vangloriavam especialmente por suas posses materiais. 

O Touro foi muito adequadamente venerado por aquelas pessoas, sendo um 

emblema da fortaleza necessária para conquistar o Mundo material. Devido à 

sua prodigiosa força, ele era de uma ajuda inestimável em todas as suas 

tarefas. O provérbio sobre “as panelas de carne do Egito”12 serve até hoje 

para mostrar com que abundância aquele animal lhes supriam a necessidade 

física de alimento, sendo o leite da fêmea também um elemento importante da 

dieta. Possuir muito gado era, portanto, ardorosamente desejado na 

 
12 N.T.: Ex 16:3 
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antiguidade pelas nações novas, e a veneração ao Touro foi inaugurada sob a 

precessão solar através de Touro, nos primórdios dos Grandes Anos Siderais, 

e prosseguiu até tempos relativamente modernos, quando o Sol, por precessão, 

atravessou o Signo do Touro Celestial pela última vez. 

Naquele ponto em que o Sol entrou no Signo do Cordeiro, Áries, as religiões 

Arianas foram inauguradas. A religião do Cordeiro deve predominar no 

próximo Grande Ano Sideral, enquanto o Sol, por precessão, percorrer os 

doze Signos do Zodíaco, assim como a religião do Touro predominou durante 

o ano celestial anterior, desde quando o Sol entrou em Touro até o momento 

em que deixou esse Signo em sua passagem seguinte. 

Novas religiões, porém, não são de início reveladas em toda a sua plenitude; 

elas principiam e passam por um longo período de gestação, antes de que a 

religião que as precede terminar sua existência material e, similarmente, uma 

religião antiga, preste a ser extinta, sobrevive muito tempo depois que a 

religião que a sucedeu se tornar fonte principal para a elevação da 

humanidade. Os Semitas originais, escolhidos para inaugurar a veneração ao 

Cordeiro, Áries, durante a Época Ária, foram retirados do “Egito”, o lar do 

“Touro”. Entretanto, não do nosso Egito moderno. A história do Faraó que se 

esforçou para evitar a emigração deles, e acabou afogado, é referência da 

Atlântida, que submergiu milhares de anos antes de Moisés que fugiu com os 

israelitas através do “Mar Vermelho”. Os fatos por trás dessa história são que 

uma multidão de pessoas deixou a terra onde o Touro era venerado (Atlântida 

ou Egito), cujos habitantes se afogaram, a fim de procurar uma “terra 

prometida” para além das águas que haviam tragado uma “nação ímpia”. Uma 

vez lá, se dedicaram a venerar o “Cordeiro”, Áries, que fora sacrificado no 

“Egito” (Atlântida); através do seu sangue, esses pioneiros foram poupados da 

morte, e assim “o Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do (atual) 

Mundo”, que nós chamamos de Época Ária. A fuga de Noé apresenta outra 
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fase do mesmo acontecimento, quando relata que a névoa sobre a Atlântida se 

condensou em chuva e inundou as depressões da terra, o que então resultou 

em uma atmosfera clara na qual o Arco-íris foi visto pela primeira vez no 

início da Nova Era, a Época Ária, quando foi estabelecida uma nova Aliança 

com os pioneiros da nação que acabara de nascer. 

A Atlântida era o lar do touro, Touro, e quando o Sol, por precessão, saiu 

deste Signo pela última vez, a Religião do Cordeiro, Áries, foi definitivamente 

inaugurada. Daí em diante, a veneração do Touro foi revogada, e quando 

alguém da raça pioneira, retirada da antiga dispensação Atlante pelo sangue 

do Cordeiro, Áries, se desviou e venerou o “Bezerro” Taurino, agiu 

contrariamente à lei do progresso, se tornando-se “Idólatra”, e uma 

abominação para as Hierarquias Divinas, cuja tarefa foi guiar essa raça 

durante as eras que precederam o advento de Cristo. Por causa das repetidas 

transgressões muitos se “perderam”, e esses são os Judeus de hoje, os quais 

ainda conservam seus traços Atlantes (veja mais detalhes no Livro O Conceito 

Rosacruz do Cosmos). 

Sem a chave astrológica, a Bíblia é verdadeiramente um livro fechado; 

contudo, com essa chave, a situação é diferente. No Velho Testamento é feita 

referência a duas classes de animais: Touros, que eram os Taurinos, e 

Cordeiros e Bodes, que eram os Arianos. Esses últimos eram usados em 

Sacrifícios (as rolinhas eram permitidas como uma concessão à pobreza). 

Todos os principais personagens da Velha Dispensação eram pastores 

(Arianos), e o próprio Cristo também anunciou a Si mesmo como o Grande 

Pastor. 

No Novo Testamento encontramos outro animal, a que se deu grande 

importância, o Peixe, e os Apóstolos foram chamados para serem “Pescadores 

de Homens”, porque então o Sol, por precessão, se aproximava da cúspide de 

Peixes, os peixes, e Cristo falou do tempo que o “Filho do Homem” (Aquário) 
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deveria vir. Assim, nossa jornada evolutiva está mapeada nas alusões 

astrológicas ocultas da Bíblia. 

O Estudante tem, agora, uma noção da marcha dos acontecimentos, e que é 

bom ter em mente. 

Jesus pregava às multidões por meio de parábolas, mas explicava os mistérios 

do Reino a Seus discípulos. São Paulo dava “carne” espiritual aos fortes, mas 

o “leite” da doutrina dava às multidões, pois sempre houve um lado esotérico 

e outro exotérico em cada religião. Tomando touro, o Signo do Touro, para 

simbolizar a veneração daquele animal como praticada no Egito, na Pérsia e 

em outros países naquele tempo, veremos então que o Signo oposto, 

Escorpião, simboliza a doutrina esotérica do sacerdócio, que era os guardiões 

dos antigos Mistérios Atlantes. 

Com relação a isso, notamos primeiramente que o Signo de Escorpião está 

representado no Zodíaco pictórico por um Escorpião ou por uma Serpente, e 

gostaríamos, portanto, de inculcar, em especial na Mente do Estudante, que o 

Escorpião tem seu ferrão na cauda, enquanto a Serpente tem seu veneno nos 

dentes. Isso é muito significativo, como veremos a seguir. 

Procurando a palavra “serpente” na Bíblia, descobrimos que existem cerca de 

sete palavras que foram traduzidas como tal; no entanto, uma delas, que foi 

emprestada do Egito, é Naja. Essa palavra é encontrada nas antigas placas dos 

velhos templos do Egito onde Osíris, o Deus-Sol, é saudado ao emergir da 

profundeza primordial. Ele, então, foi coroado com glória, e ostenta o Uraeus 

Naja, um emblema de sabedoria cósmica. O Uraeus era parte do corpo de uma 

serpente, com sua cabeça representada como saindo de um ponto da testa logo 

acima do nariz, onde o Espírito humano tem seu assento; e Cristo, portanto, se 



25 CAPÍTULO I – A EVOLUÇÃO SEGUNDO O ZODÍACO 

 

referia aos antigos Iniciados-Serpente quando dizia: “Sede sábios como as 

serpentes”13. 

No antigo Egito, o Rei usava uma coroa adornada com uma serpente dupla, 

Uraeus ou Naja, que parecia se projetar de sua testa, quando a coroa estava 

em sua cabeça. Isso simbolizava o fato de que ele exercia o duplo cargo de 

Rei e Sacerdote, em virtude de sua sublime sabedoria. Na Índia, também, os 

guardiões dos Ensinamentos de Mistérios eram chamados Najas ou Serpentes. 

No “Eddas” Islandês, o Vedas do Norte, Siegfried, o buscador da verdade, 

mata a serpente, prova seu sangue e, então, se torna sábio. Para podermos 

comprovar o que foi dito acima, que a serpente é o símbolo da sabedoria, não 

é nem necessário saímos da nossa própria Religião, pois o próprio Cristo 

disse: “Sede sábios como as serpentes.”. A serpente não é, certamente, 

suficientemente sagaz para garantir um significado literal desse dito; no 

entanto, se compreendermos que quando o fogo criador se eleva através da 

medula espinhal serpentina, fazendo vibrar o Corpo Pituitário e a Glândula 

Pineal, que ligam o Ego aos Mundos invisíveis lhe despertando um sentido 

oculto, a alusão é perfeitamente clara. 

Há, porém, uma fase inferior de desenvolvimento espiritual, simbolizada 

antigamente pela colocação do Uraeus ou serpente no umbigo, para mostrar 

que as faculdades mediúnicas no plexo solar haviam sido desenvolvidas. A 

mediunidade é uma fase negativa da visão ou da audição espiritual, se 

possuída por uma pessoa que, sob o controle de uma inteligência externa, faz 

profecias. Essa fase indesejável de vidência foi representada no Zodíaco pelo 

símbolo do Escorpião, que tem o ferrão na cauda. No Iniciado-Serpente, o 

Fogo Cósmico Criador foi impelido para cima, através da cabeça, para servir a 

um fim espiritual; no Médium, a energia criadora é expressa para objetivos 

egoístas e sensuais através do órgão procriador, regido por Escorpião. 

 
13 N.T.: Mt 10:16 
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No ponto entre as sobrancelhas, de onde se projeta a serpente da sabedoria, 

está o assento da vida, enquanto tudo o que nasce do útero está sujeito ao 

ferrão da morte, contido na cauda do Escorpião. 

Se agora, de posse dessa informação, nos voltarmos para a Bíblia, veremos 

que muitas coisas antes obscuras se tornarão claras. Conforme o que foi visto, 

a palavra egípcia para Uraeus ou serpente é Naja, e foi adotada pelos Israelitas 

que expressavam a faculdade negativa da mediunidade com o acréscimo do 

sufixo feminino “oth”, resultando assim em Naioth; enquanto os que eram 

capazes de funcionar conscientemente nos Mundos espirituais acrescentaram a 

terminação positiva, masculina e plural “im”, pelo que eram chamados Naim. 

Sabendo disso, se lermos o capítulo 19 do primeiro livro de Samuel14 logo 

veremos que o incidente narrado ali era de natureza mediúnica. David passara 

a temer Saul, de maneira que foi com Samuel a “Naioth”. Os tradutores da 

Bíblia supunham ser isso um lugar, talvez uma vila com esse nome. 

Entretanto, se fosse esse o caso, a denominação se devia ao fato de as pessoas 

que ali viviam serem Naioth ou médiuns. No capítulo em apreço, eles foram 

chamados profetas, e é significativo o fato de, logo ao chegar a esse 

acampamento, as pessoas começarem a fazer profecias ou a falar, tomadas de 

delírio. Até Saul, que também fora até lá ansioso para se livrar de David, pois 

queria assassiná-lo, foi tomado pelos espíritos e profetizou, para surpresa de 

todos os presentes. 

 
14 N.T.: 18Davi tinha, pois, fugido e escapou; foi ter com Samuel, em Ramá, e lhe relatou tudo o que Saul 

lhe tinha feito. Ele e Samuel foram morar na Naioth. 19E foram dizê-lo a Saul: “Davi está na Naioth, em 
Ramá”. 20Saul enviou mensageiros para prender Davi, e eles viram a comunidade dos profetas, que estavam 

profetizando, e Samuel a presidi-los. E logo o espírito de Deus veio também sobre os mensageiros de Saul, 

os quais foram igualmente tomados de delírio. 21Informado do que ocorria, Saul mandou outros 

mensageiros, os quais entraram também em delírio. Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros e, 

também, eles caíram em delírio. 22Então ele próprio partiu para Ramá e chegou à grande cisterna que está 

em Soco. Indagou onde estava Samuel e Davi, e lhe responderam: “Estão na Naioth em Ramá”. 23Dali 

partiu Saul para Naioht em Ramá. Mas o espírito de Deus também se apossou dele, e ele caminhou delirando 

até chegar na Naioth em Ramá. 24Também ele se despojou das suas vestes, também ele delirou diante de 

Samuel e depois caiu no chão, nu, e ficou assim todo aquele dia e toda a noite. Daí o provérbio: “Está 

também Saul entre os profetas?”. 
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O Novo Testamento diz que Cristo foi para a cidade de Nain, e lá ressuscitou 

o Filho de uma Viúva15. No Testamento Latino, essa cidade não foi chamada 

Nain, mas Naim. E é muito significativo que todas três Naim, Naioth e Endor, 

e acredita tenha vivido a feiticeira que ajudou Saul, se localizassem no mesmo 

lugar, perto do Monte Tabor. 

Todo Maçom sabe que os membros daquela Ordem são chamados “Filhos da 

Viúva”. E, de fato, a Bíblia diz que Hiram Abiff, o construtor Mestre do 

Templo de Salomão, era Filho de uma Viúva, um artífice habilidoso. Não 

podemos repetir aqui a Lenda Maçônica que explica a razão disso. Isso é 

explicado no livro “Maçonaria e Catolicismo” e, também, em nossos livros 

sobre a Filosofia Rosacruz. Contudo, é suficiente dizer que na história da 

Bíblia, à qual nos referimos, temos um dos Naim, um Filho da Viúva ou 

Iniciado da antiga Escola da Serpente, pois os sacerdotes do Egito eram 

“phree messen”, filhos da luz. Cada um tinha, interiormente, a antiga 

Sabedoria da Serpente. Contudo, como uma nova religião estava sendo 

inaugurada, era necessário elevar os antigos Iniciados aos Mistérios da Era 

que estava entrando. Portanto, Cristo, o Leão de Judá, Senhor do novo Reino, 

foi até ao Filho da Viúva de Naim e o ressuscitou com as garras potentes da 

pata do Leão. Podemos, ainda, ressaltar aqui que o primeiro Iniciado sob o 

novo sistema foi Hiram Abiff, o mais elevado Iniciado do antigo sistema, e 

que, por meio da nova Iniciação que lhe foi ministrada por Cristo, se tornou 

um “Christian”, comprometido em carregar a Rosa e a Cruz, símbolos dos 

Ensinamentos dos Novos Mistérios do Mundo Ocidental, pelo que lhe foi 

dado o nome simbólico de Christian Rosenkreuz. 

 
15 N.T.: 11Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão 

caminhavam com ele. 12Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, 

filho único de mãe viúva; e grande multidão da cidade estava com ela. 13O Senhor, ao vê-la, ficou comovido 

e disse-lhe “Não chores!”. 14Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o carregavam pararam. 

Disse ele, então: “Jovem, eu te ordeno, levanta-te!”. 15E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o 

entregou à sua mãe. 16Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: “Um grande profeta 

surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo”. 17E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a 

redondeza. (Lc 7:11-17)  
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Assim, a partir do momento em que o Sol, por precessão, entrou no Signo de 

Áries, tanto se tornou um crime para o povo escolhido venerar o touro 

exotericamente, como também compartilhar da sabedoria esotérica da 

Serpente. Pela mesma razão, é Idolatria as pessoas do Ocidente adotarem 

religiões orientais, como o Hinduísmo, o Budismo e os outros ensinamentos 

afins. Porque, na Época Ária, somente as Religiões Arianas, as religiões do 

Cordeiro, produzem efeito adequado sobre a evolução humana. Todos os 

sistemas anteriores são prejudiciais às pessoas do Ocidente; e com o tempo, 

também os que agora estão no Leste, os orientais, serão forçados a adotar essa 

religião, caso contrário, ficarão muito atrás na evolução. 

Áries – Libra 

A Época Ariana pode ser dividida em três eras, embora todas servidas pela 

religião do Carneiro. A primeira divisão abrange a era em que o Sol por 

precessão atravessava o Signo de Áries, o Carneiro. Jesus nasceu quando o 

equinócio Vernal estava em torno de 7 graus de Áries. Assim, os 23 graus que 

ficaram do outro lado pertencem ao período do Velho Testamento, quando o 

povo escolhido estava em cativeiro e perdido no deserto do mundo; a nova 

religião não havia ainda encontrado o seu lugar. Então, veio Cristo e 

inaugurou definitivamente o novo ensinamento. Ele não veio para destruir as 

antigas profecias e a lei, mas para nos dar alguma coisa mais elevada quando 

elas forem cumpridas. O Signo oposto a Áries é Libra, a balança ou equilíbrio 

da Justiça. É-nos dito, portanto, na nova religião, que virá um dia de 

julgamento, quando Cristo surgirá para dar a cada ser humano aquilo que 

merecer pelos atos praticados com o corpo. 

Peixes - Virgem 

Cristo foi o Grande Pastor, mas chamou Seus discípulos para serem 

“pescadores de homens”, pois o Sol por precessão estava saindo do Signo do 
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Carneiro e entrando no de Peixes, o Signo dos peixes. Por conseguinte, uma 

nova fase da religião Ariana estava começando. A mitra do Bispo tem também 

o formato da cabeça de um peixe. 

O Novo Testamento, pois, não menciona o Touro ou o Carneiro, mas 

inúmeras são as referências aos peixes. Também encontramos a Virgem 

Celestial proeminente, e a espiga de trigo de Virgem é o Pão da Vida, a ser 

conseguido somente através da pureza imaculada. Por isso Cristo alimentou a 

multidão com peixes (Peixes) e pães (Virgem). 

Antes de Cristo, a nova religião do Carneiro (Áries) não poderia ter obtido 

apoio. Moisés, o antigo líder, não pôde conduzir o povo escolhido até a “terra 

prometida”. Isso foi reservado a Joshua, o filho de Nun. Joshua é “Jesus”, em 

hebraico, e a palavra hebraica “Nun” significa “peixe” (Peixes). Foi 

vaticinado dessa forma que a religião do Carneiro haveria de se projetar 

durante a passagem do Sol por precessão através do Signo de Peixes, os 

peixes. 

Essa profecia vem se cumprindo, pois, durante os 2.000 anos que passaram, 

desde o nascimento de Jesus, a religião ocidental tem sido ensinada por 

sacerdotes celibatários, os quais adoram uma virgem imaculada, simbolizada 

pelo Signo celestial de Virgem, o Signo oposto a Peixes. Esses mesmos 

sacerdotes também apreciavam comer peixe, mas proibiam o uso de carne em 

certos dias. Quando os filhos de Israel abandonaram os caldeirões de carne do 

Egito, onde o Touro era sacrificado, deixaram-no pelo sangue do Cordeiro. Na 

dispensação de Peixes, porém, o derramamento de sangue não é mais 

apreciado, de forma que comer carne em certas ocasiões é considerado 

pecado, pois agora o ser humano aprende que deve renunciar aos prazeres da 

carne bem como ao desejo de comer carne. 
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Este ideal foi tentado sob a dispensação Ariana, quando o povo escolhido 

ainda se encontrava no assim chamado Deserto, mas sem sucesso; eles não 

tinham o maná celeste. Contudo, o ser humano agora está sendo afastado das 

práticas do canibalismo, e nos setecentos anos que faltam para a era de 

Aquário introduzir-se definitivamente, nós faremos, com toda probabilidade, 

grandes progressos, tanto vencendo a luxúria da carne quanto a vontade de se 

alimentar dela. Pois Virgem, a imaculada virgem celestial, e as espigas de 

trigo contidas no Signo, mostram esses dois ideais como proveitosos ao 

crescimento anímico na era atual. Júpiter, o Planeta da benevolência e da 

filantropia, regente de Peixes, tem sido um fator proeminente na promoção do 

altruísmo durante os dois últimos milênios. 

Aquário-Leão 

Diz-se com frequência, e acertadamente, que o menino é o pai do ser humano 

Segundo o mesmo princípio, podemos dizer que o “Filho do Homem” é o 

“Super-Homem”. Portanto, quando o Sol por precessão entrar no Signo 

celestial de Aquário, o aguadeiro, teremos uma nova fase da religião do 

Carneiro, exotericamente, e o ideal pelo qual lutaremos é mostrado no Signo 

oposto, Leão. 

A Lua, habitat do autocrático Regente de Raça e Legislador, Jeová, é exaltada 

em Touro, Signo do Touro, pelo que todas as religiões de Raça, mesmo na 

fase Mosaica da religião Ariana do Carneiro, exigiam o sacrifício de uma 

vítima para cada transgressão àquelas leis. Mas como o Sol é exaltado em 

Áries, quando o grande Espírito Solar, Cristo, veio como o Sumo Sacerdote da 

religião Ariana, aboliu o sacrifício de outros ao oferecer-Se Ele próprio como 

um perpétuo sacrifício pelo pecado. 

Voltando os olhos para o ideal materno de Virgem durante a Era de Peixes, e 

seguindo o exemplo de sacrifício de Cristo, a imaculada concepção torna-se 



31 CAPÍTULO I – A EVOLUÇÃO SEGUNDO O ZODÍACO 

 

uma experiência real para cada um de nós, e Cristo – Filho do Homem, 

Aquário – nasce dentro de nós. Assim, gradualmente, a terceira fase da 

religião Ariana será introduzida, e um novo ideal será encontrado no Leão de 

Judá, Leão. Coragem nas convicções, força de caráter e virtudes semelhantes 

farão então do ser humano, verdadeiramente, o rei da Criação, merecedor da 

confiança e do crédito das ordens de vida inferiores como do amor das 

Divinas Hierarquias superiores. 

Esta mensagem, a mensagem mística da evolução do ser humano, está 

marcada em caracteres de fogo no campo celestial, onde aquele que busca 

pode ler. E quando estudarmos o propósito revelado de Deus, aprenderemos, 

por nosso turno, a ajustar-nos inteligentemente a tais desígnios, apressando 

assim o dia de nossa emancipação do constrangedor ambiente atual para a 

liberdade perfeita de espíritos livres, elevados acima da lei do Pecado e da 

Morte através de Cristo, o Senhor do Amor e da Vida. 

Cabe a nós decifrar essa mensagem e desvendar o Enigma do Universo.
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CAPÍTULO II – O GRAU DE SUSCETIBILIDADE ÀS VIBRAÇÕES 

ASTRAIS 

Quando julgamos um horóscopo, é de suma importância que levemos em 

consideração a posição social e etnológica do indivíduo, pois configurações de 

grande importância no horóscopo de um caucasiano instruído podem 

significar pouco ou nada no horóscopo de um trabalhador nativo não 

qualificado chinês, e vice-versa. Esquecer tal fator nos levaria, 

inevitavelmente, a conclusões falsas, como nós explicaremos a seguir. 

É uma máxima mística que quanto mais baixo um indivíduo estiver na escala 

da evolução, mais certamente ele responderá aos raios astrais, e, inversamente, 

quanto mais elevado um indivíduo na escala da realização, mais ele 

conquistará e governará suas estrelas, se libertando da dependência ou tutela 

das Hierarquias Divinas. Esse jugo, contudo, não foi imposto ao ser humano 

para refreá-lo desnecessariamente, mas do mesmo modo que impedimos uma 

criança, na nossa vida cotidiana, de fazer coisas que desconhece, e que 

poderiam machucá-la ou talvez invalidá-la por toda a vida, também somos 

contidos pelas Hierarquias Divinas por meio dos Aspectos entre os Astros, de 

modo a não nos machucarmos além do que possamos nos recuperar nas 

experiências da vida. 

Contudo, juntamente com essa a orientação, existe, é claro, certo grau de livre 

arbítrio, o qual cresce à medida que evoluímos. Entre nós, a criança possui, na 

verdade, pouquíssimo livre arbítrio, estando sujeita não somente aos seus pais, 

mas também aos empregados da casa, e a todos a quem esteja relacionada, 

todo o mundo a controlando para o próprio bem dela. À medida que a criança 

cresce, esse cerceamento vai se moderando pouco a pouco, até que, com o 

passar dos anos, a criança aprenda a exercitar esse seu livre arbítrio. Esse 

método é seguido pelas Hierarquias Divinas, no caso do ser humano. Na sua 

infância a humanidade foi totalmente guiada pelas regras Divinas, sem 



33 CAPÍTULO II – O GRAU DE SUSCETIBILIDADE ÀS VIBRAÇÕES ASTRAIS 

 

exercitar nenhum Arbítrio; “Portanto, deverás fazer isto, ou não fazer” eram 

as ordens impostas a ela, e que deviam ser implicitamente obedecidas, caso 

contrário, o descontentamento Divino seria, imediatamente, mostrado por 

meio de manifestações enérgicas como um recurso para impressionar a Mente 

da humanidade infantil, tais como: raios, trovões, terremotos e ocorrências de 

grandes pragas. Isso ocorria para a orientação coletiva da humanidade; para 

repressão individual havia as leis, os mandamentos e as regras rígidos. 

Tributos deviam ser pagos continuamente ao Líder Divino e oferecidos no 

altar como sacrifícios, e para cada infração à lei um determinado sacrifício de 

bens materiais devia ser feito. Temor era a nota-chave dominante daquela 

Dispensação, pois “O começo da sabedoria é o temor do Senhor Deus”16. 

Esse regime prosseguia sob as condições astrais de Marte e da Lua. Marte, 

sendo o lar dos Espíritos Luciferinos dominantes, dava à humanidade a 

energia necessária para que a evolução pudesse ser realizada; essa energia 

marciana era da maior importância, particularmente, é claro, nos estágios 

iniciais. A Lua, que é o lar dos Anjos, sob o Divino Líder deles Jeová, deu à 

humanidade em sua infância aquele cérebro-mente como de criança, que é 

passível de ser governado e se curva facilmente perante a autoridade. 

Esses dois Astros com Saturno eram os únicos raios astrais que afetavam a 

humanidade como um todo durante a Época Lemúrica, de modo que, se se 

levantasse um horóscopo para qualquer pessoa naquele tempo, seria 

desnecessário considerar outros Astros, pois ela não podia responder aos seus 

raios. Mesmo hoje, uma grande parte da humanidade ainda não evoluiu muito 

além daquele ponto. Uma grande classe, particularmente entre aquelas que 

chamamos de “raças inferiores”, e mesmo as classes mais baixas do nosso 

mundo ocidental, são dominadas, principalmente, por esses raios astrais. Sob 

seus impulsos essas duas classes atuam com infalibilidade automática em uma 

maneira específica, de forma que é possível predizer exatamente o que farão 

 
16 N.T.: Prov 9:10 
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sob determinados Aspectos desses Astros, porque elas vivem inteiramente em 

suas emoções e raramente, se tanto, são suscetíveis às vibrações intelectuais 

de Mercúrio. Elas nem podem apreciar as emoções tais como as expressas por 

Vênus ou pela sua oitava, Urano; tais pessoas respondem somente à natureza 

inferior, às paixões animais. Movem-se sob os impulsos de Marte e da Lua, 

com respeito ao sexo e à subsistência. Seus prazeres são da natureza a mais 

baixa e mais sensual. Elas vivem como animais em bando no físico, e seus 

credos é “comer, beber e se divertir”. Seus desejos são dirigidos 

principalmente para “vinho e amores”, pois ainda não despertaram para o 

encanto da música; nem a beleza teve ainda a oportunidade para encantar o 

coração selvagem, nesse estágio de desenvolvimento, porque isso provém dos 

raios de Vênus, que estão além dessas pessoas. Em tal estágio, a mulher é 

apenas um animal de carga e uma conveniência para o homem. 

Enquanto isso o “Pai Tempo”, representado pelo Planeta Saturno, marca a 

contagem e brande sobre elas o açoite da necessidade, a fim de impeli-los para 

frente, nesse caminho evolutivo, retribuindo a cada um, na época da colheita 

entre vidas, com os frutos de seu trabalho. Quando o ser humano já cultivou as 

rudes virtudes de bravura, resistência física, etc., sonha na existência post-

mortem com novos campos para conquistar, e vê onde fracassou, e a razão de 

seus desejos frustrados por falta de ferramentas. Gradualmente, o raio 

marciano construtivo e a destreza de Saturno fertilizam o cérebro lunar que ele 

está construindo, de maneira que, com o tempo, aprende a fazer as toscas 

ferramentas necessárias à realização de suas ambições primitivas. Mesmo 

atualmente vemos os mesmos traços de caráter hábil, as mesmas técnicas 

primitivas manifestadas nas “raças inferiores” e por meio delas, com o 

propósito de irrigar a terra, extrair minério ou moer grãos. Todos aqueles 

primeiros instrumentos resultaram dos raios astrais de Saturno, da Lua e de 

Marte, influenciando o cérebro primitivo da humanidade infantil. 
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Um pouco adiante no caminho evolutivo, na Época Atlante, os Senhores de 

Vênus e os Senhores de Mercúrio vieram a Terra com o objetivo de dar um 

impulso no desenvolvimento mental e emocional. A tarefa de Vênus era 

combater as emoções inferiores e elevar a rude paixão animal de Marte ao 

mais terno e mais belo amor de Vênus. Devia acrescentar beleza à força, e 

para alcançar aquele ideal, os Senhores de Vênus estimularam as artes 

plásticas, a pintura e a escultura. Tais artes não eram ensinadas aos seres 

humanos comuns daquela época; os ideais que precisam ser desenvolvidos 

numa raça são sempre ensinados primeiramente aos mais avançados, em um 

templo de mistério, e, naquela época, a Iniciação não incluía instrução 

espiritual, mas consistia em educação nas artes liberais17. A escultura ensinava 

como o belo pode ser incorporado à forma física. Chamava a atenção para o 

corpo, e tornava um ideal as suaves linhas curvas. O resultado está agora 

incorporado ao nosso próprio corpo, pois, compreenda-se bem, numa escola 

de mistério um ideal não é ensinado hoje simplesmente para ser esquecido 

amanhã ou na geração seguinte, mas ideais são inculcados para que, com o 

tempo, eles se tornem parte da própria vida, da alma e corpo de uma raça. 

Compare o corpo de raça do ser humano civilizado moderno com o do 

indiano, do australiano, do hotentote18, etc., e verá que nele a beleza foi de 

fato acrescentada à força. 

Pode-se argumentar que estamos degenerando, se comparados ao que 

mostram as Artes Helênicas, mas isso positivamente não está acontecendo, 

mesmo porque ainda não alcançamos esse ideal tão elevado. Na Grécia antiga 

os templos de mistério ocupavam uma posição muito mais proeminente do 

que hoje; a forma bonita era idolatrada em detrimento da Mente, não obstante 

se constatar o fato de que a Grécia teve um Platão e um Sócrates. Os Senhores 

de Mercúrio, que tinham a incumbência de desenvolver a Mente à época em 

 
17 N.T.: São compostas da lógica, gramática, retórica e da aritmética, música, geometria, astronomia. 
18 N.T.: Povo da África ao norte do Rio Orange. 
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que os Senhores de Vênus exerciam sua grande influência sobre as emoções, 

não foram então capazes de causar uma impressão universalmente forte na 

humanidade primitiva. Sabemos muito bem que mesmo hoje é difícil pensar, 

ao passo que é fácil se entregar às emoções. Hoje em dia, a classe média do 

ocidente está muito mais adiantada do que os Gregos antigos, em virtude da 

influência desses dois raios planetários em nossas vidas. A mulher, 

naturalmente, sobressai na faculdade altamente imaginativa de Vênus, devido 

à sua participação na função criadora, que ajuda a moldar o corpo da raça. Por 

isso, a sua silhueta possui as curvas graciosas que naturalmente expressam a 

beleza, ao passo que o homem possui um intelecto de conhecimento mundano, 

estimulado pelos Senhores de Mercúrio, que é o expoente da razão e o agente 

criador do progresso físico no trabalho do mundo. 

Sempre almejamos, admiramos e aspiramos àquilo que nos falta. Nos dias de 

selvageria, quando golpes e pontapés era seu pagamento diário, a mulher 

ansiava pelo carinho de seu senhor. O raio de Vênus lhe deu a beleza e a fez 

adepta dos artifícios femininos que conquistaram o coração masculino, de 

modo que agora o homem desempenha o papel de protetor sob o pretexto de 

que a mulher não é mentalmente competente; entretanto, ele está se tornando 

aquilo que admira nela; ele está mais gentil e afável. Vênus está conquistando 

Marte, mas a ilusão da superioridade intelectual de Mercúrio precisa de outra 

influência para conquistá-lo. Agora, a mulher está suprindo isso, por meio de 

sua aspiração. Do mesmo modo que ela dominou a brutalidade marciana 

através da beleza de Vênus, assim também ela vai se libertar da escravidão 

mercuriana pela intuição uraniana. 

Para o ser humano primitivo, impelido pelo aguilhão da necessidade saturnina, 

quando não pela luxúria e pelas paixões animais de Marte e Lua, o mundo 

parece sombrio. O medo é a nota-chave de sua existência: o medo dos 

animais; o medo dos outros seres humanos; o medo das forças da natureza; 
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medo de tudo ao seu redor. Ele precisa estar sempre atento e em alerta; a 

vigilância é eternamente o preço da sua segurança. Contudo, quando a 

evolução o torna mais sensível às influências de Vênus e Mercúrio, estes 

abrandam suas emoções e clareiam sua mentalidade; ele começa a olhar o 

amor e a razão como fatores na vida. O Sol também começa a iluminar sua 

visão da vida, e o brilho na natureza do ser humano, durante essa fase 

evolutiva, parcialmente dispersa as sombras de Saturno. Assim, 

gradativamente, à medida que o ser humano evolui e se torna mais sensível à 

música das esferas, na harpa celestial uma corda após outra toca um acorde 

semelhante na alma humana e a faz sensível às suas vibrações, de forma que, 

do mesmo modo que um diapasão, quando tocado, desperta a música em 

outros diapasões do mesmo tom a uma distância razoável, assim também os 

Planetas em nosso Sistema Solar, na sucessão evolutiva, tocaram vários 

acordes que encontraram eco no coração humano. 

No entanto, as cordas da Lira celestial de Apolo não estão todas em harmonia. 

Algumas se encontram em verdadeira dissonância, de maneira que, enquanto 

o ser humano responde a algumas, ele permanece necessariamente, pelo 

menos em parte, indiferente às outras. De fato, antes de poder responder, 

perfeitamente, aos raios de Vênus, é necessário que o ser humano domine 

Marte em um grau considerável e mantê-lo sob controle, de maneira que 

alguns indesejáveis traços marcianos de sua natureza sejam suplantados, 

enquanto outros, que possam ter valor, sejam preservados. O amor de Vênus, 

que tudo deseja àqueles que ama, não pode conviver lado a lado no coração 

com o raio de Marte, que requer todas as coisas para si próprio. Por 

conseguinte, o ser humano primitivo precisa aprender a se dominar, em certa 

medida, a fim de poder se tornar o mais civilizado ser humano da família dos 

tempos modernos. Sob os desenfreados e apaixonados raios de Marte e da 

Lua, os pais põem crianças no mundo e as deixam entregues a si mesmas, 

quase como fazem os animais, já que são produtos da paixão animal. As 
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fêmeas são compradas e vendidas como um cavalo ou uma vaca, ou são 

tomadas à força. Até mesmo em tempos mais recentes, já na obscura época 

medieval, o cavaleiro costumava, muitas vezes, tomar sua noiva pela força das 

armas, praticamente do mesmo modo que, entre os animais, os machos lutam 

pela posse da fêmea nos períodos de acasalamento. 

Vemos, então, que o primeiro passo rumo à civilização exige que o ser 

humano domine um ou mais dos Planetas, pelo menos até certo ponto. A 

paixão desenfreada, como a gerada pelos raios do primitivo Marte, não é mais 

permitida sob o regime da civilização moderna, nem é mais admissível o 

princípio de que “força é direito”, exceto nas guerras, quando voltamos ao 

barbarismo. A qualidade da bravura física de Marte, que, em certo período, 

era tida como uma virtude para atacar a outros e roubar propriedades, não é 

mais admirada no indivíduo. Ela é punida de diversos modos, de acordo com a 

lei, embora seja ainda válida quando se trata de nações que entram em guerra, 

as quais agem sob esse impulso primitivo com propósitos de expansão 

territorial. Contudo, como dissemos, Marte foi dominado em grande parte na 

vida civil e social para que o amor de Vênus pudesse tomar o lugar da paixão 

de Marte. 

Como dissemos acima, os filhos do ser humano primitivo eram deixados 

entregues a si mesmos, tão logo houvessem aprendido a se defender nas lutas 

físicas. Com o advento de Mercúrio, outro método foi introduzido. A batalha 

da vida hoje em dia não é mais travada somente com armas físicas. O cérebro, 

mais do que os músculos, determina o sucesso. Consequentemente, o período 

de educação foi sendo dilatado à medida que a humanidade avançava, visando 

principalmente uma realização mental, pois os raios de Mercúrio acompanham 

o desenvolvimento de Vênus na civilização moderna. Assim, o ser humano vê 

a natureza de um prisma mais iluminado quando aprende a responder ao Sol, a 

Vênus, Mercúrio, Marte, Lua e Saturno, mesmo que em grau muito reduzido. 
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Contudo, embora esses vários estágios da evolução tenham, gradualmente, 

submetido o ser humano ao domínio de um número de raios astrais, o 

progresso foi unilateral, pois esse domínio fomentou apenas os interesses em 

coisas sobre as quais ele tem direito de propriedade: seu negócio, sua casa, 

sua família, seu gado, sua fazenda, etc., tudo de vital importância e precisando 

de cuidados. Suas posses devem ser aumentadas, se possível, não importando 

o que aconteça aos bens, à família, etc., dos outros, que absolutamente não lhe 

interessam. Entretanto, antes que possa alcançar um estágio mais avançado de 

evolução, é necessário que esse desejo de se apoderar das terras e de retê-las 

para si, deva dar lugar a um desejo que beneficie seus semelhantes. Em outras 

palavras, o Egoísmo deve dar lugar ao Altruísmo, e assim como Saturno, 

brandindo sobre ele o açoite da necessidade em seus dias primitivos, trouxe-o 

até seu atual estágio de civilização, do mesmo modo também Júpiter, o 

Planeta do altruísmo, está destinado a erguê-lo da condição de ser humano à 

condição de “super-homem”, onde ele estará sob o raio de Urano, no que 

tange à sua natureza emocional, quando a paixão gerada por Marte será 

substituída pela Compaixão e quando a consciência infantil de origem lunar 

será substituída pela consciência cósmica do raio netuniano. Portanto, o 

advento do raio jupteriano em nossa vida marca um avanço muito destacado 

no desenvolvimento humano. Conforme nos ensina o livro O Conceito 

Rosacruz do Cosmos19, estamos a ponto de avançar do nosso atual Período 

Terrestre para o Período de Júpiter e, entretanto, o raio jupteriano marca 

aquele estágio elevado de altruísmo, que será então um fator proeminente em 

nossas relações mútuas; e será compreendido de imediato que, antes de 

podermos realmente responder aos raios de Júpiter, precisamos cultivar o 

altruísmo a um tanto e dominar o egoísmo proveniente da força racional de 

Mercúrio. Aprendemos a dominar algumas das influências de Marte e da Lua, 

mas podíamos também ter aprendido a dominar algumas das influências 

 
19 N.T.: Você pode obter uma cópia digital desse livro, de graça, aqui no nosso site: 

www.fraternidaderosacruz.com  

http://www.fraternidaderosacruz.com/
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inferiores de Mercúrio e Vênus, pois quanto mais as dominarmos, mais 

capazes seremos de responder às forças vibratórias superiores que emanam 

desses Astros; sim, se nos esforçarmos com afinco, um dia seremos capazes 

de dominar até mesmo a influência mais elevada do amor de Vênus, que 

sempre se prende a um objeto possuído por nós. Amamos nossos filhos 

porque são nossos; amamos nossos maridos e esposas porque nos pertencem; 

orgulhamo-nos – orgulho venusiano – de suas características morais – orgulho 

mercurial – de suas realizações, embora Cristo estabeleceu uma norma mais 

elevada: “Se alguém vem a mim e não deixe seu próprio pai e mãe, mulher, 

filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo”20. A 

ideia de que devemos negligenciar nossos pais e mães, ou de que devemos 

odiá-los para podermos segui-Lo, esteve longe de passar pela Sua Mente, é 

claro, mas pai e mãe são apenas corpos; a alma que habita o corpo de seu pai e 

de sua mãe é que deve ser amada, não o simples invólucro físico. Nosso amor 

deveria ser o mesmo, seja a pessoa velha ou jovem, feia ou bonita. Devemos 

buscar a beleza da alma, buscar o relacionamento universal entre todas as 

almas, sem que importe tanto o relacionamento entre os corpos. “Quem são 

minha mãe e meus irmãos?”21, disse Cristo, e apontou para seus Discípulos, 

aqueles que eram um só com Ele em Sua grande obra. Com efeito, eles 

estavam mais perto d'Ele do que qualquer irmão poderia estar, em virtude do 

mero relacionamento físico. Essa atitude constitui um passo adiante em 

relação ao amor de Vênus, que enfatiza os invólucros físicos dos entes amados 

e não considera a alma que está em seu interior. Por outro lado, o amor 

jupteriano reconhece somente a alma, independentemente do corpo que ela 

usa. A fase mercurial ou racional da mentalidade também é modificada em 

razão da sensibilidade ao altruístico Júpiter. E aqui o cálculo frio fica fora de 

cogitação. Aquele que sente o raio expansivo de Júpiter é generoso em tudo, 

 
20 N.T.: Lc 14:26 
21 N.T.: Mt 12:48 



41 CAPÍTULO II – O GRAU DE SUSCETIBILIDADE ÀS VIBRAÇÕES ASTRAIS 

 

do princípio ao fim, permanentemente, generoso no que se refere às suas 

emoções, ao seu amor, generoso no que diz respeito a todas as coisas do 

mundo. “Uma pessoa jovial” é uma expressão adequada. Ele é sempre bem-

vindo e amado por todos aqueles que encontra, porque não irradia o egoísmo 

comum, mas o desejo de beneficiar os outros, que em nós desperta uma 

sensação de confiança, sensação diametralmente oposta àquela que sentimos, 

instintivamente, quando entramos em contato com uma pessoa Saturno-

Mercúrio. 

É uma questão de experiência real para os astrólogos dotados com a visão 

espiritual que os raios astrais de cada pessoa produzem certas cores em sua 

aura, além da cor básica que identifica a “raça” à qual o indivíduo pertence. O 

ser humano com os pobres e doentios tons azuis da combinação Saturno e 

Mercúrio deve ser digno de compaixão e não censurado, pela avareza e 

melancolia que são sua constante atitude mental; ele vê tudo no mundo através 

do espelho áurico que ele criou ao seu redor; ele sente que o mundo é frio, 

duro e egoísta, e que, portanto, é preciso que ele seja ainda mais egoísta e frio, 

a fim de se proteger. Por outro lado, quando vemos o divino raio azul de 

Júpiter, tingido talvez com o delicado ouro da natureza uraniana, percebemos 

o quanto a visão de tão nobre indivíduo é diferente do modo sórdido com que 

o outro vê as coisas. Mesmo os que possuem a mais fraca tonalidade 

jupteriana estão num mundo repleto do brilho do sol, de flores desabrochando, 

vendo o todo da natureza colorido e alegre. E, ao contemplarem o mundo 

através dessa atmosfera, eles atraem de outras fontes uma resposta 

semelhante, do mesmo modo que o diapasão, já mencionado, faz vibrar outro 

diapasão do mesmo tom. 

Depois do que foi dito, não será difícil compreender que as características 

uranianas, nas quais o amor se converte em compaixão, proporciona uma 

sabedoria que não depende da razão; um amor que não se prende a um objeto 

único, mas inclui tudo o que vive, se move e tem o seu ser com características 
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semelhantes às que serão desenvolvidas pela humanidade durante o Período 

de Vênus22, quando o amor perfeito substituirá todo o medo, quando o ser 

humano dominará todos os aspectos inferiores de sua natureza, e o amor será 

tão puro quanto é universal o seu alcance. 

Quando essas vibrações uranianas são sentidas por antecipação na vida 

superior por meio da aspiração, há o grande perigo de rompermos os grilhões 

da lei e do convencionalismo, antes de estarmos realmente preparados para 

nos governar segundo a lei do divino Amor; de desrespeitarmos as leis que 

são do mundo; de não darmos “a César o que é de César”, em obediência ou 

dinheiro; de não sermos cuidadosos em evitar a presença do mal; de 

pensarmos que já superamos, em muito, o estágio da humanidade comum; que 

podemos viver como super-humanos; de que a paixão de Marte, em nosso 

caso, se converta em compaixão uraniana, que é assexuada. Com tais 

equívocos, muitas pessoas, que se esforçam em seguir o caminho, desprezam 

as leis do matrimônio, passando a se relacionar como almas gêmeas e 

afinidades. Elas sentem o raio uraniano, mas não podem responder totalmente 

à sua sublime pureza e, portanto, experimentam uma falsa sensação venusiana 

que normalmente termina em adultério e perversão sexual, de modo que, em 

vez da natural paixão animal de Marte, ela se transmuta na compaixão de 

Urano, e, de fato, degenera em algo muito pior que a completa expressão 

sexual dos raios marcianos, levada a efeito de maneira franca e apropriada. 

Esse é um perigo que não se pode evitar completamente e compete a cada um, 

que se esforça em viver a vida superior, não tentar almejar os raios uranianos 

até que esteja, primeiro, completamente imbuído das vibrações altruísticas de 

Júpiter, pois aqueles que têm aspirações elevadas e que depois caem, trazem 

mais desgraça para o mundo do que aqueles que não almejam o suficiente. “O 

orgulho vem antes da queda” é um provérbio antigo e muito verdadeiro, que 

 
22 N.T.: O sexto Período nesse Esquema de Evolução. Veja nesse Livro, Conceito Rosacruz do Cosmos, 

mais detalhes. 
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cabe a cada um de nós guardar de cor. Cristo participou das bodas de Canaã. 

O matrimônio é uma instituição cristã regular, e deve existir até que seja 

abolido no reino que há de vir; lá nossos corpos não se desgastarão, pelo que 

não mais haverá necessidade do matrimônio para gerar outros novos corpos. 

Que seja também entendido que o ministro que realiza o matrimônio não pode 

realmente casar as pessoas, portanto, a presença da harmonia básica para o 

verdadeiro matrimônio deve ser determinada antes da cerimônia do 

matrimônio. 

Como vimos acima, Marte, Vênus e Urano marcam três estágios no 

desenvolvimento emocional do ser humano. Durante o estágio em que ele é 

suscetível somente à Marte, a paixão animal reina suprema, e ele busca, 

desenfreadamente, a gratificação de todos os seus desejos inferiores na relação 

sexual com o semelhante, principalmente com o sexo oposto; durante o 

estágio em que se torna suscetível aos raios de Vênus, o amor lhe abranda a 

brutalidade dos desejos, e as paixões animais são, de algum modo, 

controladas; sob as influências superiores desse Planeta, ele se dispõe até 

mesmo a se sacrificar a si próprio e aos seus desejos para o bem e o conforto 

daqueles a quem ama. Quando evoluiu ao ponto em que pode sentir os raios 

de Urano, a paixão de Marte se volta, gradativamente, para a compaixão; aqui 

o amor de Vênus, que é dirigido somente a uma pessoa em particular, se torna 

tão abrangente que abarca toda a humanidade, não importando o sexo ou 

qualquer outra distinção, pois se trata do divino amor de alma para alma, o 

qual está acima de todas as considerações materiais de qualquer natureza. 

A mentalidade também evolui através de três estágios, de acordo com a 

suscetibilidade da pessoa às vibrações da Lua, de Mercúrio e de Netuno. 

Enquanto o ser humano for susceptível apenas à influência lunar, será como 

uma criança, facilmente guiada pelos poderes superiores que o conduzem 

através dos vários estágios mencionados nos capítulos anteriores. Sob o raio 
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planetário de Mercúrio, ele desenvolve, gradualmente, seus poderes 

intelectuais e se converte em um ser racional. E, como tal, é posto sob a lei de 

Causa e Efeito, e considerado responsável por suas próprias ações, de maneira 

que pode colher o que semeou e, assim, aprender as lições que a vida humana 

tem para lhe ensinar no atual regime. Sendo inexperiente, comete erros em 

quaisquer das direções indicadas pelas aflições de Mercúrio em seu horóscopo 

e, consequentemente, sofre a correspondente punição em sofrimento e 

dificuldades. Se não tiver inteligência para raciocinar sobre a conexão entre 

seus erros e as tristes experiências consequentes deles durante sua vida, o 

panorama de vida que se desenrola no estado post-mortem torna isso claro, e 

deixa com ele uma essência de “sentimento correto”, conhecida como 

“consciência”. 

Essa consciência o impede de repetir erros passados, já que o sentimento 

gerado se torna bastante forte para contrabalançar uma tendência a ceder à 

particular tentação que causou seu sofrimento. Assim, o indivíduo, 

gradativamente, desenvolve uma consciência espiritual que está acima e além 

do raciocínio humano, mas a qual, não obstante, também está conectada à 

razão e, de tal modo que quando o resultado é alcançado, o ser humano que 

possui essa Consciência Cósmica sabe porque este fato é e deve ser assim, ou 

porque deve executar uma certa ação. Essa Consciência Cósmica é 

desenvolvida sob o raio de Netuno, e difere daquele correto sentimento 

intuitivo desenvolvido sob o raio de Urano no fato muito importante de que, 

ainda que a pessoa que desenvolveu a qualidade intuitiva de Urano chegue à 

verdade instantaneamente, sem necessidade de pensar e raciocinar sobre o 

assunto, ela é incapaz de dar qualquer coisa além do resultado, isto é, não 

consegue conectar as várias etapas da sequência lógica, por meio das quais o 

resultado final foi alcançado. Todavia, o ser humano que desenvolve a 

faculdade de neptuniana também tem a resposta imediata para qualquer 
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pergunta, e é capaz de dar a razão pela qual aquela é a resposta adequada e 

certa. 

A faculdade da intuição, construída desde a base da paixão marciana, através 

do estágio do amor venusiano e do raio da compaixão uraniano, depende da 

capacidade da pessoa envolvida para sentir muito intensamente. Pelo amor e 

pela devoção, o coração se sintoniza com todos os outros corações do 

universo, e, desse modo, conhece e sente tudo o que pode ser conhecido e 

sentido por qualquer outro coração no universo, compartilhando assim da 

omnisciência divina que une Nosso Pai no Céu a Seus filhos, e por meio do 

toque direto que vai de coração a coração com aquela omnisciência, a pessoa 

obtém as respostas de todos os problemas com que se depare. 

Os seres humanos mais nobres de todos os tempos, os santos Cristãos da mais 

transcendente espiritualidade, alcançaram seu maravilhoso desenvolvimento 

por meio dos raios espirituais desse Planeta, em virtude do intenso sentimento 

de Unidade com o divino e com tudo que vive e respira no universo. 

Mas há outros que não são assim constituídos, não sendo, pois, capazes de 

trilhar aquele caminho. Esses, por meio da Lua, de Mercúrio e de Netuno, 

desenvolveram seu intelecto e alcançaram os mesmos resultados e o mesmo 

poder de idealização netuniano. 

Esse é um ponto muito importante e é só revelado nos Ensinamentos da 

Sabedoria Ocidental, pois, embora tenha sido ensinado anteriormente que o 

espírito se envolve na matéria e, desse modo, se cristaliza na forma que depois 

desenvolve, os Ensinamentos da Sabedoria Ocidental nos dizem que existe, 

além disso, um terceiro fator no avanço universal, a saber: a Epigênese; a 

faculdade pela qual o espírito pode escolher um rumo que, ao mesmo tempo, é 

novo e independente daquele que seguia antes. Nós vemos a expressão disso 

em todos os reinos relativos à forma, mas, no reino humano, a Epigênese se 
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expressa como gênio, como um instinto criador, que torna o ser humano mais 

próximo ao divino do que qualquer outra de suas conquistas. Isso é 

desenvolvido sob o raio de Netuno, quando esse Planeta está bem-posicionado 

no horóscopo. Naturalmente, há também coisas como o gênio mau, uma 

faculdade destrutiva desenvolvida sob um Netuno afligido. 

Somente as pessoas mais sensíveis no mundo sentem os raios de Urano e de 

Netuno na atualidade. Para sentir tais vibrações, a conexão entre o Corpo 

Denso e o Corpo Vital, que é feito de Éter, deve ser bastante frouxa, pois 

quando esses dois veículos estão firmemente interligados, a pessoa sempre 

tende para o materialismo, não podendo responder às vibrações mais elevadas 

e sutis do Mundo espiritual. Mas, quando os raios estelares desses dois 

Planetas se projetam sobre uma pessoa, cujo Corpo Vital está frouxamente 

conectado ao Corpo Denso, temos aquele é chamado de sensitivo. No entanto, 

A direção e qualidade dessa faculdade dependem do posicionamento e dos 

Aspectos dos dois Planetas em questão. Aqueles que, particularmente, se 

acham sob o domínio de um Aspecto adverso do raio de Urano, geralmente, 

desenvolvem as mais indesejáveis fases de clarividência e de mediunidade. 

Tornam-se, facilmente, presas de entidades do Mundo invisível, as quais não 

têm nenhuma consideração pelo desejo de suas vítimas, mesmo que essas 

pudessem protestar debilmente. Tais médiuns são, geralmente, usados em 

simples comunicações de transe, e nos poucos casos conhecidos pelo autor 

tiveram as vidas belas e felizes, em virtude de crerem implicitamente nos 

espíritos que os dominavam. Nesses casos, os espíritos-controle eram de uma 

classe melhor que aquela dos que geralmente conhecemos. Mas, assim como 

essa faculdade uraniana é construída através de Marte e Vênus, a paixão é 

proeminente em tais naturezas, de maneira que, sob a influência de espíritos 

obsessivos, muitas dessas pessoas são levadas à imoralidade completa. O 

vampirismo e outras práticas infames semelhantes são, também, engendradas 

pelo uso pervertido do raio uraniano em médiuns. 
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Pode-se dizer que Netuno representa os Mundos invisíveis, nos seus Aspectos 

mais benéficos23, e nos Aspectos que estão sob os raios adversos24 desse 

Planeta são, portanto, postos em contato com os mais indesejáveis ocupantes 

dos Mundos invisíveis. A obsessão real, pela qual o possuidor de um Corpo é 

despojado de seu veículo, ocorre sob o raio de Netuno e nenhuma sessão de 

materialização se poderia efetuar não fora essa vibração estelar. A magia 

branca ou negra jamais pode ser posta em prática, a não ser sob e por causa 

dessa vibração netuniana. Fora da influência desse raio, tudo é teoria, 

especulação e literatura. Portanto, os Iniciados de todas as Escolas de 

Mistérios – Clarividentes Espirituais – que têm pleno controle de suas 

faculdades, e os Astrólogos são sensíveis ao raio de Netuno, em graus 

variáveis. O Mago Negro e o Hipnotizador, seu irmão gêmeo, dependem 

também do poder desse raio estelar para uso em suas práticas nefastas. 

O nível mais elevado de desenvolvimento humano atualmente, ou seja, o 

desenvolvimento da alma que é realizado nos Templos de Mistérios, por meio 

da Iniciação, é resultado direto do raio de Netuno, pois, assim como as 

configurações adversas sujeitam os seres humanos às investidas das entidades 

invisíveis, também as configurações benéficas de Netuno são, 

particularmente, necessárias para capacitar um indivíduo que desenvolva, pela 

Iniciação, todos os seus poderes da alma, e a se tornar um agente consciente 

nos Mundos invisíveis. Lembremo-nos, no entanto, que as configurações 

benéficas ou adversas não são o resultado do acaso ou da sorte, mas são o 

produto de nossos próprios atos passados; o horóscopo o que ganhamos nas 

nossas vidas passadas e, portanto, o que merecemos na vida presente. 

Além disso, devemos sempre nos lembrar que as estrelas impelem, mas não 

compelem; porque se um homem ou uma mulher tem uma configuração 

adversa de Netuno ou Urano, não significa que deva ficar sujeito, ativamente, 

 
23 N.T.: Trígonos, Sextis e algumas Conjunções. 
24 N.T.: Quadraturas, Oposições e algumas Conjunções. 
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a má Mediunidade ou a Magia Negra, tornando a sua própria vida mais difícil 

no futuro. A oportunidade de fazê-lo e a tentação virão, em determinados 

momentos, quando os marcadores celestiais do tempo apontarem para a hora 

exata no relógio do destino. Então, será hora de se manter firme no bem e no 

correto; sendo alertado por meio de um conhecimento de Astrologia, ele 

também se prevenirá, e pode superar mais facilmente quando tal Aspecto 

culmine. 

Assim, vemos que o ser humano é sensível aos raios astrais em um grau 

crescente, à medida que avança através da evolução, mas, quanto mais 

espiritualmente evoluído se torna, menos ele permitirá que os Astros o 

dominem, enquanto a alma mais jovem é arrastada, irresistivelmente, pela 

maré da vida, em qualquer direção que as vibrações astrais a impelem. É a 

característica da alma avançada manter o curso verdadeiro, a despeito das 

vibrações astrais. Entre esses dois extremos existem, naturalmente, todas as 

gradações, umas sensíveis aos raios de um Astro, algumas aos de outro. O 

barco da vida dos homens e das mulheres é, frequentemente, impelido para os 

rochedos das tristezas e dos sofrimentos, isso para que eles possam aprender a 

desenvolverem, dentro de si mesmos, a força de vontade que, finalmente, os 

libertem de todo o domínio das estrelas regentes. Como disse o grande místico 

Goethe: 

“De todo poder que mantém o mundo agrilhoado, 

O ser humano se liberta, quando o autocontrole é conquistado.” 

E pode-se perguntar: teremos percorrido toda a escala de vibrações, quando 

houvermos aprendido a responder a todos os sete Planetas que estão 

representados no mito como as sete cordas da Lira de Apolo? Em outras 

palavras, é Netuno a vibração mais elevada a que ainda devemos responder? 

Os Ensinamentos da Sabedoria Ocidental25 nos dizem que ainda existem mais 

 
25 N.T.: Nome como também é conhecida a Filosofia Rosacruz. 
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dois Planetas no universo, os quais serão conhecidos no futuro, e influenciarão 

no desenvolvimento de qualidades de natureza tão transcendental que não as 

podemos compreender, por enquanto. O número de Adão – ser humano ou 

humanidade – é nove, e há nove degraus na escada estelar pela qual ele está 

ascendendo a Deus; até o momento, subiu apenas cinco desses degraus: 

Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e nem mesmo as vibrações desses 

ele, por algum meio, aprendeu; Urano e Netuno estão, aos poucos, entrando 

em nossas vidas; eles não se tornarão ativos do mesmo modo e grau como, por 

exemplo, a Lua e Marte o são presentemente, até que muitas eras se tenham 

passado. No entanto, mesmo que tenhamos aprendido a lhes responder, 

existem mais dois, a respeito dos quais conheceremos algo mais tarde; é a 

opinião dos autores que esses, provavelmente, não são sentidos por ninguém, 

exceto por aqueles formados numa Escola de Mistérios Maiores e pelos 

Hierofantes desta sublime instituição. 

Concluindo esse artigo sobre a Suscetibilidade do Ser Humano às Vibrações 

Astrais, nos reportemos ao artigo sobre “Luz, Cor e Consciência”, do livro Os 

Mistérios Rosacruzes: 

“Verdadeiramente, Deus é Uno e indivisível.  Ele contém em Seu Ser tudo o 

que é, da mesma forma que a luz branca inclui todas as cores. Mas Ele 

aparece em manifestação tríplice, assim como a luz branca se refrata em três 

cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Onde quer que vejamos essas 

cores, elas simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três raios 

primários da Vida Divina se difundem ou são irradiados pelo Sol e produz: A 

Vida, a Consciência e a Forma em cada um dos sete portadores de luz, os 

Planetas, que são chamados “Os Sete Espíritos diante do Trono”. Seus nomes 

são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. A Lei de Bode 

prova que Netuno não pertence ainda ao nosso Sistema Solar e indicamos ao 

leitor o Livro Astrologia Científica e Simplificada, escrita pelo autor do 

presente trabalho, para a demonstração matemática dessa afirmação.” 
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“Cada um dos sete Planetas recebe a luz do Sol em proporções diferentes, de 

acordo com sua proximidade da órbita central e a constituição de sua 

atmosfera; e os seres em cada um deles, de acordo com o seu estado de 

desenvolvimento, têm afinidade com alguns dos raios solares. Os Planetas 

absorvem a cor ou as cores que lhes são harmônicas e refletem as restantes 

sobre os outros Planetas. Esses raios refletidos levam consigo um impulso da 

natureza dos seres com os quais estiveram em contato.” 

“Desse modo, a Luz e a Vida Divinas chegam a cada um dos Planetas, quer 

diretamente do Sol, quer refletidas pelos seis Planetas irmãos, de modo 

semelhante à brisa do verão que, tendo passado pelos campos em flor, leva em 

suas asas silenciosas e invisíveis a fragrância mesclada de uma multidão de 

flores, assim como também as influências sutis do Jardim de Deus nos trazem 

os impulsos reunidos de todos os Espíritos Planetários e, nessa luz multicor, 

nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser”. 

“Os raios que vêm diretamente do Sol são produtores da iluminação espiritual; 

os raios refletidos dos outros Planetas aumentam a consciência e o 

desenvolvimento moral; e os raios refletidos pela Lua proporcionam o 

crescimento físico”. 

“Contudo, como cada Planeta só pode absorver uma quantidade determinada 

de uma ou mais cores, de acordo com o estado geral de sua evolução lá, assim 

cada ser sobre a Terra, seja mineral, vegetal, animal ou humano, só pode 

absorver e assimilar uma determinada quantidade dos diversos raios 

projetados sobre a Terra. O restante não o afeta nem lhe causa sensação 

nenhuma, do mesmo modo que o indivíduo totalmente cego não tem 

consciência da luz e da cor que existem em volta dele. Portanto, cada ser é 

afetado distintamente pelos raios estelares, e a ciência da Astrologia, uma 
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verdade fundamental na natureza, é de enorme benefício na obtenção do 

crescimento espiritual”.
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CAPÍTULO III - VOCÊ NASCEU SOB UMA ESTRELA DA SORTE? 

Você já olhou em um caleidoscópio e viu as figuras que lá se formam pelas 

inúmeras peças de vidro multicolorido, e percebeu como a mais leve mudança 

de posição muda o desenho? Você, também, já percebeu que seria impossível, 

ou quase, obter a mesma configuração novamente, independentemente de 

quanto você o agitasse? Há uma enorme variedade de efeitos. Similarmente, 

se você olhar para o céu noite após noite, perceberá alterações entre os 

Planetas, de modo que a variedade das alterações que ocorre entre eles é tal 

que seria impossível duplicar a posição relativa que eles se mantêm entre si, 

enquanto você está lendo isso, antes de, aproximadamente, uns vinte e seis mil 

anos. Assim, no caleidoscópio planetário há, poderíamos dizer, uma 

infinidade de padrões. Quando nós percebemos que os seres humanos estão, 

constantemente, entrando no mundo e que cada ser é marcado, na primeira 

respiração completa, com o padrão planetário que naquele momento se 

encontra no céu, concluímos que todos, necessariamente, devem ser diferentes 

um do outro. Essa afirmação sobre a influência astral26 não deve suscitar 

dúvidas, se levarmos em consideração que as ondas sem fio de diferentes 

comprimentos e alcances, emitidas por meio de um minúsculo aparelho, 

podem ser sentidas e registradas por meio de operações mecânicas que 

envolvem gastos de energia a milhares de quilômetros de sua fonte. As 

vibrações astrais daquelas grandes esferas nos céus se fazem sentir a milhões 

de quilômetros de distância, tão segura, fácil e com igual convicção. Sabemos 

que o ângulo do raio solar determina se é inverno ou verão. Conhecemos, 

também, o efeito da Lua sobre as águas, e é devido a toda essa experiência 

que todos nós temos, que nos sentimos mais animados quando a atmosfera 

está clara e seca do que quando está úmida e sombria. E o que determinam 

essas condições atmosféricas, se não os Astros, as estrelas circulantes? 

 
26 N.T.: Sol, Lua e os Planetas. 
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Quando olhamos para esse caleidoscópio astral, de tempos em tempos, vemos 

nos céus muitas configurações que são declaradas como de sorte ou de azar, 

conforme são formadas entre os chamados benéficos, como Vênus, Júpiter e o 

Sol, ou pelos chamados Astros adversos, como Saturno, Marte ou Urano, 

respectivamente. Quando Júpiter e Vênus estão em Conjunção mais fechada, 

perto do Meio-do-Céu, é uma conclusão inevitável que aqueles que vêm ao 

mundo sob essa configuração gozarão de uma sorte muito acima da média, e 

tais pessoas seriam, portanto, considerados “sortudas” ao extremo.  Por outro 

lado, há ocasiões quando Saturno e Marte ocupam a posição do zênite, 

destinados a almas que nascem para sofrer. 

Todavia, por que uns sofrem e outros nascem sob uma “estrela da sorte”? Por 

que as estrelas proporcionam um bom destino para uns e um destino 

desafortunado para outros; e, se nascemos para a “sorte”, seja essa boa ou 

ruim, para que serve e onde está o incentivo para o esforço individual? Se há 

uma lei da natureza que vigora sem nenhuma dúvida, essa é a Lei de Causa e 

Efeito, com toda a certeza. Cada causa deve produzir um efeito apropriado e 

nada do que vemos como efeito pode ser sem uma causa preexistente. Além 

do mais, se essa é uma lei universal, deve ser aplicada tanto às condições de 

nascimento quanto à vida subsequente. Seguindo essa ideia, a próxima 

pergunta é: se nosso nascimento sob uma estrela “da sorte” ou “sem sorte” é o 

efeito de alguma causa anterior, qual será essa causa, ou onde e como foi ela 

gerada? Só pode haver uma resposta para isso: que nós próprios devemos ter 

gerado as causas em alguma existência anterior, o que agora resulta em nosso 

nascimento sob uma “estrela da sorte” ou uma “sem sorte”. Assim, por 

indução, uma crença na Astrologia requer, também, uma crença em 

existências anteriores, bem como em vidas futuras, porque enquanto estamos 

colhendo, em nossos horóscopos, os efeitos de nossas vidas passadas, também 

estamos, por nossos atos, lançando as bases para um novo horóscopo, que só 

poderá ser trabalhado em uma vida futura. 
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“Como a sorte está ligada ao mérito. 

Nunca ocorre ao tolo; 

Tivesse ele a pedra do homem sábio, eu juro, 

A pedra do filósofo não seria.” 

Assim disse Mefisto sarcasticamente em “Fausto”27, e isso é verdade. Se 

nascemos, sob uma “estrela da sorte”, isso mostra que conquistamos o a boa 

sorte indicada, em razão da ponderação, da bondade e de nossas outras 

virtudes expressas em vidas anteriores, pois não podemos ter amigos a menos 

que nós próprios sejamos amigáveis conosco mesmo. Se acontecer de termos 

Saturno e Marte, ao invés de Vênus e Júpiter, perto do zênite, isso mostra que 

no passado não fomos bondosos e amigáveis, caso contrário não poderíamos 

agora expressar as características opostas. Contudo, esse é justamente o ponto 

onde o estudo da Astrologia deveria nos ajudar. Ela mostra nossas limitações, 

no presente momento, e salienta a solução óbvia e como construir para o 

futuro. Pode o leopardo mudar sua pele? Não. Pode o leão parar de caçar? Isso 

é absolutamente impossível. Pode a flor parar de florescer ou o mineral de se 

cristalizar? Certamente que não; porque estão sob leis tão imutáveis, quanto as 

leis dos Medos28 e Persas29. Eles não têm nem escolha nem prerrogativa, mas 

devem obedecer aos ditames do Espírito-Grupo30 que os guia no caminho da 

 
27 N.T.: Fausto (em alemão Faust) é um poema trágico do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, 

dividido em duas partes. Está redigido como uma peça de teatro com diálogos rimados, pensado mais 

para ser lido que para ser encenado. É considerado uma das grandes obras-primas da literatura alemã. 

A criação da obra ocupou toda a vida de Goethe, ainda que não de maneira contínua. A primeira versão 

foi composta em 1775, mas era apenas um esboço conhecido como Urfaust (Proto-Fausto). Outro esboço 

foi feito em 1791, intitulado Faust, ein Fragment (Fausto, um fragmento), e também não chegou a ser 

publicado. A versão definitiva só seria escrita e publicada por Goethe no ano de 1808, sob o título Faust, 

eine Tragödie (Fausto, uma tragédia). A problemática humana expressada no Fausto foi retomada a partir 

de 1826, quando ele começou a escrever uma segunda parte. 
28 N.T.: O Império Medo ou Confederação Meda foi uma entidade política que existiu na região 
geográfica da Média, no noroeste do atual Irã, conhecida por ter sido a base política e cultural dos medos, 

bem como de outros povos iranianos antigos 
29 N.T.: Os Persas viviam nas terras onde hoje se encontra o Irã, com comunidades de expatriados que 

habitam os países vizinhos e os estados árabes do golfo Pérsico. O Império Persa foi um dos maiores da 

história. 
30 N.T.: Contrariamente ao Espírito humano, que é um Espírito interno, os Espíritos que se manifestam 

nos outros reinos da natureza não são capazes de dirigir os seus veículos por si mesmo. Essa é a razão 

pela qual eles são dirigidos por um Espírito-Grupo que lhes orienta a partir do exterior. Há um Espírito-

Grupo por cada espécie animal ou vegetal. O instinto que é atribuído ao animal é, na realidade, uma 

sugestão do Espírito-Grupo. 
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evolução. A respeito disso, porém, diferimos radicalmente das criaturas dos 

reinos inferiores, pois dispomos tanto de escolha quanto de prerrogativa. Nós 

podemos fazer o que quisermos, e isso é um fator que nunca é mostrado no 

horóscopo, um fator que pode ser criado para desempenhar um papel de suma 

importância em todas as vidas. Não é suficiente nascer sob uma “estrela da 

sorte” para se ter uma boa vida, pois o horóscopo mostra somente as 

tendências e a pessoa assim tão bem-dotada terá, sem dúvida, muitas 

oportunidades para tornar sua vida afortunada no mais alto grau. Contudo, 

apenas na medida em que ele se esforça para aproveitar a oportunidade que 

lhe aparece é que o que está previsto em seu horóscopo se concretizará. E, 

similarmente, ocorre com a pessoa que está afligida pela Conjunção de dois 

Astros adversos no Meio-do-céu ou em qualquer outro lugar do horóscopo. 

Por sua vontade e pelo exercício da escolha, que são suas prerrogativas 

divinas, ela pode reger suas estrelas e fazer de um horóscopo “sem sorte” 

uma vida frutífera de um ponto de vista bem mais elevado que o da pessoa 

anterior. O barco que foi sacudido pela tempestade abriga, ao alcançar o porto 

seguro, uma alegria que não se compara com aquela do navio que sempre 

navegou em mares tranquilos. 

“Quem nunca comeu seu pão em amargo afã, 

Quem nunca acordado, a meia noite, viu passar 

Chorando, esperando pelo amanhã, 

Os poderes celestiais ainda não sabem avaliar.”31 

Do ponto de vista mais elevado, nós devemos sentir compaixão dos que vivem 

no luxo, em virtude de suas boas estrelas lhes darem todas as boas coisas 

desse mundo, levando-os a esquecerem de que são administradores, e que está 

chegando o dia em que suas almas serão chamadas a prestar contas de sua 

administração. Então, eles serão forçados a confessar que falharam no uso 

 
31 N.T.: do Romance de Johann Wolfgang von Goethe: “Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister”, 

designada como a obra que originou o Bildungsroman, um tipo de romance em que a personagem 

principal sofre um processo de desenvolvimento espiritual, psicológico, social e político. 
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apropriado da riqueza que lhes foi confiada; enquanto outros, sob as pressões 

e tensões da vida expressas pelas Quadraturas e Oposições dos seus 

horóscopos, arrancam de suas estrelas sem sorte uma parcela de vitória. Por 

que se admirar então, se os mensageiros do rei, as estrelas circulantes, tirarem 

do administrador infiel àquilo que tinha e o dar a outro, transformando as 

adversidades do último em prosperidade nas vidas futuras? Assim, o pêndulo 

da sorte e da perda, do sucesso e do fracasso, oscila através de muitas vidas, 

até que aprendamos a fazer nossa própria “sorte” regendo nossas estrelas. 

“Um deus pode amar sem interrupção, 

Contudo, sob leis de alternação, 

Nós, mortais, precisamos, em quantidade por converter, 

Nossa parcela de dor e de prazer.” 

E é essa a necessidade de mudança que nos é ministrada pelas estrelas 

circulantes as quais formam configurações chamadas boas ou adversas, 

embora não sejam assim, de um ponto de vista superior; porque, não importa 

quão bom seja o horóscopo, pela progressão dos Astros, as configurações 

adversas virão por certo, e não importa quão adverso seja o horóscopo, sempre 

surgem novas oportunidades para o bem, proporcionadas por Aspectos do Sol, 

de Vênus e Júpiter aos nossos Astros, nas posições do momento do 

nascimento. Tudo o que temos de fazer é agarrar as oportunidades e ajudar 

nossas estrelas para que elas possam nos ajudar. 

Amuletos, Pedras que representam o Nascimento de uma Pessoa e as 

Cores Astrais 

Nas vitrines de joalheiras e em horóscopos baratos, feitos de antemão, pode-se 

ler, frequentemente, que “dá sorte” para a pessoa nascida em um determinado 

mês usar uma certa pedra ou cor. Isso significa negócios para o joalheiro e 

para o prestidigitador astrológico, que tira “seu horóscopo” de uma caixa com 

uma virada de mão, quando você lhe informa o dia e mês em que você nasceu. 

Ambos compram sua literatura instrutiva (?) a um determinado preço por mil, 
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sendo que o custo maior está no papel e na tinta; não existem rugas deixadas 

em suas testas pelo estudo aprofundado e sério do problema. 

Contudo, assim como a moeda falsa implica a existência da autêntica, do 

mesmo modo a informação fraudulenta fornecida, petulantemente, por aqueles 

que alimentam o senso de mistério e fantasia que está profundamente 

entranhado na natureza humana, implica a existência de uma ciência genuína 

de correspondências mineralógicas com os raios estelares que influenciam 

todos os habitantes de nossa esfera sublunar; e quando essa ciência é 

corretamente compreendida e utilizada, o resultado é chamado dissolutamente 

de sorte; todavia não se trata realmente de sorte, no sentido compreendido 

pela maioria das pessoas, pois se trata do resultado do conhecimento exato 

usado cientificamente, sendo, pois, a consequência tão inevitável quanto a da 

água que desce pela colina. 

A filosofia das cores astrais e da mineralogia é a de que cada uma das 

Hierarquias Criadoras ativas32 na evolução trabalha com as diversas classes de 

seres, desde o mineral até o humano, sendo, assim, responsável pelo seu 

progresso. No decorrer desse trabalho, cada Hierarquia infunde, naturalmente, 

nos seres com quem lida um pouco de sua própria natureza e vibração. Assim, 

cada grupo mineral, cada espécie vegetal e animal, vibra em determinada 

nota-chave, que se mescla à vibração do Espírito-Grupo, do Signo e Astro 

particulares com os quais são mais sintonizados. 

No Livro O Conceito Rosacruz do Cosmos, os Irmãos Maiores ensinam que: 

 
32 N.T.: Sem Nome_1 (Áries), Sem Nome_2 (Touro), Serafins (Gêmeos), Querubins (Câncer), Senhores 

da Chama (Leão), Senhores da Sabedoria (Virgem), Senhores da Individualidade (Libra), Senhores da 

Forma (Escorpião), Senhores da Mente (Sagitário), Arcanjos (Capricórnio), Anjos (Aquário) e Espíritos 

Virginais (Peixes). 
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“Os Arcanjos, que foram humanos no Período Solar, quando os animais atuais 

iniciaram sua evolução com uma existência semelhante à dos minerais, são 

agora os Espíritos-Grupo dos animais.”. 

“Os Anjos, que foram humanos no Período Lunar, quando os atuais vegetais 

começaram a sua evolução com uma constituição semelhante à dos minerais, 

são agora os Espíritos-Grupo dos vegetais. O ser humano, que alcançou o 

estágio humano no Período Terrestre, trabalha agora com a nova onda de vida 

que começou sua evolução na Terra como mineral. Ele não está 

suficientemente evoluído para assumir o papel de Espírito-Grupo, coisa que 

lhe está reservada para o futuro. No Período de Júpiter, ele lhes dará vida 

como a das plantas; no Período de Vênus, despertará seus desejos e emoções, 

como nos animais; e no Período de Vulcano, lhes dará uma Mente e os fará 

humanos. Tudo isso, porém, está reservado para o futuro. No momento, ele 

está trabalhando com eles o melhor que pode, os transformando em pontes, 

navios e estruturas de arranha-céus; ele os está convertendo em fios de metal 

que dão a volta ao mundo; extraindo deles gemas que brilham e adornam os 

grandes de nossa sociedade, e, assim, ele está estabelecendo, gradativamente, 

um relacionamento íntimo com eles e se preparando para se encarregar, como 

Espírito-Grupo, de sua evolução em algum período no futuro.” 

É muito bem conhecido pelos estudantes de Astrologia que uma leitura 

astrológica baseada apenas no mês em que o indivíduo nasceu tem pouco 

valor, pois todas as pessoas nascidas no mesmo mês não possuem, de maneira 

nenhuma, as mesmas experiências, mas se levarmos em consideração o dia, o 

ano e o local conseguiremos um horóscopo absolutamente individual e 

totalmente diferente em detalhes do horóscopo de qualquer outra pessoa – e 

esse é o ponto que interessa para esta argumentação – sendo que o Regente 

não é o senhor do Signo onde está o Sol, salvo para crianças nascidas com o 

Sol despontando, momento em que o Sol está no Ascendente. É o Regente do 
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Signo ascendendo QUE é o determinante com a nossa afinidade 

mineralógica, e isso porque, no momento da concepção, quando o Átomo-

semente do nosso atual Corpo Denso mineral era depositado, a Lua estava 

naquele Signo e grau particulares (ou no seu oposto), e então atuava como um 

foco de forças que a partir dali se cristalizaram no veículo que agora usamos. 

A tabela abaixo mostra a afinidade de cada um dos doze Signos com certas 

gemas33, metais e cores e nesse quadro há os elementos fazer um talismã 

eficaz, o qual pode ser feito por qualquer indivíduo que saiba levantar um 

horóscopo e misturar os ingredientes, conforme o caso requeira. Não 

hesitamos em dizer como isso é feito, pois pode ajudar alguns a ajudarem a si 

mesmo e aos outros. O único dano que pode ocorrer é induzir uma pessoa 

inescrupulosa a fazer talismãs por dinheiro e, mesmo assim, se ela for 

conscienciosa no seu trabalho, quem obtê-lo não será enganado, pois a reação 

a sofrer é da pessoa que prostitui a ciência espiritual para ter um ganho 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 N.T.: uma pedra preciosa ou semipreciosa, especialmente quando cortada e polida. 
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PEDRAS QUE REPRESENTAM O NASCIMENTO DE UMA 

PESSOA E CORES 

Gemas Regidas pelos Signos 
Regentes 

do Signo 

Metais/

Minerais 
Cores 

 
Ametista, Diamante U Ferro 

Vermelh

o 

 Ágata de Musgo, Esmeralda T Cobre Amarelo 

 Cristal, Água-marinha S Mercúrio Violeta 

 Esmeralda, Ônix Preto R Prata Verde 

 Rubi, Diamante Q Ouro Laranja 

 Jasper Rosa, Zircão ou Zirconita S Mercúrio Violeta 

 Diamante, Opala T Cobre Amarelo 

 
Topázio, Malaquita ou Malaquite U Ouro 

Vermelh

o 

 Carbúnculo, Turquesa V Estanho Azul 

 Ônix Branco, Pedra-da-Lua W Chumbo Índigo 

 Safira, Opala W Chumbo Índigo 

 Crisólita, Pedra-da-Lua V Estanho Azul 

Antecipando uma pergunta, podemos dizer que os astrólogos da antiguidade 

que estudaram este aspecto da ciência, relacionaram muitas centenas de 

minerais em que notaram afinidades astrais, mas tais trabalhos foram 

mutilados no curso dos tempos, e, agora, não estão mais disponíveis. 
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Paracelso34 e, também, Agrippa35, fizeram consideráveis estudos sobre o 

assunto, com resultados muito importantes; mas suas extensas considerações 

estão fora do escopo desse trabalho, daí os autores se deterem somente no que 

é essencial, indicando o caminho que outros poderão seguir, no caso de se 

sentirem inclinados a fazê-lo. 

Para ilustrar como os elementos minerais podem ser usados vantajosamente, 

passemos ao exemplo seguinte: suponhamos que em determinado horóscopo 

encontramos Sagitário no Ascendente, com seu Regente Júpiter também no 

Ascendente. Júpiter é, portanto, o Planeta Regente e, assim, de acordo com 

nosso quadro, turquesa é a pedra de nascimento da pessoa, estanho é o metal 

com que ela tem afinidade, e azul é a sua cor. Isto significa que tal pessoa 

poderá ser muito ajudada em sua autoexpressão se usar uma turquesa, um 

amuleto de estanho e se vestir de azul, quando compatível com o costume. 

Isto é verdadeiro até certo ponto, mas é apenas uma pequena parte da verdade 

e não é, de forma nenhuma, o melhor uso que se pode fazer desse 

conhecimento. 

Para indicar uma maneira melhor, suponhamos que o horóscopo dessa pessoa 

mostre graves aflições da parte de Marte e Saturno. 

Marte aflige três Planetas; seu metal é o ferro, Vênus está em Oposição à 

Marte; seu metal é o cobre e, consequentemente, o cobre é um antídoto para as 

vibrações marcianas. 

 
34 N.T.: ou Paracelsus - Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1521) – 

físico, botânico, alquimista, astrólogo e ocultista suíço-germânico. 
35 N.T.: Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535) também conhecido em algumas obras 

portuguesas como Henrique Cornélio Agrippa, foi um intelectual polemista e influente escritor do 

esoterismo da Renascença. Interessou-se por magia, ocultismo, alquimia, astrologia e demais “artes 

curiosas” do esoterismo ocidental. 
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Saturno aflige um Planeta; seu metal é o chumbo. Júpiter está em Oposição à 

Saturno; portanto, o metal de Júpiter, o estanho, é um antídoto para as 

vibrações saturninas. 

Com isso em mente, um amuleto pode ser composto de estanho e de cobre, 

não exatamente na proporção de três para um, mas considerando o volume dos 

vários Astros, suas densidades e força dos Aspectos que se deseja superar, 

assunto que envolve mais estudo. O trabalho em si deve ser feito sob 

condições astrais auspiciosas. Um amuleto de Marte, projetado para dar 

energia a alguém com fracas configurações teria maior sucesso se feito na 

hora de Marte, e em uma terça-feira, quando ambos – Sol e Lua – estivessem 

em Signos marcianos, como acontece em abril e novembro. A mesma coisa se 

pode dizer dos amuletos feitos para outros Astros (Veja a Tabela das Horas 

Astrais em nosso Livro “Astrologia Científica Simplificada”). 

Uma gema ou um amuleto feito sob tais princípios é um foco para os raios 

estelares dos Astros que representam e infundem as vibrações de suas 

naturezas em nossas auras o tempo todo em que os estivermos usando, assim 

como o receptor sem fio, sintonizado em certa frequência, capta as ondas ao 

seu alcance; e do mesmo modo podemos misturar as cores e, assim, conseguir 

ajuda delas. Na realidade, o que produz o efeito das cores físicas são as cores 

complementares, vistas no Mundo do Desejo. Se precisarmos conter uma 

pessoa sobre quem Marte atua de modo proeminente, as gemas, cores e os 

metais de Saturno ajudarão, e tal pessoa deveria lidar o mínimo possível com 

o ferro (ferramentas, máquinas, etc.), mas se quisermos ajudar alguém que 

esteja triste e taciturno, podemos usar com proveito as gemas, cores e metais 

de Marte. Em última análise, o problema se resume em uma questão de 

julgamento e de bom senso. Assim, o conhecimento do essencial que demos 

aqui pode ser usado vantajosamente por qualquer um. 
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Qual é o Melhor Momento para Nascer? 

À luz da investigação oculta do assunto parece que o nascimento é um 

acontecimento que somos impotentes para controlar; portanto, quando parece 

que o controlamos, mesmo só um pouco, nós estamos realmente sendo 

agentes do Destino para acelerá-lo ou retardá-lo até que chegue o momento 

certo. Esse ponto de vista é justificado, também, pela experiência do autor na 

Astrologia Horária. A filosofia da Astrologia Horária diz que, no momento em 

que uma pessoa é impelida a fazer uma pergunta relativa a um assunto 

importante, os céus também possuem a resposta, de maneira que um 

horóscopo levantado para aquele momento conterá a solução do problema. 

Contudo, deve ser, particularmente, notado que o momento36 para estabelecer 

o dia e a hora do “nascimento da pergunta” é aquele em que o interessado fez 

a pergunta ao astrólogo, se tal é feita pessoalmente; quando feita pelo correio, 

o astrólogo fixa esse momento no instante em que lê a pergunta na carta. 

Por diversas vezes temos recebido cartas contendo perguntas, com indícios de 

terem atrasado em virtude de enchentes ou fogo, mas o horóscopo levantado 

para o momento da leitura deu a resposta, mostrando que a demora fazia parte 

do plano e nem deveríamos nos surpreender que as grandes Inteligências – os 

ministros do Destino – prevejam e façam concessões a contingências além do 

alcance da Mente humana. Quando a Mente Infinita concede o igual cuidado 

ao desenho da anatomia de uma mosca, um camundongo e um leão, não 

podemos concluir que uma atenção semelhante às minúcias prevaleça em 

todos os setores da vida, e quando parece que atrasamos ou precipitamos um 

nascimento, estamos, na realidade, ajudando a natureza a seguir seu curso 

predeterminado, conforme dissemos no início deste tópico. 

Entretanto, as pessoas sempre perguntam ao astrólogo qual é o melhor 

momento para nascer; jovens astrólogos, também frequentemente, querem 

 
36 N.T.: data (dia, mês e ano) e hora do dia. 
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saber isto; não que tenham alguma ideia de controlar o nascimento, mas ao 

verem um horóscopo ou ao saberem o momento do nascimento de uma 

pessoa, podem fazer um cálculo rápido mental e dizer se o horóscopo é bom 

ou mau. Tal julgamento seria baseado, naturalmente, apenas na posição do Sol 

por Signo e na Casa aproximada, daí ser muito pouco exato. Contudo, pode-se 

dizer que outras posições astrais sendo iguais, é melhor nascer quando a Lua 

está crescendo em luminosidade, da Lua Nova para a Lua Cheia, do que 

quando ela está minguando, da Cheia para a Nova, pois a Lua crescente 

sempre aumenta a vitalidade e adianta nossos negócios. 

É melhor nascer em abril ou agosto, quando o doador da vida – o Sol – está 

em seu Signo de Exaltação, Áries, ou em Leão, seu domicílio, pois assim 

entramos na crista da onda do mar da vida, e somos apoiados na batalha da 

existência por uma grande reserva de força e energia. 

Também é bom nascer em maio ou julho, quando a luz vital do Sol é 

focalizada através do Signo de Exaltação da Lua ou do domicílio dela –Touro 

ou Câncer – especialmente, como dissemos, quando o luminar menor está 

crescendo, pois, tais condições também fornecem muita vitalidade, que é um 

grande recurso na vida física. 

Com respeito à hora do dia mais favorável para nascer, pode-se dizer que as 

crianças nascidas ao raiar do dia, ou no período da manhã, das oito ao meio-

dia, enquanto o Sol atravessa a Casa dos Amigos e Casa do Prestígio Social, 

são as que têm mais “sorte” porque são ajudadas a cada passo. Crianças 

nascidas entre o meio-dia e a meia-noite têm menos “sorte”, na medida em 

que o Sol se aproxima do Nadir, a partir de onde a “sorte” volta-se novamente 

para aqueles que nascem de madrugada, quando a Estrela do Dia está subindo 

em direção ao horizonte oriental. Elas terão que forjar seus próprios caminhos 

no mundo, mas lhe serão dadas oportunidades em abundância. 
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Podemos, portanto, resumir nossas conclusões, dizendo que é melhor nascer 

ao romper da aurora ou no período da manhã, de preferência em abril ou 

agosto, quando a Lua está crescendo em luminosidade. 

Finalmente, devemos sempre atentar que não existe “sorte”, no sentido 

geralmente aceito, pois aquilo que temos ou aquilo que nos falta, a qualquer 

respeito, deve-se a nossas próprias ações no passado, e no futuro poderemos, 

por esforço próprio, possuir o que não temos agora.
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CAPÍTULO IV – A LEITURA DO HORÓSCOPO 

 

Introdução 

Quando o estudante de Astrologia já aprendeu a levantar um horóscopo 

corretamente, por meio do estudo do nosso Livro Astrologia Científica 

Simplificada ou de outra obra confiável, a próxima e mais importante parte é 

ler sua mensagem. Astrologia significa “Lógica das Estrelas” e nós devemos 

aconselhar, seriamente, o estudante a não depender muito das autoridades no 

assunto, mas tentar compreender a natureza básica de cada Astro37, a 

influência dos Signos, das Casas e dos Aspectos; depois, por um processo de 

raciocínio, combiná-los e, então desenvolver sua própria intuição, a qual lhe 

servirá muito mais útil do que a habilidade de repetir, como um papagaio, o 

que outros já disseram. 

Devemos, também, alertar o jovem astrólogo para não se preocupar muito 

com as descrições da aparência física indicadas no horóscopo. É tolice 

desperdiçar horas estudando uma parte do assunto que tem um valor limitado. 

Nós damos descrições dos diferentes tipos físicos, mas o fazemos com o 

propósito de ajudar o estudante a determinar, à primeira vista, o provável 

Signo e Astro do Ascendente de uma pessoa que não sabe a hora de seu 

nascimento. Existem pessoas, por exemplo, com um rosto que muito se 

assemelha ao de um carneiro. Se tal pessoa tivesse dúvida quanto à hora de 

seu nascimento, imediatamente contaríamos com Áries e tentaríamos ver, 

experimentalmente, como esse Signo ascendendo se combinaria com as outras 

características daquela pessoa; se assim fizéssemos, veríamos que nossa 

suposição, provavelmente, estaria correta. Dessa forma, os outros Signos e 

Astros posicionados nos Signos também apresentariam características 

distintas, de valiosa ajuda ao estudante na direção mencionada acima. 

 
37 N.T.: Sol, Lua e Planetas. 
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O estudante deveria, também, se esforçar para cultivar uma perfeita confiança 

na ciência da Astrologia. Não existe nada empírico na leitura do caráter e na 

diagnose. A esse respeito, isso é tão simples como o ABC. As previsões 

podem falhar, porque ao Astrólogo é impossível determinar a força de 

vontade da pessoa para quem ele está fazendo as previsões, mas as tendências 

latentes são sempre prognosticadas com exatidão. Os autores descobriram 

que, quando não conhecem pessoalmente os indivíduos cujas características 

leem, suas delineações são muito mais profundas e mais exatas do que quando 

as conhecem, porque assim as impressões pessoais e outras influências estão 

ausentes, de forma que o místico pergaminho celestial pode ser lido mais 

facilmente. 

Há três fatores que nos trazem a mensagem mística das estrelas: as Casas, os 

Signos e os Astros. 

Cada Casa representa um departamento da vida; os Signos são divisões dos 

céus, os quais, por suas posições em relação às Casas, indicam nosso 

temperamento básico e nossa atitude perante a vida, e os Astros são os 

mensageiros de Deus, os quais, por seus movimentos pelas Casas e pelos 

Signos, nos proporcionam oportunidades para o crescimento da alma, o qual 

precisamos para nosso desenvolvimento individual. Portanto, é necessário, 

para aquele que deseja aprender a ler um horóscopo, conhecer profundamente 

esses três fatores, tanto separadamente quanto em suas várias combinações. 

As informações que vem a seguir podem ajudar a transmitir esse 

conhecimento. 

As Casas 

As Casas são chamadas “Casas Mundanas” para diferenciá-las das “Casas 

Celestiais”, isto é, os doze Signos do Zodíaco; mas geralmente são chamadas 

apenas de “Casas”. 
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É o ângulo do raio astral que determina seu efeito em nossas vidas; Astros que 

estão a Leste afetam nossa saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as 

doenças física; Astros ao Sul, próximos do zênite, são fatores benéficos ou 

adversos a respeito da nossa posição social. Se um Astro está se pondo a 

Oeste, no momento de nosso nascimento, seus raios nos atingem de maneira 

tal que nos atraem para certo tipo de parceiro de matrimônio, ao passo que os 

Astros sob a Terra, ao Norte, exercem efeito sobre nossas condições na última 

parte da vida. Como ilustração, vamos supor que alguém nasça ao raiar de um 

dia em que Sol e Júpiter estejam em Conjunção. Esses, portanto, o atingem 

pelo ângulo oriental e lhe dão uma esplêndida vitalidade. Outra pessoa nascida 

no mesmo dia, ao meio-dia, quando Júpiter e Sol estão no zênite, pode ter um 

corpo muito débil, fraco, se outros Astros a Leste estiverem em posição 

adversa, mas os raios do Sol e de Júpiter, incidindo desde o Sul sobre sua 

Carta Natal, certamente vão chamar a atenção em sua esfera social, fazendo-a 

receptora de distinções e favores públicos. Outra pessoa, nascida no mesmo 

dia, quando o Sol e Júpiter se pondo a Oeste, pode ser um pária se os Astros a 

Leste e ao Sul assim o decretarem, mas os raios benéficos do Sol e de Júpiter, 

provenientes do ângulo ocidental, farão que seja amada por seu companheiro e 

tenha êxito nas parcerias e sociedades. Tais fatos já foram comprovados pela 

observação e tabulação. Portanto, se diz que as doze divisões do círculo de 

observação, conforme são vistas a partir do local do nascimento, 

verdadeiramente regem ou governam os vários departamentos da vida, em 

virtude do que as pessoas nascidas no mesmo dia podem ter as mais diversas 

experiências. 

As Casas podem ser agrupadas de várias maneiras, de acordo com a influência 

que exercem em nossas vidas; há Casas “angulares”, “sucedentes” e 

“cadentes”, assim como Casas pessoais, espirituais, materiais, sociais e 

místicas. 
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Das angulares, a 1ª Casa governa nosso “eu” pessoal, e sua oposta, a 7ª Casa, 

rege aquele que está mais próximo de nós e que nos é mais querido, isto é, o 

companheiro de matrimônio. A 4ª Casa determina as condições em nosso lar, 

e seu ângulo oposto, a 10ª Casa, mostra nossa posição social, na comunidade 

em que vivemos. Assim, os ângulos mostram coletivamente a esfera de nossas 

atividades na vida. 

Das Casas sucedentes, a 2ª mostra nossa posição financeira em relação àquilo 

que adquirimos com nossos próprios esforços, e a Casa sucedente oposta, a 8ª, 

mostra aquilo que recebemos de outros, como legados, etc. As outras Casas 

sucedentes, a 5ª e 11ª, mostram como devem ser gastos nossos ganhos, pois a 

5ª Casa indica os filhos de nosso corpo, que têm o direito legítimo em 

compartilhar da nossa renda, e a 11ª Casa mostra os filhos do nosso cérebro, 

nossas esperanças, nossos desejos e nossas aspirações, que também 

consomem nossos recursos. 

Dos dois pares de Casas cadentes, a 6ª é a Casa do serviço voluntário, o qual 

executamos como nossa parte no trabalho do mundo por uma quota 

equivalente de bens do mundo, e a 12ª Casa mostra como podemos ser 

forçados a trabalhar sem remuneração, sob restrição ou prisão, se não o 

fizermos de boa vontade. A 6ª Casa mostra também o estado da nossa saúde e 

a 12ª se necessitamos de tratamento hospitalar. 

O outro par de Casas cadentes, a 3ª e a 9ª, mostram se a nossa vida e o nosso 

trabalho podem nos confinar a um só lugar ou se exigem viagens e mudanças 

de residência. A tal respeito, a 3ª Casa mostra viagens curtas, e a 9ª Casa, 

viagens longas. 

As Casas pessoais compreendem a 1ª, a 5ª e a 9ª. A 1ª Casa rege a saúde e a 

habilidade do corpo em lutar contra as doenças e as peculiaridades do Corpo 

físico. Os Astros e Signos nesta Casa impelem sobre ela sua marca para 
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formar ou desfigurar, conforme a natureza de seu destino gerado por si 

mesmo. A 5ª Casa mostra a qualidade da natureza amorosa da nossa alma e a 

linha da sua expressão, se ela segue a linha de menor resistência; e a 9ª Casa 

mostra o quanto podemos captar do espírito em nosso atual estado de 

limitação. 

A trindade das Casas materiais consiste na 2ª, 6ª e 10ª e mostra as posses 

mundanas do ser humano, seus meios de obtê-las e o prazer que estas lhe 

trazem. A riqueza ou pobreza é mostrada pela 2ª Casa; a saúde, sem a qual 

não se pode tirar proveito das posses mundanas, é mostrada pela 6ª Casa; e o 

prestígio público, que é a principal fonte da gratificação para o ser humano 

comum, é mostrado pela l0ª Casa. 

As Casas sociais são a 3ª, a 7ª e a 11ª e nelas é mostrada a natureza de nossas 

relações com os vários tipos de almas que encontramos na vida. Irmãos e 

irmãs, a quem estamos unidos pelos laços do sangue, são mostrados pela 3ª 

Casa; o (a) companheiro (a) do nosso coração, com quem nosso sangue se 

mistura de outra maneira, é mostrado (a) pela 7ª Casa; e os amigos, mais 

preciosos que pérolas para quem tenha conquistado sua amizade, são 

designados pela 11ª Casa. 

A quarta e última trindade de Casas é composta da 4ª, 8ª e 12ª. Nelas estão 

ocultos os mistérios da vida pré-natal do espírito, e as experiências post-

mortem que se seguem imediatamente após o terminus vitae38.  No plano 

material, a 4ª Casa significa nossa condição na última parte da vida, a 12ª 

mostra a tristeza que nos marca com a inutilidade das coisas materiais, e a 8ª 

indica a natureza de nossa saída do cenário do mundo. 

 
38 N.T.: Na Fraternidade Rosacruz isso ocorre quando o Cordão Prateado se rompe nos pontos que 

parecem dois números seis. É a morte nesse Mundo Físico. 
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Uma ilustração pode ajudar o estudante a compreender como os céus 

influenciam nossa vida através das doze Casas. Suponhamos que estamos 

dirigindo um carro por uma estrada que acompanha o litoral, mas afastada 

desse cerca de uns dois quilômetros. Uma brisa sopra do oceano e, ao passar 

pela zona que nos separa do mar, ela nos traz, em suas asas invisíveis, 

mensagens daquela terra, as quais evocam prazer ou aversão, dependendo de 

sua natureza. Em certo lugar, um aroma de feno recém-cortado nos enche de 

alegria; talvez o cheiro enjoativo do jasmim, em outro trecho de nosso 

passeio, possa nos causar náuseas; e, mais tarde, podemos nos sentir realmente 

mal com o cheiro forte que vem da água estagnada do pântano. Mas, então, 

entramos em uma floresta, e logo o gratificante bálsamo dos pinheiros nos faz 

recobrar a saúde e o bom humor. 

Em nossa jornada do berço ao túmulo levamos conosco as doze Casas na 

atmosfera áurica que nos cerca, como o ar envolve a terra que flutua. Cada 

Casa espelha parte da vida; cada uma contém algumas de nossas lições; cada 

uma representa o modo como cumprimos ou negligenciamos as tarefas da 

vida inerentes a um determinado setor. No momento apropriado da vida, 

colhemos de cada Casa o que semeamos em vidas passadas, isto é, salvo se 

nos prevenimos dessa colheita a tempo. Está a nossa 11ª Casa afligida, os 

amigos nos traem e nos abandonam; deixam-nos magoados, ou nos causam 

náuseas, como o cheiro do jasmim e a água estagnada do pântano? 

Examinemos, então, o horóscopo, pois ele revela o que está escondido em 

nossa atmosfera áurica. Os amigos nos sentem, e nós a eles, através do décimo 

primeiro ângulo, pelo que algo malcheiroso deve estar ali. Pode ser que 

estejamos querendo mais ser favorecidos por eles do que favorecê-los. Vamos 

parar de ser como o enjoativo e debilitante jasmim, e procuremos manifestar a 

firme fortaleza do revigorante pinheiro; então, nós encontraremos amigos se 

aglomerando à nossa volta, admirando nossa força. Nem todos possuem 

naturezas tão fortes, mas podemos igualmente atrair por meio da bondade, que 
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é tão reconfortante aos corações magoados quanto o perfume do feno novo o é 

aos nossos sentidos e, desse modo, podemos nos livrar das aflições a Casa dos 

Amigos. 

Depois dessas explanações supracitadas, pode-se dizer que as Casas 

influenciam os assuntos da vida como segue: 

1ª Casa – Rege o corpo físico em sua saúde e a habilidade do corpo em lutar 

contra as doenças e aparência; determina as condições do lar da 

infância, enquanto a pessoa está sob o controle dos pais. 

2ª Casa – Rege o dinheiro, as fortunas financeiras; mostra o que a pessoa 

adquire por esforço próprio e, até certo ponto, o uso que fará dele. 

3ª Casa – Rege os irmãos e as irmãs; os vizinhos; a Mente instintiva; os 

escritos; as pequenas viagens e os meios de transportes dessas 

viagens. 

4ª Casa – Um dos pais (pai ou mãe) que exerce a menor influência na vida da 

pessoa; as condições na última parte da vida; casas, terrenos, minas; 

tudo o que pertence à terra. 

5ª Casa – O amor, o namoro e a libertinagem; a atração lícita e ilícita, e a 

relação sexual entre os namorados ou noivos antes do casamento; 

os filhos; as instituições educacionais; os livros e jornais; os 

esportes e as diversões; as ações de empresas e as especulações na 

compra/venda delas. 

6ª Casa – A saúde; o serviço a ser prestado pela pessoa e, também, a condição 

e fidelidade daqueles que a servem. 
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7ª Casa – O (a) companheiro (a) de matrimônio; o público em geral; os 

concorrentes; os sócios; os adversários em litígios; os rivais. 

8ª Casa – A morte; as heranças; as finanças do (a) companheiro (a) de 

matrimônio; as habilidades ocultas ou faculdades latentes, mas 

quase prontas a se manifestarem. 

9ª Casa – A religião; as experiências e aspirações espirituais; os sonhos e as 

visões; as viagens longas e as leis. 

10ª Casa – Um dos pais (pai ou mãe) que exerce a maior influência na vida da 

pessoa; a honra e a posição social do indivíduo; seu (sua) 

empregador (a) ou seu (sua) juiz (a) e o governo. 

11ª Casa – Os amigos, companheiros e simpatizantes; as esperanças, os 

desejos e as aspirações, geralmente de natureza material; os 

enteados. 

12ª Casa – Os confinamentos em hospitais ou prisões; os inimigos secretos e 

as conspirações; a tristeza e autodestruição. 

Os Signos do Zodíaco 

Em cada um dos dois lados da trajetória do Sol39, há um número de estrelas 

fixas que estão agrupadas de tal maneira que podem ser consideradas como 

formando doze constelações, e, como possuem certas influências 

características, os sábios da antiguidade lhes deram os nomes dos animais que 

expressam traços semelhantes. Essas constelações são chamadas de Zodíaco 

natural, e para todos os fins práticos pode-se dizer que ocupam posições 

permanentes em relação a outras estrelas fixas do firmamento. Esse círculo é 

 
39 N.T.: Conhecido, astronomicamente, como Eclíptica. 
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dividido em doze seções, começando no primeiro grau de Áries, ocupado pelo 

Sol no Equinócio de Março. 

Devido à Precessão do Equinócio, o Sol não cruza o Equador no mesmo ponto 

a cada ano, mas se descobriu que os primeiros 30 graus desde o ponto onde o 

Sol cruza o Equador no Equinócio tem efeito idêntico ao atribuído à 

constelação de Áries; os trinta graus seguintes irradiam uma influência 

Taurina, e assim por diante, com as outras dez seções de trinta graus cada. Por 

conseguinte, as doze seções, medidas a partir do Equinócio de Março, são 

usadas exclusivamente em Astrologia e chamadas Signos do Zodíaco, para 

diferenciá-las das constelações (Para uma completa elucidação do assunto 

veja no Livro Astrologia Científica Simplificada40, sob o tópico “Zodíaco 

Intelectual”.). 

Esses doze Signos do Zodíaco são divididos diversamente, de acordo com seu 

efeito sobre a humanidade, em Signos: Cardeais, Fixos e Comuns e, também, 

em Signos de: Fogo, Terra, Ar e Água. Tentaremos elucidar suas influências 

nos próximos tópicos. 

Os Signos Cardeais – Palavra-Chave: “Atividade” 

Os Signos Cardeais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Esses Signos são 

chamados Cardeais porque quando o Sol os cruza, ele está em um dos quatro 

ângulos dos céus, em um ponto de inflexão onde é forçado a tomar outra 

direção. Em Áries, ele se encontra o mais longe que pode ir a Leste; Câncer é 

o ponto tropical do Norte de onde ele envia o raio perpendicular no Solstício 

de Junho e, consequentemente, o maior calor (para o Hemisfério Norte). Libra 

é o extremo ponto Ocidental de seu trajeto, onde ele sai do Hemisfério Norte; 

e no Natal ele está em Capricórnio, o ponto mais distante ao Sul, onde seu 

raio horizontal deixa os povos do Hemisfério Norte nas garras geladas do 

 
40 N.T.: de Max Heindel, Fraternidade Rosacruz. 
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inverno. O efeito dos ângulos – da 1ª, 4ª, 7ª e 10ª Casas – é semelhante ao dos 

Signos Cardeais, porque essas Casas estão nos pontos: Leste, Norte, Oeste e 

Sul do Horóscopo. A natureza e o efeito dos Signos Cardeais e dos ângulos 

podem ser resumidos nas palavras “Ação” e “Iniciativa” (embora cada um 

atue de modo diferente dos demais), portanto, os Astros posicionados nos 

Signos Cardeais e nos ângulos dão sabor à vida, de acordo com a natureza de 

cada Astro, Signo e ângulo.  

“Zodíaco” significa um círculo de animais. Os símbolos de três dos Signos 

Cardeais são animalescos: Áries, o carneiro; Câncer, o caranguejo; e 

Capricórnio, o bode. O quarto, Libra – a balança –, representa o ideal pelo 

qual esta classe deve se esforçar. Ninguém precisa mais de equilíbrio do que 

aqueles sob a influência impulsiva do raio cardeal; portanto, a Balança foi 

posta nos céus para dirigir suas aspirações. 

Os Signos Fixos – Palavra-chave: “Estabilidade” 

Os Signos Fixos são: Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Três símbolos dos 

Signos Fixos são também animalescos, violentos e rancorosos: Touro, o touro; 

Leão, o leão; e Escorpião, o escorpião. A figura humana de Aquário, o 

portador de água, nos mostra o ideal pelo qual esta classe deve se empenhar. 

Em vez de lutarem contra, perseguirem ou envenenarem os outros na luta pela 

existência, eles devem aprender a serem humanos, a serem amigos de todos 

em vez de inimigos. 

A influência dos Signos Fixos ativa a natureza do desejo, imprimindo 

resistência e persistência à ação. 

Quando os Signos Fixos estão nos ângulos (lª, 4ª, 7ª e 10ª Casas) exercem uma 

força quase irresistível, impelindo o indivíduo a seguir certa linha. Ele pode 

ser vagaroso e lento, mas por certo será persistente em tudo o que se proponha 

a fazer, e seja qual for o talento que possa ter em determinado âmbito será 
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explorado ao máximo. Revezes que desencorajariam uma pessoa de Signos 

Cardeais não desanimam o ser humano com Signos Fixos nos ângulos. Ele 

não conhece derrota; portanto, geralmente acaba alcançando sua meta e 

obtendo sucesso pela Concentração num único ponto e Persistência em seguir 

o caminho escolhido. Por outro lado, tais pessoas são conservadoras ao 

extremo. Podem ver e desejar melhoramentos em várias linhas, mas são 

extremamente vagarosas para adotarem medidas que as possam levar ao fim 

almejado; elas nunca fazem isso, a não ser que estejam completamente 

convencidas de que determinado método corresponderá às necessidades. Em 

outras palavras, pessoas com Signos Fixos nos ângulos “observam bem antes 

de dar um passo”; olham durante muito tempo e com muito, muito cuidado, 

mas, por outro lado, uma vez que são atraídas para determinada causa, a ela 

são fiéis até a morte, e desta causa não se pode encontrar advogados mais 

ardentes; seu zelo é quase fanático. De modo geral, pode-se dizer que as 

pessoas de Signos Fixos nos ângulos, são as pessoas mais confiáveis do 

mundo, tanto para o bem quanto para o mal. 

Os Signos Comuns – Palavra-chave: “Flexibilidade” 

Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes são chamados Signos Comuns, sendo sua 

natureza intrínseca expressa melhor pela palavra-chave Flexibilidade. 

As forças que atuam através dos Signos Cardeais incidem sobre o Corpo 

Denso e o incitam à ação. 

O poder dos Signos Comuns é mental e espiritual, conferindo propósito à ação 

e incentivo à nobreza de vida. 

Portanto, pessoas influenciadas pelas forças estelares focadas, principalmente, 

através dos Signos Cardeais são os trabalhadores do mundo – não operários, 

mas executivos, aqueles que alcançam as coisas pelo trabalho, e que trazem à 
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existência concreta, pequenos ou grandes projetos valiosos ao trabalho do 

mundo. Os Signos Comuns são duplos; dois deles são humanos: Gêmeos, os 

gêmeos e Virgem, a virgem; o terceiro, Sagitário, o centauro, é parcialmente 

humano; e somente o quarto símbolo Peixes, os peixes, é tirado do reino 

inferior. Nenhum, contudo, é violento, mas são símbolos intensamente morais, 

intelectuais e espirituais. 

Instáveis como juncos, balançam daqui para ali; nada os atrai 

permanentemente, e o que mais desejam é a mudança. Por mais bem 

colocados que estejam, raramente podem resistir à tentação de começar algo 

em outra cidade, e, quanto mais longe, melhor. Portanto, o adágio antigo: 

“pedra que muito rola não cria limo” se aplica particularmente a essa classe, 

pois seus hábitos errantes normalmente os deixam pobres. Gastam tão (ou 

mais) depressa quanto ganham. Assim, essas pessoas vagam pelo mar da vida, 

impelidos pelas correntes das circunstâncias. Condições externas as dominam, 

já que lhes faltam forças para afirmarem sua própria individualidade. 

O que foi dito acima é verdadeiro para a grande maioria daqueles que estão 

sob o governo e influência de Signos Comuns; eles respondem à fase inferior 

simplesmente porque o lado superior é demasiado elevado para todos, exceto 

para uns poucos, em nosso atual estágio de desenvolvimento. Os bem-

sucedidos no mundo, porque são estimulados pelas influências Cardeais e 

Fixas, os chamam de indolentes e de imprestáveis, mas fossem os primeiros 

privados da energia cardeal ou fixa que os estimula à ação, e postos sob a 

influência de um raio comum, logo perceberiam sua falta de força, e 

aprenderiam, desse modo, a ter compaixão daqueles que precisam viver assim 

a vida inteira. Qual seria, então, a lição que essas pessoas precisam aprender? 

Efeito Comparativo dos Signos Cardeais, Fixos e Comuns nos Ângulos 

Enquanto a natureza dos Signos Cardeais é tal que seus raios incitam nossas 

forças latentes à ação, e promovendo mudanças, a qualidade mais proeminente 
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dos Signos Fixos é Estabilidade; mas o estudante deve tomar cuidado para não 

confundir estabilidade com inércia. A ação induzida pelos raios dos Signos 

Cardeais pode ser alterada para outros canais com uma considerável 

facilidade. Tudo o que eles querem é se expressar; a direção na qual se 

expressam é uma consideração secundária. O mesmo raciocínio não se dá com 

os Signos Fixos: quando seus raios impelem à ação em determinada direção é 

quase impossível deter a força ou mudá-la. Por outro lado, se eles negam a 

expressão em certas linhas, a obstrução é quase intransponível. 

Às pessoas da classe Fixa falta habilidade para comercializar seus inventos, 

uma tarefa para a qual a classe Cardeal é eminentemente capacitada. Portanto, 

essas duas classes trabalham lado a lado, e assim transformaram o deserto do 

mundo em uma condição de relativo conforto, sendo seus esforços em direção 

ao progresso continuamente atingindo seus objetivos, e, com o tempo, o 

deserto florescerá como uma rosa. 

Como o sucesso material depende da habilidade em lidar com as condições 

materiais, a classe Cardeal é particularmente afortunada, pois ela é o principal 

fator executivo no trabalho do mundo, em razão do que colhe uma 

recompensa imediata. A classe Fixa não é tão notória ante o público; labuta 

em laboratórios e trabalha em experiências para completar os processos e 

aperfeiçoar os modelos que, mais tarde, são usados nas fabricações. Portanto, 

essa classe é, também, um fator poderoso na vida, e participa do sucesso 

material e financeiro da classe Cardeal. 

A classe Comum é um nítido contraste. As forças concentradas através dos 

Signos Comuns são mentais; por conseguinte, as pessoas regidas por elas são 

avessas à atividade física extenuante que é o forte da classe Cardeal; eles só 

trabalham sob os chicotes da necessidade. São, também, incapazes do lento, 

mas seguro esforço, desenvolvido pela classe Fixa e são facilmente 
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desencorajados pelos obstáculos. Então, trata-se, pois, de pessoas que mais 

apoiam do que estimulam. Trabalhadores que trabalham em atividades 

extenuantes e contínuas são recrutados pelas classes inventivas e executivas 

entre as pessoas regidas por Signos Comuns. Há uma esfera, porém, onde as 

pessoas regidas pelos Signos Comuns brilham, de acordo com sua capacidade 

de pensar. Sendo avessas ao trabalho, criaram um terreno vantajoso onde 

podem colher os benefícios do trabalho duro dos outros, de suas faculdades 

inventivas e capacidades executivas. Para fazer isso eles se tornam 

promotores, aqueles que aproximam os inventores dos fabricantes; agentes 

que são mediadores entre compradores e vendedores, vendedores ambulantes, 

expositores e todos os outros tipos de intermediários que atuam entre o 

produtor e o consumidor e que vive de comissões; também os agentes 

literários, que dedicam seus talentos à ficção sem nenhum propósito, 

pertencem à classe movida pelas fases inferiores da força dos Signos Comuns. 

A classe Cardeal é ativa; a Comum agitada; a classe Fixa é inflexível; a 

Comum é flexível. 

As Quatro Triplicidades 

O efeito das “Triplicidades” é maior no Signo do Ascendente, e quando a 

maioria dos Astros está agrupada em um deles. 

Um Signo de Fogo (Áries, Leão ou Sagitário) no Ascendente proporciona 

muita vitalidade, mas também torna a pessoa propensa a febres e desordens 

inflamatórias; e quando a maioria dos Astros se encontra em Signos de Fogo, 

é muito difícil para a pessoa “manter a cabeça fria” fisicamente ou 

mentalmente. 

Um Signo de Água (Câncer, Escorpião ou Peixes) no Ascendente proporciona 

muito menos resistência e predispõe a problemas digestivos, urinários e 

catarrais. Se uma pessoa tem muitos Astros em Signos de Água, seu problema 
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é gerar energia suficiente para se manter aquecida, pois esse ajuntamento 

proporciona disposição negligente e indiferente, exceto quando Escorpião está 

ascendendo ou quando muitos Astros se encontram nele. 

Os Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário) no Ascendente geram um 

temperamento nervoso e tornam a pessoa sujeita a distúrbios dos pulmões, 

coração e rins. Muitos Astros nesses Signos proporcionam inclinação literária 

e artística. 

Os Signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) no Ascendente 

proporcionam uma boa vitalidade, mas um medo secreto de doenças restringe 

os processos vitais no corpo, e envenena essas pessoas de tal modo que elas se 

tornam vítimas de doenças crônicas com mais frequência do que pessoas de 

outras classes de Signos. A garganta, o estômago e os intestinos são 

especialmente ameaçados; frequentemente sofrem de reumatismo e gota. 

Quando o indivíduo tem muitos Astros em Signos de Terra, a aquisição de 

riqueza material é favorecida. 
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O Sol, a Lua e o Ascendente 

Dissemos em nosso parágrafo inicial que existem Três Grandes Fatores que 

nos transmitem, de modo geral, a “Mensagem Mística das Estrelas”, a saber: 

as “Casas” os “Signos” e os “Astros”. Há também três fatores que 

desempenham um papel especialmente importante no horóscopo individual, 

ou seja: o Sol, a Lua e o Ascendente, os quais se pode dizer que representam: 

o espírito, a alma e o corpo. 

Vistos de modo apropriado, o Sol, a Lua e o Ascendente não são, realmente, 

três princípios horoscópicos separados, mas representam duas partes 

compostas, as quais, quando unidas, constituem o ser humano. O “Signo em 

ascensão” e a “primeira Casa”, juntos, formam o caminho para as influências 

fecundantes da Lua, que ali se cristalizam e formam a matriz etérica que 

modela as partículas físicas de um novo veículo, a partir do corpo materno; 

daí a máxima astrológica de que o Ascendente (ou seu oposto) ao nascimento 

é o lugar da Lua na concepção. Esse corpo composto é a parte do ser humano 

que nasce e morre, depois de um período de existência relativamente 

evanescente. 

A outra parte do ser humano composto, a parte imortal, a que consiste no Ego 

e dos seus veículos mais sutis, é representada no horóscopo pelo Sol e pela 

Lua. A influência específica desses luminares será descrita depois de termos 

estudado o Signo Ascendente. 

O Signo Ascendente 

Conforme foi ensinado no Livro “Astrologia Científica Simplificada”, o 

ângulo do raio astral é o que determina em que departamento da vida ele será 

mais proeminentemente ativo; e se descobriu, por meio da observação, que o 

Signo em ascensão ou Ascendente no horizonte oriental quando a criança 

nasce é o principal fator determinante para a saúde e a habilidade do corpo em 
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lutar contra as doenças e forma básica do corpo físico. Investigações ulteriores 

mostraram que a razão para esse fato é que no momento da concepção, 

quando o Átomo-semente é implantado no óvulo, a Lua, agente Cósmico da 

fecundação, projeta seu raio fertilizante através do Signo e do grau (ou seu 

oposto) que, mais tarde, no momento do nascimento, estará ascendendo. Por 

esta razão, o Signo e o grau em ascensão continuam a ser o caminho de 

ingresso das forças vitais que constroem o corpo da criança até a ruptura do 

cordão umbilical, e a natureza do Signo em ascensão é, assim, indelevelmente 

estampada e retida no novo veículo por toda a vida. 

Nesse sentido note que a concepção não coincide, necessariamente, com a 

união física dos pais. Às vezes, passam-se duas ou mais semanas até a 

chegada do momento auspicioso esperado pelos Senhores do Destino41 ou por 

seus agentes. Nessa ocasião, as condições cósmicas são tais que eles podem 

formar um corpo que facilitará a expressão do Ego que busca a reencarnação e 

o ajude a cumprir o seu destino gerado por si próprio. Os estudantes devem 

lembrar, também, que o momento do parto não é o momento do nascimento, 

do ponto de vista astrológico. A inalação de ar na primeira respiração 

completa, geralmente acompanhada por um choro, é o momento em que o Ego 

que renasce recebe seu “batismo estelar”. Isso o deixa suscetível para sempre 

à influência da configuração astral particular, existente naquele instante e, 

consequentemente, os Astros afetam cada indivíduo diferentemente de todos 

os outros, pelo que nem mesmo os horóscopos de gêmeos são iguais. Também 

é fortemente enfatizado que, de acordo com esses esclarecimentos, não temos 

certo “destino” porque nascemos em certa hora, mas nascemos em uma hora 

particular porque temos um certo “destino”, gerado pelo próprio indivíduo, 

para cumprir. Esta é uma distinção muito importante, pois substitui o capricho 

divino pela lei divina, eliminando o elemento “sorte” e inspirando o ser 

 
41 N.T.: Também chamados de Anjos do Destino ou Anjos Relatores. 
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humano a dominar seu “destino” pelo trabalho com a Lei. Se nós temos feito o 

nosso horóscopo atual pelas nossas ações passadas na vida anterior, 

logicamente, estamos agora nos preparando para a encarnação futura e 

podendo fazer dela o que escolhermos. Se nos esforçamos agora para 

fortalecer nosso corpo, para vencer nossos defeitos, para cultivar novas 

virtudes, o Sol da nossa próxima vida se levantará sob condições muito mais 

auspiciosas do que aquelas sob as quais vivemos agora, e, assim, poderemos 

verdadeiramente reger nossas estrelas e comandar nosso destino. 

Quando os três últimos graus de um Signo estão ascendendo, ou quando os 

primeiros três graus ascendem no momento do nascimento, diz que a pessoa 

nasceu “na cúspide” entre dois Signos, e, então, as naturezas básicas dos 

Signos envolvidos são mescladas no corpo dela. Assim, uma pessoa nascida 

quando os três últimos graus de Áries ou os primeiros graus de Touro 

estivessem ascendendo, não seria puramente Áries nem puramente Touro, mas 

sim uma mistura das qualidades de ambos os Signos. 

A natureza do Signo Ascendente é também modificada pela presença dos 

Astros. O Sol e Marte aumentam a vitalidade se bem-aspectados, mas se 

afligidos predispõem a pessoa à febre e aos distúrbios inflamatórios; também 

favorecem uma rápida recuperação, e tornam a natureza alerta e cheia de 

energia. Um Júpiter bem-aspectado no Ascendente também aumenta a 

vitalidade, mas predispõe à corpulência; se o Astro está afligido, a circulação 

sanguínea se torna lenta, e assim causa a tendência para distúrbios no sangue. 

As observações acima, relativas a Júpiter, aplicam-se a Vênus em menor grau. 

Saturno no Ascendente diminui a vitalidade e favorece as doenças crônicas no 

fim da vida, mas ao mesmo tempo dá grande tenacidade para manutenção da 

vida, de modo que, mesmo orando para se libertar, não consegue morrer. 

Mercúrio, Lua, Urano e Netuno fazem o corpo mais tenso e nervoso que a 

média, o que é especialmente útil aos pioneiros nas artes da música, da 

literatura, do pensamento superior, da ciência e da eletrônica. 
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Astros colocados na 12ª Casa são considerados como estando no Ascendente 

se posicionados dentro de seis graus deste; todos os Astros na 1ª Casa 

também, independentemente de quanto estejam afastados do grau do 

Ascendente; mas se um Signo estiver interceptado na 1ª Casa, os Astros ali 

presentes não terão uma influência tão forte na vida como a do Signo que 

estiver ocupando a cúspide.
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CAPÍTULO V – A INFLUÊNCIA DOS DOZE SIGNOS QUANDO 

ASCENDENTES 

 

Áries, o carneiro 

Áries é mitologicamente representado por um carneiro e o símbolo descreve 

muito corretamente aqueles nascidos sob a sua influência: um nariz pontudo e 

saliente semelhante ao de uma ovelha, testa larga, queixo pontudo e a 

consequente face triangular, notada em muitas pessoas, são indicações 

inconfundíveis desse Signo no Ascendente. Cabelo castanho-claro ou 

avermelhado é uma característica pronunciada do Ariano; o corpo tende a ser 

esbelto e bem-formado; se a primeira parte do Signo está ascendendo, o corpo 

é mais curto e a tez mais escura do que aquela proporcionada quando são os 

últimos graus do Signo que está ascendendo. 

Entretanto, os Astros no Signo Ascendente modificarão a descrição e o 

Estudante deve usar seu conhecimento do caráter dos Astros em conjunto com 

a descrição do Signo. O Sol e Marte fazem a tez mais corada; a Lua e Saturno 

fazem a tez mais pálida e escura; Júpiter e Vênus fazem o corpo mais 

imponente. Saturno encurta. Urano e Mercúrio alongam. Isso se aplica a todos 

os Signos, mas é especialmente notado quando um Astro ascende no Signo 

que rege. Marte em Áries ascendendo tendem a proporcionar cabelos ruivos 

cor-de-fogo e uma face cheia de sardas. O Sol ascendendo em Leão tendem a 

dar uma tez corada com cabelos loiros, mas se Saturno ali estiver, tende a 

encurtar o corpo e a escurecer o cabelo. 

As pessoas de Áries tendem a ser arrojadas, a ter confiança em si próprias e a 

ser impulsivas; aspiram liderar; não gostam de seguir; estão sempre prontas 

para tomar a iniciativa em qualquer movimento que as interesse, mas, 

frequentemente, lhes falta persistência para levar seus projetos até o fim, 

superando os sérios obstáculos. 
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O Sol e o Regente Marte ascendendo em Áries tendem a intensificar o que foi 

descrito acima, mas uma explicação completa será fornecida no tópico 

intitulado “A Natureza Intrínseca dos Astros”, ao qual remetemos o estudante. 

Podemos, entretanto, mencionar aqui, como uma peculiaridade, que as 

pessoas de Áries sobrevivem a febres sob as quais outros sucumbiriam. 

Soubemos de casos em que os cabelos de tais pessoas caíram, e que sua 

temperatura ficou por muitas horas quatro graus acima do máximo 

comumente suportável, e nem por isso o resultado foi fatal. 

Touro, o touro 

Touro é representado por um touro no Zodíaco, e os corpos gerados sob esse 

Signo geralmente são baixos e atarracados. Possuem um pescoço forte, com 

curvas do corpo sensuais bem desenvolvidas, a orelha com grandes lóbulos, as 

mandíbulas fortes, rosto cheio; nariz pequeno e atarracado. Olhos escuros e 

cabelos ondulados, frequentemente, lhe dão uma beleza considerável. O olhar 

do taurino jamais lança dardos inflamados como aquele com que os nascidos 

de Áries aniquilariam seus inimigos; ele é mais suave, mas sob provocação ele 

se torna obstinadamente a expressão da resistência passiva, com a qual 

ganham suas batalhas. Isso marca a diferença entre o impulsivo Áries e o 

teimoso Touro. A falange interna do polegar é grande e forte; a barriga da 

perna bem desenvolvida e o pé redondo. Ao andar, o taurino geralmente pisa 

primeiro com o calcanhar, e com firmeza. 

As pessoas de Touro tendem a ser proeminentemente “minuciosas e firmes” 

em tudo que fazem: no amor, no ódio, no trabalho ou no lazer, eles persistem 

em uma determinada direção, de maneira que nenhum motivo ou argumento 

poderá demovê-los. Tendem a ser prolixas e argumentativas na defesa de seus 

atos ou opiniões; acatam novas ideias lentamente, com dificuldade e de forma 

conservadora, mas, uma vez compreendidas e adotadas, elas sempre se 

lembram do que aprenderam e defendem suas opiniões até o fim. 
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O Sol ascendendo em Touro proporciona um físico extraordinariamente 

resistente e acentua o orgulho do taurino pelo seu vigor. A Lua, sendo o Astro 

da fecundidade, está em Exaltação nesse Signo extremamente frutífero; daí a 

tendência dessas pessoas com Lua em Touro terem grandes famílias, 

particularmente se a configuração estiver na quinta Casa, aquela que indica os 

filhos. 

Vênus, o Regente de Touro ascendendo neste Signo, torna a forma bela e, 

também, forte, proporcionando habilidade artística e inspiração musical. 

Gêmeos, os gêmeos 

Quando Gêmeos está ascendendo, o corpo gerado é alto e esguio, os braços e 

membros são particularmente longos; os dedos delgados, cabelos escuros e 

olhos castanhos. As pessoas de Gêmeos são rápidas, ativas e alertas em todos 

os seus movimentos, percebendo-se nelas uma habitual inquietação na 

expressão dos olhos, que difere a esse respeito das tendências mais fixas do 

olhar daqueles nascidos sob os dois Signos anteriores, embora não queiramos 

dizer, é claro, que o ariano sempre pareça zangado e que o taurino sempre seja 

teimoso; entretanto, há uma tendência bem estabelecida nesse sentido, 

perceptível quando essas pessoas não estão ocupadas em uma determinada 

direção; contudo as pessoas de Gêmeos têm uma expressão muito mais vívida, 

mutável e impossível de se descobrir. Possuem Mentes agudamente 

indagadoras, sempre querem saber a razão e o porquê das coisas, mas 

frequentemente lhes falta persistência para seguir as pistas até o fim, e, assim, 

eles sofrem com desapontamentos. Como têm muito tato, procuram não 

ofender, mesmo sob provocação; por conseguinte, geralmente são queridas 

por todos, embora suas afeições não sejam profundas. Duas classes distintas 

nascem sob este Signo: uma, que gosta muito de ler, deveria cultivar o 

pensamento independente, ao invés de repetir as ideias de outras pessoas, ou 
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copiar suas maneiras; a outra é científica, bem equilibrada e reservada, um 

modelo para qualquer pessoa. 

O Sol ascendendo em Gêmeos salienta todos os traços mais nobres do Signo; 

tender a tornar o caráter mais estável e jubiloso; proporciona mais persistência 

e um corpo particularmente saudável e ativo. 

Mercúrio, o Regente, ascendendo em Gêmeos aguça a percepção, confere 

habilidade como um escritor ou orador, mas tende a tornar o nativo uma 

pessoa extremamente irritável, vacilante e apreciador de mudanças de 

ambiente e de emprego. Tais pessoas são as mais bem preparadas para serem 

vendedores viajantes ou caixeiro-viajante. 

Câncer, o caranguejo 

As principais peculiaridades do caranguejo são: corpo desajeitado, membros 

delgados e garras poderosas; as pessoas nascidas com Câncer ascendendo 

expressam todas elas. Possuem a parte superior do corpo grande e aumentado, 

conforme os anos da vida passam, pela protuberância do abdômen em razão 

do excesso de comida. A mandíbula ou maxilar inferior está fortemente ligada 

ao crânio, sendo, portanto, a face mais larga entre as orelhas; a boca também é 

grande e toda a constituição idêntica à garra do caranguejo. O rosto é cheio, o 

cabelo castanho, os olhos azuis, a pele pálida e doentia, pois entre todas, a 

pessoa de Câncer é a que tem menos vitalidade. Os quatro membros são 

extremamente delgados em proporção à parte superior do corpo, que é grande, 

daí sua estrutura parecer “pesada em cima” e o andar “bamboleante”. 

As pessoas de Câncer são muito apegadas ao lar e seus confortos; são quietas, 

reservadas e se adaptam às condições, daí ser fácil conviver com elas; sua 

raiva é de curta duração, e não guardam ressentimentos. Embora lhes falte 



89 CAPÍTULO V – A INFLUÊNCIA DOS DOZE SIGNOS QUANDO ASCENDENTES 

 

bravura física, eles não são hipócritas, mas sempre sustentam com coragem as 

suas convicções, que também manifestam e defendem. 

O Sol ascendendo em Câncer destaca e acentua todas as boas qualidades 

mencionadas acima, e proporciona mais ambição e orgulho; também aumenta 

a vitalidade, o que é uma bênção às pessoas com Câncer ascendendo por causa 

da força vital muito baixa delas. Câncer, com o seu Regente a Lua, governa o 

estômago e, portanto, a alimentação; Leão e seu Regente o Sol controlam o 

coração e a circulação. Se esses Signos e Luminares estão bem-posicionados 

no horóscopo, neutralizam a maioria das outras aflições e asseguram um longo 

período de vida, mas, se eles estão afligidos muitas doenças podem acontecer, 

a menos que medidas inteligentes sejam tomadas para modificar o presságio. 

A Lua, o Regente, ascendendo em Câncer, pode infundir muita instabilidade 

ao caráter, e Júpiter, por estar Exaltado nesse Signo, pode proporcionar 

fortuna e fama. 

Leão, o leão 

O leão é o rei dos animais e mesmo em cativeiro é uma personificação da 

magnificência e do orgulho. Os típicos leoninos do Zodíaco também 

expressam orgulho em todos os movimentos, e uma magnificência que não 

passará despercebida ao observador atento; o tórax amplo, os ombros largos, o 

braço forte e a cabeça grande contrastam, notavelmente, com a parte inferior 

do corpo, que é mais delgada, mas, ainda assim, musculosa; e como as 

pessoas de Áries têm o rosto parecido com o de uma ovelha, o leonino típico 

tem certos traços felinos. Sua tez é corada, seus olhos grandes e redondos, 

azuis ou cinzentos, expressam riso, alegria e satisfação. Toda sua estrutura é 

bem integrada e forte, possuindo grande resistência e poder de recuperação. 

É realmente maravilhoso o modo como a simbologia dos Signos se manifesta 

nos diferentes tipos de pessoas nascidas sob sua influência. Pessoas nascidas 
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sob Leão querem sempre ser notadas; elas são agressivas e querem chamar a 

atenção, onde quer que vão. Aspiram serem líderes, jamais seguidores. 

Leão rege o coração e é característica marcante que pessoas com Leão 

ascendendo e não afligido terem um coração maior que sua carteira, darem 

seu tempo, seu dinheiro e seu conhecimento generosamente, sem pensar em si 

mesmos. Se o Sol ascende em Leão, tal característica quase se converte em 

prodigalidade, mas se Saturno está ali afligindo, essa característica será 

neutralizada, de modo que, ou essas pessoas delimitarão suas dádivas a 

condições tais que terão controle prático sobre elas, ou gastarão seus recursos 

consigo próprias. 

Os leoninos são honestos e fiéis; sendo filhos da estrela do dia, eles amam a 

luz e a verdade; estando acima de subterfúgios, vão diretamente aos seus 

objetivos. A vontade deles é firme para obtê-los através de meios honrados. 

Eles se tornam bons oradores e cativam sua audiência pelo magnetismo 

pessoal. São muito atraentes para o sexo oposto, e natureza inferior deles 

deveria ser firmemente controlada, caso contrário poderão advir sérios 

problemas e mágoas. Os franceses, como raça, são regidos por Leão, e nos 

dão amplos exemplos desse ponto. 

O Sol ascendendo em Leão, sem estar afligido, produz um corpo de 

maravilhosa fortaleza, vitalidade e poder de recuperação; superior em ter um 

corpo esguio, resistente e musculoso ao corpo comparado com um gerado pelo 

Sol em Touro; mas se for Marte afligido que se encontra em Leão, palpitações 

no coração podem ser esperadas. Se é Saturno, podem ocorrer regurgitações, a 

menos que se tomem cuidados para evitar tensões nos primeiros anos. 
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Virgem, a virgem 

As pessoas nascidas quando Virgem está ascendendo têm uma estatura acima 

da média. A parte superior da cabeça é muito mais desenvolvida que a 

inferior; o queixo frágil, demonstrando falta de vontade, e o cérebro grande, 

indicando grandeza de intelecto, sendo, portanto, as marcas de identificação 

dos nascidos em Virgem. O rosto é fino, a tez pálida, cabelos castanhos e os 

olhos cor de avelã ou cinzentos. Os pés são pequenos e os dedos virados para 

dentro, o que lhes proporciona um andar forçado e peculiar. 

As pessoas de Virgem são muito ágeis e ativas na juventude; eles aprendem 

com facilidade e adquirem conhecimento sem muito esforço; parecem 

absorvê-lo sem nenhuma dificuldade. Adquirem, rapidamente, a capacidade 

linguística e de falar em público; são escritores fluentes, mas geralmente 

cínicos, frios, e não perdoam quando ofendidos. São extremistas quanto à 

alimentação e fazem da higiene uma mania; eles, frequentemente, fantasiam 

ter todas as doenças imagináveis, porque Virgem, sendo o sexto Signo, tem 

certa afinidade com a 6ª Casa, indicadora da saúde e da doença. Mercúrio, o 

Regente, também tem a sua Exaltação aqui, pelo que manifesta todo o bem 

que se poderia esperar do Sol no mesmo Signo. 

As pessoas de Virgem são magras na juventude, mas quando o Sol da Vida 

ultrapassa o Meridiano e começa a lançar sombras em direção ao Leste, vê-se 

nelas uma tendência para a corpulência, especialmente na parte regida por 

Virgem, o abdômen. Descuidam-se de exercícios e, naturalmente, por causa 

disso, os intestinos se tornam preguiçosos, retendo os venenos do corpo, lhes 

roubando a alegria de viver e as tornando indiferentes. Nesse fato reside o 

maior perigo para as pessoas de Virgem. Uma vez enveredadas na trilha da 

doença, de fato, “se regozijam” na má condição de saúde. Adoram falar de 

seus sintomas com os outros, e se ressentem quando alguém insinua ou sugere 

que não estão doentes ou que podem se recuperar. A presença de Saturno em 
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Virgem, ou na sexta Casa, acentua essa tendência no mais alto grau, portanto, 

é indício quase infalível de que o nativo terá ou estará sujeito a doença 

crônica, sendo a natureza dessa doença indicada pelo Aspecto e pelos Astros 

afligidos. 

Para que se obtenha êxito com pessoas de Virgem, quando elas se sujeitarem à 

doença, e para arrancá-las disso completamente, é necessário ser firme até 

quase à beira da crueldade. No entanto, embora alguém possa parecer cruel 

forçando-as a um regime que as afaste delas mesmas, isso realmente constitui 

o maior gesto de bondade que se pode demonstrar, pois quando tais pessoas 

caem nas garras da doença, se recusam teimosamente a abandoná-la; 

recorrerão à mais refinada astúcia, até mesmo a recursos infantis para 

despertar compaixão, especialmente de estranhos, e se ressentirão de qualquer 

esforço para lhes mostrar que não são incapazes de ajudar a si mesmo. À mais 

leve sugestão de natureza esperançosa, elas, por vezes, perdem a calma da 

maneira mais injustificada. Contudo, por fim, quando todos as ignoram, e 

quando os que as cercam são persuadidos a não mais lhes demonstrar 

compaixão, então elas podem cair em si. Precisam de um choque para tirá-las 

e afastá-las de sua condição. E, enquanto não se consiga isso, elas nunca 

podem ser curadas. 

Os virginianos são excelentes enfermeiros, se conseguem evitar absorver a 

condição da saúde do paciente. As pessoas de Virgem não suportam ver 

derramamento de sangue ou tocar em coisas mortas. Sentem qualquer 

ferimento no corpo dos outros mais do que no seu próprio, de modo que 

podem ser de fato muito bem descritos pela expressão “coração de galinha”. 

Libra, a Balança 

Pode-se dizer que elegância expressa, em uma palavra, as peculiaridades 

físicas do libriano. Seu corpo é magro e gracioso na juventude; se torna mais 
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roliço à medida que a vida passa, contudo, mesmo essa corpulência do corpo 

de Libra é agradável. A tez é macia e clara; os olhos são dóceis e azuis com 

uma gentileza na expressão; a boca é extraordinariamente bem-formada e os 

dentes, especialmente, perfeitos e uniformes. 

As pessoas de Libra têm afeição conjugal extremamente forte, e de fato tão 

forte que obscurece todas as outras considerações. Os leoninos amam suas 

famílias, mas seu coração abarca também o mundo todo; isso não acontece 

aos librianos; eles se dispõem a qualquer sacrifício para dar conforto àqueles 

do seu próprio círculo familiar imediato, mas eles estão tão igualmente 

prontos para sacrificar qualquer outra família pela sua, se necessário. 

Em sua maior parte, os demais traços dos librianos expressam, 

adequadamente, o simbolismo de seu Signo, um par de pratos de uma balança, 

de modo que suas características poderiam ser expressas por meio da palavra 

“Mutabilidade”. São “humoradas”, pois Saturno está em Exaltação aqui e pesa 

sobre a Mente; suas mudanças são repentinas e extremas; podem seguir uma 

moda com tal entusiasmo, como se sua vida dependesse dela, e, então, sem 

nenhum aviso, abandoná-la para seguir outra completamente oposta; não há 

meio termos na oscilação dos pratos da balança. Sendo, naturalmente, 

propensos a mudanças, são, por isso mesmo, muito adaptáveis às 

circunstâncias, não se queixando se ocorrem contratempos, mas se empenham 

com energia e vigor a recuperar suas fortunas. 

Pode-se dizer que Áries e Libra são os campos de batalha de Sol e Saturno: 

Vida e Morte, Alegria e Tristeza. O Sol está em Exaltação em Áries e vence 

Saturno, daí a intrepidez dos nativos de Áries. Em Libra, os pratos da balança 

pendem para o outro lado; aqui Saturno está em Exaltação e conquista o Sol; 

isso proporciona ao nativo de Libra um tom mais suave, uma polidez gentil 

que contrasta marcantemente com as maneiras bruscas do ariano. Vênus, o 

Regente de Libra, não é o único responsável por esse traço, pois as pessoas de 
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Touro são bruscas, em que pese a regência de Vênus. Esse Astro, ascendendo 

em Libra, proporciona habilidade artística, e Saturno inclina a Mente à 

orientação científica. 

Os librianos, geralmente, possuem mãos e pés bem-formados, e se orgulham 

muito deles próprios. 

Escorpião, a Águia 

O nariz é o traço predominante dos nativos de Escorpião: é grande, rústico e 

arqueado, lembrando o bico de uma águia; as sobrancelhas são espessas; a 

visão é aguçada e penetrante; a mandíbula muito pesada; o brilho dos olhos e 

o formato da mandíbula indicam a grande determinação, que é a característica 

mais proeminente do nativo de Escorpião. O rosto é angular, a tez escura e 

sem brilho e os cabelos escuros, sendo que esse adquire um tom avermelhado, 

quando diretamente sob os raios do Sol. Os dentes são grandes e sujeitos a 

terem cáries cedo. O corpo é curto e atarracado (corpo largo nos ombros e no 

peito e curto no restante), com um pescoço curto e grosso que lembra o do 

Signo oposto, Touro. 

As pessoas de Escorpião sempre defendem seus direitos e nunca se submetem 

a imposições, mas tendem a desconsiderar aos demais. Eles são cheios de 

preocupações com coisas que podem acontecer e nunca acontecem, fazendo 

assim da vida um peso para os que as cercam. O sarcasmo, como a ferroada 

do escorpião, está sempre na ponta de sua língua, embora seu amor seja forte e 

suas aspirações elevadas. Existem, consequentemente, duas naturezas 

conflitantes nos nativos de Escorpião, pelo que precisam de muita compaixão 

e tolerância da parte de seus amigos. Na hora do perigo nunca recuam, mas 

praticam atos de heroísmo, com um desprezo por si próprios que chega às 

raias da temeridade. Sua Mente é mordaz, fria, atenta, daí serem bons 
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militares e excelentes cirurgiões. A mulher de Escorpião tende a ter uma 

família grande. 

O Sol em Escorpião acentua os bons traços de personalidade e proporciona 

amor ao misticismo; mas Marte, o Regente, externa o lado mundano do Signo 

e produz escarnecedores e céticos. 

Sagitário, o Centauro 

Os indivíduos nascidos com Sagitário ascendendo são de maior estatura do 

que os nascidos sob o Signo oposto, Gêmeos. Os homens, em particular, 

possuem mãos e pés grandes. O tamanho e peso da estrutura óssea, muitas 

vezes, são demasiados para os ligamentos da espinha suportarem, daí tais 

pessoas desenvolverem, frequentemente, pronunciada inclinação para frente, 

quando mais idosas. Seu rosto é longo e bem formado; o nariz bem 

proporcionado; olhos meigos e escuros; cabelos acastanhados escuros. Seu 

corpo é muito ativo, mas precisa de muito descanso, já que suas forças de 

recuperação estão abaixo da média. 

O símbolo desse Signo mostra que nele existem duas classes bem diferentes. 

Uma, indicada pelo corpo animal do Centauro, é francamente favorável a uma 

“boa-vida”. Os dessa classe são esportivos, mercenários, inclinados a serem 

itinerantes, muito apreciadores de jogos de azar, e prontos para arriscar tudo 

numa carta tirada do baralho, na velocidade de um cavalo ou num jogo de 

bola, enquanto as pessoas de Áries ou Escorpião podem se tornar pugilistas e 

as de Touro adotarem a luta livre como profissão. Os esportes de Sagitário não 

incluem nenhum elemento de crueldade. Os sagitarianos, quando afligidos, 

podem se tornar criminosos; seus crimes, porém, nunca serão violentos, mas 

sim resultantes da indulgência deles à natureza animal. 

A outra classe está no extremo oposto, simbolizada pela parte humana do 

Signo. Aqui o “homem” se eleva acima da natureza animal, retesa o arco da 
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aspiração e aponta para o espaço ilimitado, significando os anelos mais 

sublimes dessa fagulha imortal de divindade incipiente que chamamos de 

alma. Essa classe é obediente às leis e à moral mais elevadas, dela provêm os 

pilares da igreja e dos chefes de Estado benquistos, famosos por sua 

integridade, benevolência e justiça. 

O Sol ascendendo nesse Signo proporciona, certamente, uma elevação até 

mesmo para os nascidos sob circunstâncias modestas ou obscuras, e acentua 

todo o bem que o Signo mostra; a mesma influência ocorrerá com Júpiter, o 

Regente. 

Sagitário rege as coxas e, portanto, naturalmente as configurações nesse 

Signo, se afligidas, são as causas mais prováveis de acidentes nessas partes. E 

é fato notório que os nativos de Sagitário estão muito sujeitos a fraturar os 

ossos sob circunstâncias em que pessoas de outros Signos dificilmente 

sofreriam lesões. 

No oitavo grau de Sagitário existe uma estrela fixa, Antares, que exerce um 

efeito muito adverso sobre a visão. Outros dois pontos nebulosos do Zodíaco 

exercem influência semelhante. Um é Ascelli, a 6 graus de Leão e o outro é 

Plêiades, a 29 graus de Touro. O Sol ou a Lua em um desses lugares, e 

configurados adversamente com um dos Astros adversos, a saber Saturno, 

Marte, Urano ou Netuno42, provocam problemas nos olhos, consoante a 

natureza do Aspecto adverso; por outro lado, se forem Saturno, Marte, Urano 

ou Netuno43 que estiverem em um desses pontos nebulosos, e configurados 

adversamente em relação ao Sol ou à Lua, um problema semelhante será 

experimentado. Se um dos Astros acima estiver em movimento Retrógrado, a 

intensidade da influência do Aspecto é muito pior, pois, quando o Astro cessar 

de regredir e se tornar novamente direto no Zodíaco, passará uma segunda vez 

 
42 N.T.: Plutão ainda não havia sido “descoberto” quando esse livro foi escrito. 
43 N.T.: Plutão ainda não havia sido “descoberto” quando esse livro foi escrito. 
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sobre o mesmo ponto nebuloso do qual esteja perto, causando, assim, um dano 

maior. Pode haver, contudo, um lado compensador para esse fato, pois, às 

vezes, ocorre que enquanto num desses pontos nebulosos uma configuração 

adversa (e Antares é o pior) priva a pessoa de sua visão, uma configuração 

benéfica desperta nela uma segunda visão que pode atenuar a perda a tal ponto 

que somente os que possuem essa visão podem apreciar. 

O sagitariano precisa aprender a realizar seus ideais interiores, em vez de 

procurá-los externamente. Estamos nessa escola de experiências com o 

propósito de suplantar, de maneira que não é fugindo de um lugar para outro 

que vamos adquirir experiências. Firmando-nos em um lugar, fazendo o 

máximo para alcançarmos nossos ideais onde quer que estejamos, faremos 

com que eles se tornem realidades. 

Capricórnio, o Bode 

Capricórnio em ascensão proporciona um corpo curto e magro, com tórax 

estreito e um pescoço fino, cabelos escuros sedosos e finos, um rosto pálido e 

pontudo com olhos pequenos e frágeis. Queixo pontudo e virado para cima; 

nariz pontudo e virado para baixo; certo embaraço na fala; membros inferiores 

malformados e um andar desajeitado. Sendo a vitalidade muito baixa, essas 

crianças são criadas com grande dificuldade, mas, uma vez ultrapassada a 

infância, elas exibem uma tenacidade surpreendente, alcançando, 

frequentemente, uma idade muito, muito avançada; parecem secar, se 

convertendo em uma massa enrugada de pele e osso, quase imperecível, isso 

se devendo ao raio de Saturno, Regente de Capricórnio. É notável, também, 

que em todos que possuem este Astro proeminente no nascimento se mostra o 

mencionado enrugamento da pele, mesmo conservando a corpulência 

conferida por outras configurações. 

A ambição e desconfiança são características dominantes, assim o desejo 

desordenado de ser reconhecido, em seus direitos, de superioridade e 
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promoções; a suspeição de que outros possam estar tentando lhes sabotar ou 

lhes tomar os ambicionados prêmios, nunca abandonam essas pessoas. Isso 

lhes causa muita preocupação desnecessária, podendo resultar na habitual 

melancolia, especialmente se Saturno estiver afligido. Devem procurar 

divertimento ao ar livre, ler histórias cômicas e tentar cultivar o senso de 

humor desde a infância, pois, esse um dos Signos mais tristes, e seus nativos 

precisam de todos os encorajamentos possíveis. 

As pessoas de Capricórnio são bem-sucedidas na função de detetive, em que 

se aplicam os recursos secretos para capturar outras pessoas e se exige 

persistência para desvendar um mistério, pois elas nunca desistem. 

Capricórnio afligido é muito vingativo, e se tal aflição vem de Marte, pode 

haver derramamento de sangue como vazão ao ódio. O Sol ascendendo põe de 

manifesto a Justiça, a Pureza e a Honra do Signo, e faz Capitães de Indústria, 

tais como os que dirigem as grandes empresas do mundo. 

Aquário, o aguadeiro 

A importância e o orgulho dos nascidos sob o Signo de Leão não estão 

ausentes no típico aquariano, mas enquanto no leonino essas qualidades são de 

natureza inferior, mais animalescas, e ao sabor do Signo, no verdadeiro 

aquariano, elas são orgulho e imponência varonis. Libra gera um belo corpo, 

porém mais afeminado, ao passo que a beleza do aquariano é verdadeiramente 

masculina ou feminina. Olhos destemidos e bondosos e pálpebras caídas são 

peculiares a este Signo. A fronte é quadrada, e um porte de cabeça bem 

desenvolvido demonstra intelecto. A cabeça grande e abobadada mostra o 

lado espiritual da natureza. O queixo bastante desenvolvido proporciona 

propósito a todos os atos. Portanto, o aquariano típico está no grau mais 

elevado de humanidade. Mas, por isso mesmo, é também bastante raro, pois as 

variantes produzidas a partir do tipo em cada Signo, pela interposição de um 

ou mais Astros, são tão diferentes, que o tipo frequentemente fica 
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irreconhecível na maioria de seus traços. Os aquarianos são muito leais aos 

amigos, pelo que os atraem em grande número, conservam-nos por toda a vida 

e por eles são muito beneficiados. Como Capricórnio, esse Signo é regido por 

Saturno, que proporciona ao aquariano a mesma natureza retraída e pendor à 

melancolia, que marcam o capricorniano, mas também a persistência em 

seguir determinado rumo, de modo que qualquer sucesso financeiro a ser 

alcançado por essas pessoas é resultado de esforço contínuo e paciente. Os 

aquarianos são muito ponderados e resignados, jamais agem precipitadamente, 

portanto, raramente têm motivos para se arrependerem de seus atos, a não ser 

quando a razão é neutralizada por suas simpatias, circunstâncias em que são 

facilmente enganados. Sua natureza amorosa é muito forte, mas eles não são 

tão efusivos como os de Leão. Vale notar que as qualidades dos Signos 

opostos sempre se refletem: Leão reflete amor em Aquário; Touro espelha a 

paixão de Escorpião; o corpo de Gêmeos reflete a estrutura óssea de Sagitário, 

etc. 

O Sol e Saturno externam mais proeminentemente as boas características de 

Aquário. Esse Signo, onde reina Saturno, e Libra, onde ele está Exaltado 

estão, portanto, sob a sua mais benigna influência. O Sol em Aquário 

acrescenta muita esperança e vida à natureza do nativo, contrabalançando 

assim o traço de melancolia mencionado acima. 

Peixes, os peixes 

O típico nativo de Peixes é baixo, flácido e corpulento, com um andar 

gingante não muito diferente do daqueles que nascem sob o Signo de Câncer, 

mas diferindo destes por ter um corpo mais forte. Os pés, muitas vezes 

voltados para dentro, são maiores do que os dos nascidos sob Virgem. O 

corpo é fraco e deficiente em força revigorante. Tez média, olhos azuis, 

aquosos e inexpressivos, nariz grande e achatado. 
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Há uma forte tendência para a mediunidade entre os nativos de Peixes, e nisso 

reside um perigo muito maior do que qualquer outro na terra. Ninguém deve 

“ir à sessão para se desenvolver” e degenerar em instrumento de espíritos 

inferiores, mas as pessoas de Peixes, em particular, estão “perdidas” se 

controladas por eles. Geralmente, por serem inertes e sem força de vontade, 

deles não podem se libertar, nem nesta nem na próxima vida. São tímidas, e 

mesmo os homens choram à menor provocação, gostam mais do lazer do que 

do conforto, e não fazem nenhum trabalho a não ser o absolutamente 

necessário para manter juntos corpo e alma. Gostam da troca de ambiente, de 

vaguear bastante, mas em geral sem objetivos. Sendo dados a boas comidas e 

bebidas, principalmente bebidas, e não tendo forças para dominar seu apetite, 

quando afligidos, muitas vezes cedem ao desejo ardente, a ponto de se 

tornarem bêbados inveterados. 

O Sol ascendendo em Peixes proporciona mais energia e ambição. Júpiter, o 

Regente, fortalece a moral, e Vênus, exaltado neste Signo, proporciona grande 

talento musical, embora incline ao alcoolismo, o que tem arruinado a vida de 

tantos músicos excelentes. 

Quando há muitos Astros em Peixes, as pessoas podem ter uma vida difícil 

por se recusarem a carregar o fardo da vida, já que gostam de sonhar, essas 

pessoas se convertem em pessoas reclusas. Procuram dominar as práticas 

ocultas, o ocultismo e misticismo, não são guiadas pela razão, mas sim por 

aquilo que gostam ou não gostam, e, a menos que possam achar uma 

ocupação que seja isolada do afã cotidiano e da vida rotineira, sentir-se-ão 

deslocadas. São propensas a incorrer na inimizade de pessoas com as quais 

convivem, ninguém parece se dar bem com elas, e quase todas, quer o 

demonstrem ou não, lhe sentem aversão. 
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Existe, porém, um lado superior em Peixes: a pessoa com esse Signo 

ascendendo está no fim de um ciclo de progresso e no começo de outro. Está, 

por assim dizer, no umbral de algo superior. Por conseguinte, normalmente ela 

não é capaz de mostrar-se à altura das possibilidades do Signo, o qual requer 

autossacrifício e não resistência em absoluto à maneira crítica de ser. Sua 

tendência é, pois, vagar pelo mar da vida e sonhar sonhos de grandeza futura. 

Essa tendência deve ser dominada com toda força de vontade, caso contrário 

sua vida será um fracasso, e mais tarde o rigoroso chicote da necessidade 

poderá ser-lhe aplicado para compeli-la à ação.
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CAPÍTULO VI – A NATUREZA INTRÍNSECA DOS ASTROS 

A natureza da pólvora, que a faz explodir sob certas circunstâncias, não é nem 

boa nem má, sendo a qualidade de sua ação determinada pelo modo como seu 

poder é usado. Quando favorece o bem-estar da comunidade ela é chamada 

boa, e é chamada má quando usada de maneira prejudicial ao nosso bem-estar; 

do mesmo modo ocorrem com os Astros: eles não são nem bons nem maus; 

cada um possui sua natureza intrínseca e atua conforme ela, salvo quando 

modificada por circunstâncias sob as quais seus poderes são exercidos. 

Quando conhecemos a natureza de um Signo e a natureza de um Astro, 

podemos combinar as duas e, assim, obter a leitura correta da escrita astral por 

meio do nosso próprio raciocínio, em vez de depender das autoridades no 

assunto. Por exemplo, o Sol é quente, cheio de força vital, e exerce uma 

influência que nos sustenta no corpo e espírito. Quando seus raios incidem 

sobre nós com força moderada nos faz mais fortes e mais alegres, pois há nele 

uma atmosfera de generosidade, de amor e de bondade fluentes. Assim, se o 

Sol na data de nascimento de uma pessoa estiver em um Signo fraco, Câncer, 

por exemplo, naturalmente o efeito deveria ser o de modificar debilidade da 

saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as doenças, característica do 

Signo, descrita anteriormente; o calor do Sol proporcionaria uma tez mais 

rosada à pessoa de Câncer; a sua saúde geral e as forças de recuperação seriam 

significativamente aumentadas, isso para não falar das mudanças que se 

manifestariam na disposição, proporcionando mais ambição e mais qualidades 

que inspiram esperanças e dinamismo no seu temperamento. Suponhamos, por 

outro lado, que o Sol esteja em Áries, quando este Signo estiver ascendendo, 

na data de nascimento de uma pessoa; então o fogo do Sol, somado ao fogo de 

Áries, aumentará a coragem e a intrepidez da pessoa a tal ponto que ela 

poderá se tornar imprudente, particularmente se Marte, o Regente de Áries, 

estiver lá também para aumentar as tendências belicosas. Esses são traços de 

caráter, mas o corpo físico sofrerá também com esse calor excessivo; o sangue 
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correrá nas veias de tal pessoa como um fluxo muito forte de fogo líquido, e 

as febres serão experimentadas frequentemente, pois a superabundância de 

vitalidade esgota o veículo físico. Se, em lugar de Sol e Marte, estiver lá o 

frio, lento e estagnado Saturno, esse poderá anular quase todas as 

características de Áries, tanto mentais quanto físicas. Se considerarmos Áries 

simbolizado por um forno no qual esteja a crepitar um fogo, a diferença em 

estar ali o quente Marte ou o frio Saturno é a mesma de jogarmos óleo ou água 

nesse forno. Similarmente, todos os outros Astros produzem resultados 

variados, de acordo com suas naturezas intrínsecas e suas várias combinações. 

Para melhor esclarecimento e referência imediata, vejamos primeiro a palavra 

que melhor descreve a característica mais proeminente de cada Astro: 

Astro 
Característica mais 

Proeminente 

O Sol Vida 

Vênus Coalizão 

Mercúrio Razão 

A Lua Fecundação 

Saturno Obstrução 

Júpiter Idealismo 

Marte Energia Dinâmica 

Urano Altruísmo 

Netuno Divindade 

O que se refere ao parágrafo anterior são as naturezas essenciais dos Astros; 

quando eles estão configurados com bons Aspectos44 com outro Astro, essas 

características naturais se intensificam, quando se trata de Astros benéficos45, 

 
44 N.T.: Sextis, Trígonos e algumas Conjunções. 
45 N.T.: Sol, Vênus e Júpiter. 
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mas, quando com Aspectos adversos46 com outro Astro, a natureza de Vênus, 

por exemplo, que é amor e ritmo, torna-se insensata, libertina e morosa; as 

tendências de se cumprir a lei, a misericórdia e as aspirações elevadas de 

Júpiter se convertem em ilegalidade, desconsideração pelos outros e 

propósitos vis; a elevada espiritualidade do Sol se expressará apenas como a 

dos espíritos animais e sobre a  saúde física. No que se refere aos Astros de 

natureza inferior, os bons Aspectos de Marte direcionam os desejos para 

objetivos construtivos e atividades bem ordenadas, enquanto os Aspectos 

adversos respondem pela expressão destrutiva da natureza do desejo. Saturno, 

quando com bons Aspectos, infunde habilidade mecânica e executiva, capaz 

de dirigir a natureza do desejo. Mostra o ser humano inteligente e 

perseverante, capaz de enfrentar e conquistar os obstáculos materiais; 

demonstra o organizador e o promotor e, também, o investigador científico 

que segue linhas materiais. Do mesmo modo que Júpiter, quando está com 

bons Aspectos, denota o filósofo nobre, o legislador digno, o sacerdote sincero 

e fervoroso, enfim, todas as pessoas de aspirações elevadas, assim também 

Saturno, quando com Aspectos adversos, denota o indivíduo que tem uma 

disposição para o mal e para pensar o mal, o fanático, o materialista e o 

inimigo da sociedade, tanto da igreja como do Estado. Enquanto Júpiter 

proporciona uma Mente elevada, expansiva e benevolente, Saturno aspectado 

adversamente proporciona uma tendência sarcástica, inflexível e estreita. 

É maravilhoso ponderar como as forças astrais se equilibram entre si de 

maneira tão perfeitamente que o equilíbrio universal é mantido, apesar das 

perturbações produzidas pelos 1 bilhão e 700 milhões de habitantes47, só da 

Terra, para não falar dos de outras esferas. A todo instante, nossos atos, 

individual ou coletivamente, interferem no estado do equilíbrio terrestre, e se 

 
46 N.T.: Quadraturas, Oposições e algumas Conjunções. 
47 N.T.: A população mundial quando esse livro foi escrito, em 1913. Em 2019 estima-se em 7,6 bilhões 

de pessoas. 
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esse não fosse restaurado imediatamente, a Terra poderia sair de sua órbita, 

extrapolar numa tangente e ser destruída. Nem os abalos sísmicos são mais 

potentes para perturbar ou restaurar o equilíbrio, sendo uma falácia confundir 

solidez e rigidez com força, conforme esclarecemos melhor em nossa 

Conferência de nº 19, “A Força do Futuro”48. Um trem não tem força própria, 

mas deve ser sólido porque é acionado por um gás invisível chamado vapor. 

Não existe força num martelo rígido, mas, quando impulsionado por uma 

coluna de líquido flexível, como a água, apoiada numa almofada elástica de ar 

comprimido, a força acumulada no ar impulsiona o poderoso aríete hidráulico 

irresistivelmente contra o que estiver a sua frente. De modo idêntico, os raios 

astrais, sutis e invisíveis, são os fatores que mantêm nosso pesado Planeta em 

sua órbita, e os distúrbios espirituais gerados pela humanidade são, 

naturalmente, a força mais sutil que interfere no estado de equilíbrio da Terra. 

Cada Astro tem seu oposto e, consequentemente, todas as vezes que 

irradiamos a qualidade de um Astro, fazemos surgir uma corrente de força 

contrária correspondente, e pela ação e reação dessas forças em e sobre nós, e 

em nosso meio ambiente, aprendemos as lições da vida. Se vibramos com o 

raio de amor de Vênus, no mesmo instante vem Marte nos tentar, procurando 

transformar esse amor em lascívia, mas depende de nós permanecermos 

firmes na virtude ou cedermos ao vício. Se almejamos o ideal de Júpiter, se 

nosso objetivo é o de elevar os padrões da igreja ou do Estado, imediatamente 

as forças saturninas nos convidam ao autoengrandecimento e apelam à paixão 

pelo poder. Depende de nós permanecermos fiéis ao ideal e colhermos os 

lauréis que duram eternamente, ou aceitarmos a promessa de ganhar presentes 

de ouro sem valor, aos quais pagaremos com dor, quando Saturno voltar 

transformado em punidor. Cada horóscopo mostra as tendências até na vida 

 
48 N.T.: do Livro Cristianismo Rosacruz – Max Heindel – Fraternidade Rosacruz. 
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mais humilde, e a oportunidade bate à porta continuamente. Que possamos 

todos estar preparados para conhecê-la como astrólogos espirituais. 

Como Conferir o Horóscopo 

Algumas vezes ocorre que uma aberração mental momentânea causa ao 

melhor dos matemáticos a cometer um erro em seus cálculos, e se ocorre um 

erro quando está se levantando um horóscopo uma grande parte do trabalho 

pode ser perdido, antes que ele seja descoberto. Existe um método fácil de 

conferir os cálculos nos pontos principais olhando a posição do Sol. O 

astrólogo cauteloso jamais se esquece de usar esse método, e nós o 

recomendamos especialmente aos principiantes, que naturalmente estão mais 

propensos a erros de cálculos do que os de maior experiência. 

Quando você tiver calculado a posição do Sol e o colocado em sua Casa e 

Signo, verifique imediatamente se sua posição coincide com o lugar no céu 

que ele realmente deve ocupar, na hora do dia em que a criança nasceu. Se o 

nascimento ocorreu próximo a hora do dia em que o Sol nasce, então o Sol 

deve estar perto do Ascendente; se nasceu próximo ao meio da manhã, o Sol 

deveria estar em algum lugar na 11ª Casa; se perto do meio-dia, deve se 

encontrar próximo ao Meio-do-céu, em um horóscopo levantado 

corretamente; e no meio da tarde, ele deve estar na 8ª Casa. Uma criança 

nascida perto da hora do dia em que o Sol se põe tem o seu Sol próximo à 

cúspide entre a 6ª e 7ª Casa; e se o nascimento ocorre, aproximadamente, às 9 

horas da noite, então o Sol estará na 5ª Casa ou próximo dela. Quando o 

nascimento ocorre à meia-noite, o Sol estará próximo do nadir; e uma criança 

nascida por volta das 3 horas da madrugada tem o Sol na 2ª Casa ou perto 

dela. 
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Se acharmos que o Sol está em sua devida posição quanto às Casas, podemos 

então seguramente continuar com os cálculos e colocar os outros Astros. Se 

não, cometemos algum erro, que deve ser corrigido antes de prosseguirmos. 

Quando alguém lhe confia um horóscopo calculado por outro astrólogo, e 

pede que o leia, veja primeiro a hora do nascimento, depois se o Sol está em 

sua posição correta com relação a Casa e ao Signo certo, indicado pelo mês 

pois, se começar a interpretar a partir de um horóscopo calculado 

erradamente, você estará se expondo ao ridículo. Suponhamos que Saturno 

esteja no Ascendente, e que você afirme que essa pessoa é de índole 

melancólica; quando ela nega essa característica, e você descobre que Marte e 

Mercúrio deveriam estar ali em Escorpião, é quase certo que ela não mais 

aceitará sua interpretação; ela, muito provavelmente, passará a zombar da 

astrologia e dos astrólogos; nem nós podemos negar que, sob seu ponto de 

vista, essa condenação se justifica. Portanto, seja cuidadoso ao olhar a posição 

do Sol. Outros erros podem ocorrer, mas este é o mais sério e o mais 

facilmente verificável.
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CAPÍTULO VII – AS CRIANÇAS DOS DOZE SIGNOS 

 

As Crianças de Áries – Nascidas entre 20 de março e 21 de abril 

Áries é o lar de Marte, o Planeta da energia dinâmica, e é também o Signo de 

Exaltação do Sol, aquele que dá a vida; daí ser uma autêntica fonte de vida e 

de vitalidade, da forma como se manifesta na germinação de milhões de 

sementes, as quais rompem a crosta da terra na primavera, e trocam a 

vestimenta branca do inverno por um tapete verde, bordado de flores, fazendo 

da floresta um caramanchão nupcial para os animais e aves se acasalarem. 

Essa grande força vital também encontra sua expressão nas crianças de Áries; 

elas são tão animadas e entusiasmadas com a vida e com a energia de tal 

modo que é, frequentemente, muito difícil controlá-las a fim de que se 

mantenham dentro dos limites da segurança e do senso comum. Elas dão a sua 

opinião de um modo tão intenso que todos ao redor percebem e são agressivas 

até certo ponto, e sempre buscam a liderança, pois desdenham seguir os 

outros; são turbulentas e radicais em todos os seus pensamentos, ideias e atos. 

São aventureiras até ao cúmulo da imprudência. Nós, também, percebemos 

que elas são ávidas pelos frutos do seu trabalho; elas nunca se fartam, e não 

importa o quanto elas ganham, pois geralmente são pobres, porque gastam tão 

livremente e imprudentemente como que ganham. Elas se tornam magníficos 

chefes e supervisoras, pois, com tanta energia vital e ambição próprias, 

possuem uma faculdade de infundir essa energia aos seus subordinados ou 

forçá-los a trabalhar quando necessário. Contudo, sendo tão impulsivas e 

imprudentes, falta-lhes a capacidade de criar para si mesmos. São sérias e 

ardentes em tudo o que se propõem realizar; não conseguem fazer nada com 

indiferença e, portanto, uma vez que abracem uma causa social, política ou 

religiosa, trabalharão por ela com toda a energia, entusiasmo e vigor de sua 

natureza enérgica. Por outro lado, se uma criança de Áries se torna dependente 

de um vício, toda a intensidade de seu ser se volta para a gratificação daquela 
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parte específica de sua natureza inferior. Por conseguinte, os pais com 

crianças de Áries têm a grande responsabilidade de lhes apresentar, como 

preceito e exemplo, a mais nobre e melhor forma de conduta de que sejam 

capazes, pois esse é, provavelmente, o mais impressionável Signo no Zodíaco 

e os hábitos formados e as lições aprendidas na infância e na juventude, 

geralmente, estarão sempre próximos e presentes à pessoa pelo resto da vida, 

tornando-a ou muito boa ou muito má. Tenha, particularmente, muito cuidado 

em lhe inculcar a abstinência de bebidas alcoólicas, pois, se a criança de Áries 

se tornar dependente delas, ela fica longe da possibilidade de se salvar e, 

frequentemente, sujeito a delírios. 

As Crianças de Touro – Nascidas entre 21 de abril e 22 de maio 

Em 21 de abril o Sol entra no Signo zodiacal de Touro e permanece neste 

Signo até o dia 20 de maio; portanto as crianças nascidas entre estas datas 

partilham, em grande parte, das características desse Signo. Touro é regido 

por Vênus, o Planeta do amor, portanto, as crianças de Touro têm uma 

disposição basicamente amigável e gentil, mas, quando elas tenham uma vez 

concebido uma ideia, a ela se apegam a essa com obstinação; elas ficam muito 

ressentidas quando contrariadas e é muito difícil admitirem que tenham 

cometido um erro; contudo, quando alguém consegue lhes mostrar que estão 

errados, o amor inerente pela justiça e pela verdade as impelem a reconhecer 

seus erros e a tentar retificá-los. Possuem uma vontade muito forte e 

determinada, de maneira que, quando se propõem um objetivo próprio, ou 

quando se decidem a fazer algo, normalmente trabalham com paciência e 

persistência até obterem sucesso naquilo a que se propuseram fazer. Possuem 

também uma boa capacidade executiva e são capazes de exercer cargos de 

liderança, onde tenham outros sob seu comando. Embora sejam cordiais e 

agradáveis quando na companhia de outros, possuem uma forte tendência a 

buscarem a solidão e a se tornarem muito egocêntricos. Parecem construir, 

inconscientemente, uma barreira entre si e as outras pessoas, pelo que é difícil 
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estabelecer intimidade com elas. As crianças de Touro são muito intensas em 

seus desejos por posses materiais e, geralmente, são muito afortunadas em 

consegui-las, pois, além de possuírem boa capacidade para ganhar por si 

mesmos, frequentemente, recebem heranças. Contudo, não querem riqueza só 

pelo fato de tê-la, mas pelo prazer e conforto que podem usufruir dela; elas 

têm muito apreço pelo conforto, luxo, pelas artes, pela música, pelo teatro e 

pelas outras influências requintadas da vida. 

As crianças de Touro têm uma abundância de vitalidade no início da vida, mas 

são propensos a se excederem no trabalho ou na diversão, esgotando, assim, 

suas energias, e ficando doentes em consequência disso. São particularmente 

atraídos pelos prazeres da mesa. Elas têm intenso prazer por comidas muitos 

calóricas, as quais depois lhes trarão uma tendência a problemas digestivos, 

dilatação do fígado, doenças cardíacas e congestão dos rins. Essas doenças são 

as mais susceptíveis em trazer desconfortos ao longo da vida; portanto, seus 

pais deveriam lhes inculcar, acima de tudo, a virtude da frugalidade, não só 

por meio de preceitos, mas pelo exemplo, pois as crianças de Touro são muito 

espertas e logo percebem que “mamãe e papai me dizem para comer menos, 

mas eles comem tudo o que querem”. Deveriam também ser ensinadas a 

praticar bastante exercício físico como meio de promover a saúde, porque 

criança de Touro é um tanto indolente no seu agir. Entretanto, como já 

dissemos antes, possuem excelente vitalidade, particularmente se nascem ao 

raiar do dia e, embora possam ficar sujeitas às ditas doenças, normalmente, 

terão uma vida longa e uma justa quantidade de saúde, riqueza e felicidade. 

As Crianças de Gêmeos – Nascidas entre 22 de maio e 22 de junho 

As crianças de Gêmeos são admiravelmente perspicazes e inteligentes; 

possuem, também, a habilidade de se expressarem clara e diretamente, pelo 

que sempre são boas companhias. A conversa nunca esfria quando estão 

presentes; na verdade, tendem até a monopolizá-la por completo, mas, 
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frequentemente, são tão interessantes que os demais ficam contentes em ouvi-

las. Adquirem conhecimento com muita rapidez, e mantêm-se muito bem-

informados sobre a maioria dos assuntos. Possuem uma boa memória, de 

maneira que o que aprendem não é perdido, isso claro se o horóscopo estiver 

bem aspectado e bem configurado. Onde o horóscopo se encontra seriamente 

afligido, encontramos as falhas de Gêmeos apontando na direção oposta; aqui 

então podem ser tagarelas inveterados, rejeitados por todos que podem tirá-los 

do caminho. O ponto principal a ser lembrado sobre essas crianças é que elas 

possuem habilidade de expressão e muita coisa pode ser feita durante a 

infância para moldar o caráter delas, de modo a fazê-las se expressarem 

adequadamente para com os outros, para benefício delas próprias e do seu 

meio e isto lhes será de grande ajuda ao longo da vida. 

As crianças de Gêmeos são, de modo geral, de uma disposição muito gentil e 

afável, com muita facilidade de relacionamento. São capazes de se adaptar a 

outras pessoas e a circunstâncias, de modo que se tornam tudo para todos, e, 

desse modo, normalmente, fazem muitos amigos e poucos inimigos. Elas têm 

uma disposição para serem itinerantes e adoram viajar de um lugar para outro. 

Sobressaem-se em atividades científicas ou de escritório, como agentes ou 

representantes de outros, onde seus talentos mercuriais encontram muitas 

formas de expressão. 

Do ponto de vista moral não é bom ter uma natureza flexível. As crianças de 

Gêmeos são vítimas fáceis da adulação e, portanto, prontas para serem 

levadas, inconscientemente, para maus caminhos. Deveria ser objetivo dos 

pais dessas crianças manter diante delas o ideal do caminho reto e estreito, e 

enfatizar suas Mentes a ideia de que nunca deveriam se desviar dele, sob 

nenhuma hipótese. 

As crianças de Gêmeos têm um temperamento extremamente nervoso e 

sensível, e por isso, facilmente se preocupam e se irritam-se, o que se reflete 
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em seus atos e na saúde corporal. Por conta disso, os pais com crianças 

nascidas nesse mês de Gêmeos devem ser complacentes com elas em seus 

repentes explosivos de temperamento, já que falam e se expressam muito 

quando estão iradas; precisam mais de uma resposta tranquilizante do que de 

reprovação, a fim de poderem ser ajudadas a superar isso enquanto jovens e a 

fortalecerem sua constituição moral a este respeito. Quando o horóscopo de 

uma criança de Gêmeos está afligido, há condições muito propícias para 

distúrbios nos pulmões, e as crianças de Gêmeos serão muito auxiliadas se 

lhes ensinarem exercícios apropriados para a respiração e calistênicos49. Pelo 

menos isso minimizará as tendências e até superá-las totalmente. As crianças 

de Gêmeos são, normalmente, muito altas e aprumadas. São pessoas de 

aparência agradável, com um andar rápido e de movimentos vigorosos, e 

podem ter uma tez clara ou escura, dependendo isso da posição e da 

configuração dos Astros. 

As Crianças de Câncer – Nascidas entre 22 de junho e 23 de julho 

O Signo aquoso de Câncer é um dos mais fracos do Zodíaco no que se refere à 

vitalidade que se esvai e, quando esse Signo está no ângulo oriental do 

horóscopo de uma pessoa, ele sempre proporciona um Corpo frágil; contudo, 

normalmente, isso não se aplica às crianças nascidas no período no qual o Sol 

transita em Câncer, pois o Sol é o doador de vida, e essas crianças são, 

 
49 N.T.: A calistenia se define como um conjunto de exercícios que concentram seu interesse nos 

movimentos de grupos musculares, mais que na potência e no esforço, com o objetivo último de 

desenvolver a agilidade, a força física e a flexibilidade. Se tenta alcançar a maior contração muscular e 

que o corpo adquira um alinhamento correto, já que assim, permite modelar o corpo, melhorar a postura e 
definir um bom contorno corporal. Nas aulas é feito um breve aquecimento e, em seguida, uma série de 

exercícios são iniciados com um alto número de repetições cada um, enfatizando os braços, o abdome, os 

glúteos e pernas. Ressalta-se, não no trabalho, mas na maneira de fazer, pensando em cada movimento, 

nos músculos que se está trabalhando e se a postura é a correta. O método e as técnicas utilizadas durante 

uma aula de calistenia torna esta atividade acessível para qualquer pessoa, já que não existe limites de 

idade, e inclusive os fisioterapeutas recomendam a calistenia em patologias como a escoliose, a hérnia de 

disco ou problemas de joelho. O fato de não provocar impactos nas articulações e de permitir modelar o 

corpo, tonificá-lo e alinhá-lo ao mesmo tempo, tem sido uma das razões pelas quais muitas pessoas 

escolhem estas aulas. Colocar o corpo em movimento, melhorar a postura, tonificar grupos musculares e 

cuidar as articulações podem ser os motivos que levam a prática da calistenia. 
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portanto, mais afortunadas, em relação à vitalidade, do que àquelas que têm 

Câncer no Ascendente. 

As crianças de Câncer são, geralmente, muito tímidas e retraídas, contudo, 

querem e precisam de amizade e solidariedade, embora sejam muito sensíveis 

para buscá-las; no entanto, quando fazem amizades, podem ser, às vezes, 

muito exigentes com seus amigos, até autocráticos em sua maneira de lhes dar 

ordens. Ao mesmo tempo, deve-se dizer que são muito conscienciosos em 

todas as coisas que a eles se confiam, e usam de uma considerável discrição 

em tudo o que fazem, de modo que se lhes pode confiar seguramente um 

segredo ou a execução de uma incumbência. O Signo de Câncer é regido pela 

irrequieta Lua e, portanto, mudanças de residência, de emprego, de vocação e 

de tudo o mais, frequentemente, fazem parte da vida dessas crianças. Ao 

mesmo tempo, não podem ser chamadas de inconstantes nem de irreverentes, 

pois são muito tenazes quando se comprometem a fazer algum trabalho ou 

alguma obrigação; então, se empenham até a sua conclusão. Não encaram 

qualquer coisa aleatoriamente; de fato, há momentos em que tendem a ser 

cautelosos demais. Especialmente quando há risco de prejuízo, eles são quase 

covardes, e, frequentemente, eles se entregam à ansiedade e preocupação. 

As Crianças de Leão – Nascidas entre 23 de julho e 24 de agosto 

O Signo de Leão é regido pelo Sol, o doador de vida, e é chamado o Signo 

real do Zodíaco; portanto, ele confere às crianças nascidas sob sua influência 

uma natureza nobre, ambiciosa e aspirante. São da geração dos Comandantes 

e se tornam boas líderes, mas subalternas fracas. Por possuírem um caráter 

nobre e elevado, desprezam as coisas mesquinhas e sórdidas, não se 

rebaixarão para cometer um ato vil, mesmo sob grande provocação ou forte 

apelo dos seus próprios interesses. Sua natureza amorosa é muito forte e 

ardente. Nenhum inconveniente ou sacrifício é grande demais para impedi-las 

em servir àqueles a quem amam. São amigas leais e sinceras em quaisquer 
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circunstâncias. Leão é um Signo Fixo, e infunde em suas crianças 

considerável força de vontade, pelo que elas, normalmente, são capazes de 

conquistar o que quiserem, apesar de todas as desvantagens e obstáculos. São 

muito inabaláveis em suas opiniões e se aderem a alguma causa, geralmente, 

nela permanecem e trabalham com muito entusiasmo. Jamais fazem alguma 

coisa irresolutamente, pois, sendo Leão um Signo de Fogo, lhes dotam de 

poder, vitalidade e entusiasmo. Leão também proporciona as suas crianças 

uma boa memória.  

As tendências acima se verificam quando o Sol está com Aspectos muito bons 

no horóscopo; entretanto, se estiver afligido por Marte ou por qualquer um 

dos Planetas adversos50, a natureza se modifica e, nesse caso a pessoa se torna 

bombástica, vociferante e dominadora, alguém em quem não se pode confiar 

em nenhum setor da vida, torna-se um marido ou uma esposa briguento e 

infiel ou um amigo desleal, que não hesitará em descer a níveis de quaisquer 

mesquinhezes. É, então, tão ruim como o Leão que tem o Sol bem aspectado é 

bom e isso se baseia no princípio de que a luz mais brilhante sempre lança a 

sombra mais profunda. A principal falha dos leoninos é um temperamento 

irritadiço, mas não guardam rancor, e quando são mostrados a eles que 

erraram, estão sempre prontos a se desculpar e a reparar seus erros. São 

magnânimos, até mesmo para com os seus maiores inimigos. 

As Crianças de Virgem – Nascidas entre 24 de agosto e 23 de setembro 

Virgem, o sexto Signo do Zodíaco, é regido por Mercúrio, o Planeta da razão, 

expressão e da destreza. Diz-se, com certa pertinência, que o amor é cego, 

pois se víssemos defeitos em quem amamos, a paixão jamais encontraria 

expressão. Portanto, as crianças de Virgem que são tão governadas pelo 

intelecto, não são compassivas, mas se inclinam ao cinismo, à crítica e ao 

 
50 N.T.: Urano, Saturno, Netuno e Plutão. 
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ceticismo em relação a tudo que não seja cientificamente demonstrável à 

razão e aos sentidos. São mentalmente muito rápidas, embora inclinadas, 

muito frequentemente, a exagerar ou colocar muito foco em uma coisa de 

muito menor importância e fazê-la parecer como a coisa mais importante para 

se lidar (“coais o mosquito”51), e, embora raramente se deixem enganar 

(“tragais o camelo” 52), acabam entrando numa rotina em que se tornam 

tacanhos e fanáticos. São um tanto preguiçosas e gostam muito de relaxar e de 

não trabalhar tão duramente, mas gostam de conduzir os outros e podem ser 

muito habilidosas em controlar os seus subordinados. Por tal razão, 

frequentemente, fazem inimigos duradouros, mas sempre que fazem amizades 

se tornam muito bons amigos e os tratam bem. A disposição mercurial 

infundida por esse Signo traz muitas mudanças de ambiente e, por 

conseguinte, novas associações e amizades constantemente são formadas. São 

muito gananciosas, e sempre prestam atenção a meios e modos de melhorar 

financeira, social e economicamente. Pode-se dizer, também, que eles 

merecem promoções, pois são diligentes a ponto de verem que uma 

recompensa pode ser obtida desse modo. São, também, muito engenhosos e 

versáteis, gostam muito do estudo das ciências, especialmente de química, 

dieta e higiene, e muitas se voltam para modismos de dietas e alimentos. 

Como Virgem é o sexto Signo, essas pessoas tomam características da 6ª 

Casa, sendo, portanto, muito sensíveis a sugestões de uma saúde precária, de 

modo que, se algum dia caem nos tentáculos da doença, frequentemente, lhes 

falta a necessária força de vontade para saírem dessa condição; assim, como 

resultado disto se convertem, normalmente, em inválidos crônicos ou, talvez, 

preferem pensar que o são realmente, porque se pode dizer que essas pessoas 

se ressentem de qualquer esforço que outros façam para animá-las e libertá-las 

das muletas de sua própria doença, seja essa real ou imaginária. De fato, 

parecem se regozijar de sua má saúde, e estão sempre em busca de 

 
51 N.T.: Mt 23:24 
52 N.T.: Mt 23:24 
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compaixão, embora, como dissemos no início desse tópico, custem a admitir o 

mesmo nos outros. Se conseguirem se livrar das muletas da doença, se 

tornam, muitas vezes, excelentes enfermeiros e tem uma esplêndida influência 

sobre os doentes. 

As Crianças de Libra – Nascidas entre 23 de setembro e 24 de outubro 

Libra é o sétimo Signo do Zodíaco. As crianças que nasceram sob esse Signo 

são regidas pelo Planeta do amor, Vênus. O símbolo de Libra no Zodíaco 

pictórico é um par de pratos de balança, e esse instrumento descreve 

graficamente sua principal característica. As crianças de Libra são muito 

fervorosas em tudo que fazem; entregam-se a uma vocação ou a um 

passatempo com um zelo e entusiasmo que, naquele momento, excluem todas 

as demais coisas de sua consideração, mas, daí a pouco, podem subitamente 

desistir de tudo e começar outra coisa qualquer, como um negócio, um 

modismo ou um hobby, e empenhar-se nisso com a mesma energia e interesse 

absorvente. Essa é, de fato, uma de suas principais falhas, já que acham muito 

difícil se estabelecer em algo definitivo e prosseguirem com paciência e 

persistência até que o sucesso tenha sido alcançado. 

Libra é o Signo onde o Sol muda do hemisfério Norte para o hemisfério Sul; 

ali ele cruza o Equador, e, por isso, o Sol é muito fraco naquele ponto. É o 

grande doador de vida descendo para os meses sombrios do inverno, para o 

hemisfério Norte e, por conseguinte, Saturno, o Planeta das trevas, está no seu 

Signo de Exaltação em Libra. Percebemos, assim, duas naturezas bem 

marcantemente representadas nas crianças nascidas sob esse Signo; uma é a 

do Sol, alegre e otimista, a outra é a de Saturno, que é taciturna e melancólica. 

E isso se expressa na natureza mutável das crianças de Libra; às vezes estão 

no sétimo céu, otimistas e entusiastas, alegres e felizes, então, subitamente, 

sem nenhuma causa aparente, os pratos da balança oscilam, e eles parecem 

descer às lixeiras da preocupação e melancolia, como se não tivessem nenhum 
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amigo no mundo. Na realidade, fazem muitos amigos, pois possuem uma 

disposição basicamente gentil produzida pela Senhora de Libra, Vênus, mas 

possuem também um temperamento explosivo, embora felizmente não 

guardem ressentimentos. Apreciam em excesso os prazeres em geral e se 

inclinam, especialmente, para a arte e música. 

As Crianças de Escorpião – Nascidas entre 24 de outubro e 23 de 

novembro 

Escorpião é regido por Marte, o Planeta da energia dinâmica, e, portanto, as 

crianças nascidas durante o mês em que o Sol transita por esse Signo estão 

cheias de uma força que deve ter um escoamento para algum lugar e de algum 

modo. Elas participam de todas as qualidades marcianas, sejam boas ou más, 

dependendo isso de como o Sol esteja posicionado e aspectado e sempre estão 

prontas se ocupar com uma discussão ou briga, tanto a seu favor como a favor 

dos outros; nunca se satisfazem com meias medidas, indo de um extremo a 

outro, bom ou mau. As que mostram o lado bom de Escorpião possuem 

esplêndidas habilidades construtivas e executivas. São bruscas, mas honestas e 

justas, trabalhadoras infatigáveis e sempre dispostas a se sacrificarem pelo 

bem dos outros, seja se rebelando contra a opressão ou, de outro modo, 

trabalhando, desinteressadamente, pela causa que abraçam. Contudo, as que 

mostram o lado mau de Escorpião não apenas se recusam a trabalhar, como se 

tornam demagogas e incitam os outros à anarquia, ilegalidade e destruição. 

São instigadoras sociais, muito perigosas à comunidade. Todavia, aqui está 

um traço redentor, e que é o fato de não serem desleais; tudo o que fazem é 

franco e honesto. As crianças de Escorpião, geralmente, possuem um 

temperamento bastante incerto e uma língua sarcástica, a qual fere como o 

ferrão do escorpião, quando mostram esse lado de sua natureza. Portanto, os 

pais dessas crianças devem se ocupar deles o mais cedo possível, ensinando-

lhes o autocontrole por todos os meios ao seu alcance; devem também se 

esforçar por atenuar o raio de Marte e infundir nessas crianças um espírito 
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mais gentil. Isso pode ser muito difícil porque o Signo de Escorpião 

proporciona uma natureza muito determinada; ainda assim, como na infância 

ela é plástica até certo ponto, pode ser mais bem trabalhada nesse período. 

Possuem imaginação muito forte e vívida, com uma Mente clara, incisiva e 

penetrante e, também, um magnetismo pessoal que as torna muito atraentes 

àqueles com quem contatam. Parecem se dar bem com a vida militar, onde 

existe uma disciplina rígida e severa. Cuidado especial deve ser tomado ao se 

ensinar higiene sexual a essas crianças, porque o Signo de Escorpião rege os 

órgãos genitais e os de excreção, cujas funções são estimuladas pela presença 

do Sol em Escorpião, de maneira que, se a pessoa não é moral e fisicamente 

asseada, muitos aborrecimentos podem ser esperados. Essas crianças tendem a 

ser, também, excelentes cirurgiões e, se ensinadas a usar a cirurgia somente 

para objetivos construtivos, podem fazer bastante bem ao mundo. Tudo isso 

depende, em considerável medida, do treinamento precoce, visto que existe 

um lado destrutivo na natureza de Escorpião, o qual torna muito perigoso, sob 

o ponto de vista espiritual, pois tal pessoa pode assumir uma profissão que 

ofereça oportunidades para práticas perversas; ela assumiria, assim, uma 

dívida muito pesada sob a Lei da Consequência, dívida que deve ser paga com 

tristeza e sofrimento, tanto nessa vida como em vidas futuras. 

As Crianças de Sagitário – Nascidas entre 23 de novembro e 22 de 

dezembro 

Sagitário é regido por Júpiter, o grande Planeta benéfico, e, geralmente, se 

pode dizer que aqueles que nasceram enquanto o Sol está nesse Signo, de 23 

de novembro a 22 de dezembro, são benquistos na sociedade onde circulam. 

São de uma disposição amável e jovial; figuras eminentes entre os seres 

humanos, aplaudidos e estimados, seus conhecidos geralmente se alegram ao 

vê-los. Existem duas classes bem distintas nascidas sob esse Signo. No 

Zodíaco pictórico, Sagitário é representado como um centauro, metade cavalo 
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e metade homem; e a classe dos que nascem sob a influência descrita pela 

parte animal é de natureza esportiva, pronta para apostar na velocidade de um 

cavalo por grande diferença, ou apostar seu último centavo em um jogo de 

cartas. Elas gostam muito de “se divertir para valer” e sua natureza moral é de 

grau inferior, adequadamente descrita pela parte animal do símbolo; assim, 

eles não têm escrúpulos em relação à indulgência de seus apetites, paixões e 

desejos. Falta-lhes respeito tanto à lei quanto à moral comum, daí serem 

encontradas, com frequência, entre a classe dos criminosos. Contudo, os 

sagitarianos simbolizados pela parte humana do centauro, apontando o arco de 

suas aspirações para as estrelas, são tão diferentes dos anteriores quanto o dia 

o é da noite, já que são extremamente idealistas, moralistas, respeitadores da 

lei, de caráter nobre que ganham o respeito da sociedade em geral e, 

particularmente, de todos aqueles com quem mantêm contato muito próximo. 

Por isso se tornam, com o tempo, os pilares da sociedade e, muitas vezes, 

recebem posições de honra e de prestígio no Estado ou na Igreja, como juízes 

ou clérigos. São muito ortodoxos e conservadores em suas opiniões, 

escrupulosos em relação à falta de observância aos costumes e tradições da 

época em que vivem, mas não são progressistas, pois prezam muito a opinião 

de seus contemporâneos e, raramente, adotam alguma ideia progressista que 

possa pôr em risco o respeito da comunidade admirada por eles. Acreditam 

firmemente na necessidade de burocracia. Ao mesmo tempo, são caridosos e 

benevolentes, amáveis e simpáticos; pode-se sempre contar com eles para 

qualquer movimento altruísta e, embora sejam de natureza bondosa e 

procurem evitar brigas em causa própria, às vezes, brigam com grande ardor e 

coragem por outros que tenham sido injuriados e com quem simpatizem, pelo 

que tendem a se tornar advogados admiráveis. 

Os sagitarianos são, geralmente, excelentes nas conversações; possuem um 

raciocínio rápido e vivo e gostam muito da oratória. Suas demonstrações de 
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memória e a maneira interessante de relatarem experiências sempre prendem a 

audiência. São muito orgulhosos e tem muita confiança em si próprios. 

As Crianças de Capricórnio – Nascidas entre 22 de dezembro e 20 de 

janeiro 

Capricórnio é regido por Saturno, o Planeta da obstrução, daí a vitalidade 

dessas crianças ser muito baixa, e ser difícil criá-las, mas, uma vez 

ultrapassada a infância, a persistência Saturnina se faz sentir e elas se apegam 

à vida com uma admirável tenacidade, de modo que frequentemente alcançam 

idade muito avançada. Têm grande propensão a gripes e suas principais fontes 

de perigo são as quedas e contusões. As crianças de Capricórnio, 

normalmente, são acanhadas e tímidas na presença de estranhos, mas, quando 

se familiarizam, mostram sua natureza dominadora, e se esforçam em fazer 

que todos a sua volta se submetam à vontade delas. A qualidade saturnina do 

Signo as faz ciumentas e desconfiadas sobre as intenções dos outros. Daí 

gostarem muito do trabalho de detetive. Elas seguirão uma pista com instinto 

infalível e perseverança tão inabalável que nunca desistem, enquanto há a 

mais remota possibilidade de sucesso. É bom ser amigo dos capricornianos, e 

é ruim ser inimigos deles, pois é muito difícil, para eles, perdoar uma ofensa 

ou uma injúria, real ou imaginária, e vivem sempre remoendo um eventual 

erro que os outros cometeram a eles. Por outro lado, uma vez obtida a 

confiança ou a amizade deles, essa será consistente. São muito ambiciosos, e 

anseiam por ver seus serviços reconhecidos pelos outros; e possuem 

esplêndida habilidade executiva, devido às incomuns qualidades de 

previdência e de concentração conferidas por Saturno. São líderes e 

organizadores natos, mas se irritam quando restrições lhes são impostas e, 

particularmente, não gostam de receber ordens dos outros. Quando estão na 

posição de subordinados e não podem fazer o que querem, se tornam infelizes 

e sem esperanças, taciturnos, temperamentais, pessimistas, irritáveis e dados a 
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preocupações. As crianças de Capricórnio, geralmente, não têm uma 

inclinação para o casamento, e raramente se sentem tranquilas para tal 

acontecimento. Normalmente a união é não gera filhos ou gera poucos filhos. 

As Crianças de Aquário – Nascidas entre 20 de janeiro e 19 de fevereiro 

As crianças de Aquário são de natureza um tanto tímida e retraída. Gostam de 

sua própria companhia e de seus próprios conselhos mais do que lhes convêm, 

pois, se seguirem naturalmente a essa inclinação tendem a levá-los à 

melancolia e ao isolamento. Possuem um modo calmo e despretensioso que 

faz com que ganhem muitos amigos e sua vida doméstica é, normalmente, 

ideal. De modo geral são afetivos e de uma disposição muito doce e gentil; 

estão sempre prontos a acatar a opinião dos que amam e a ceder em favor da 

harmonia. Além disso, sendo Aquário um Signo Fixo, são muito constantes 

em suas afeições, assim como em outras coisas. 

Aquário é um Signo intelectual e as crianças, via de regra, possuem uma boa 

mentalidade, porque a regência saturnina proporciona uma profundidade à 

Mente e o raio uraniano lhes confere a intuição e a inclinação para a ciência, a 

literatura e a filosofia. São notavelmente persistentes em qualquer coisa a que 

se proponham, sendo geralmente bem-sucedidas com o passar do tempo. 

Como Aquário é o décimo primeiro Signo, compartilha também das 

qualidades governadas pela 11ª Casa; sendo assim, as crianças de Aquário são 

geralmente benquistas entre seus companheiros e fazem muitos amigos. São 

muito orgulhosas e ciumentas da estima dos outros. O principal defeito delas, 

por conta dos traços saturninos, é que são um tanto dadas a preocupações. 

Como as leoninas, elas são fortes no que gostam e no que não gostam; farão 

qualquer coisa por aqueles que conquistaram sua afeição, mas se ressentem 

por qualquer tentativa de dirigi-las e, em tais condições, são extremamente 

obstinadas; de fato, são muito decididas em suas atitudes mentais e uma vez 

que tenha uma opinião formada, dificilmente muda. São tão sensíveis às 
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condições mentais que as rodeiam que isso afeta seu bem-estar físico, talvez 

até mais do que elas percebam, pois esse é um dos Signos de maior 

sensibilidade. 

As Crianças de Peixes – Nascidas entre 20 de fevereiro e 20 de março 

As crianças de Peixes são de uma disposição marcantemente negativa, sujeitas 

a mudanças de humor e, como as crianças de Aquário, são muito sensíveis à 

atmosfera mental de seu ambiente. Por tal razão, é da maior importância que 

seus pais deveriam afastá-las da influência das más companhias durante a 

infância, pois o antigo provérbio “más companhias corrompem os bons 

costumes” se aplica com força dez vezes mais intensa a essas crianças, e 

podem absorver com a mesma facilidade tanto o bem quanto o mal. Portanto, 

até que tenham aprendido a escolher as coisas boas por si mesmas, é 

especialmente necessário que seus guardiões naturais as protejam. Possuem 

também forte tendência à mediunidade, por isso, se levadas a lugares onde 

pessoas se encontram para tentar falar ou receber mensagens de espíritos de 

pessoas que já morreram, correm grande perigo de serem controladas. Além 

do mais, tendo essa natureza extremamente flexível, nunca dispõem de 

suficiente força de vontade para se libertar das influências, uma vez 

submetidas a elas, e isso poderá lhes arruinar toda a vida. 

Essas crianças têm uma disposição muito pacífica e sofrem prejuízos, em vez 

de lutarem pelos seus direitos, não porque se descuidem, pois são muito 

zelosos – especialmente quando nascidos na última parte do Signo –, mas 

porque a natureza do pisciano é avessa a esforços e, geralmente elas não 

querem se dar ao trabalho de lutar por seus direitos. Em português bem claro, 

são preguiçosas. Portanto, os pais deveriam ver que atribuir uma certa dose de 

trabalho a elas, desde os primeiros anos, será importantíssimo, pois é quando 

os hábitos são formados e a natureza é mais plástica. Elas podem aprender a 

serem diligentes com muito menos esforço nesta fase do que nos períodos 
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posteriores da vida. Contudo, uma vez que as crianças de Peixes comecem a 

fazer algum trabalho, provavelmente surpreenderão aqueles que as observam e 

verão a maneira metódica com que o executam, contando cada movimento, 

até que a tarefa tenha sido completada, aparentemente sem muito esforço da 

parte delas. Honestidade é outra das virtudes das crianças de Peixes; 

geralmente são confiáveis e extremamente discretas, de maneira que a elas 

podem ser confiados segredos com plena certeza de que não trairão a 

confiança. 

As crianças de Peixes, via de regra, são amáveis e compassivas, cordiais e 

delicadas em suas maneiras, qualidades que atrairão, naturalmente, muitos 

amigos. São notáveis apreciadoras das boas comidas, especialmente das bem 

temperadas e, também, estão propensos à bebida alcoólica. Se permitirem que 

essas tendências as dominem, logicamente, arruinarão suas vidas, além de 

acarretar uma série de doenças. Consequentemente, os pais dessas crianças 

deveriam se esforçar, por meio de princípios e exemplos, em lhes ensinar uma 

vida simples, baseada na frugalidade e no controle do apetite, durante os anos 

em que se formam os hábitos, além de resguardá-las de exercícios muito 

extenuantes que, mesmo as crianças de Peixes, não evitarão na infância, 

quando um excesso de força vital as impulsiona. Mais tarde, na vida, essas 

lições não serão infrutíferas. O resultado positivo esperado é de que as 

crianças que, pela ajuda dos pais, aprenderam a governar suas estrelas, serão 

tanto saudáveis como cheias de energia, tanto respeitadas como amadas, por 

causa dos seus bons hábitos, e aproveitarão a vida em toda sua plenitude. 

Resumindo, essas crianças precisam de uma educação cuidadosa que as afaste 

de suas más tendências e realce somente as boas, pois é justamente para isso 

que tais almas vêm a seus pais. Suas necessidades são oportunidades para os 

pais conseguirem um grande e maravilhoso crescimento anímico.
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CAPÍTULO VIII – O SOL, DOADOR DE VIDA 

 

Introdução 

O Sol, sendo o centro do Sistema Solar, é reconhecido por todos como o doador 

de vida física, mesmo quando não se acredita em nada suprafísico; é evidente a 

qualquer um, pela observação pessoal, que o raio horizontal do sol da manhã 

nos afeta diferentemente do raio perpendicular do meio-dia, e que no verão os 

raios carregam uma força vital que não só faz surgir o verde nos campos, mas 

também afeta o temperamento humano e nos dota de uma energia vital, de 

coragem e de um ânimo esperançoso, ausentes nos meses sombrios e obscuros 

do inverno. Esse sentimento de grande tristeza e falta de esperança é 

permanentemente perceptível no temperamento das pessoas que vivem no 

extremo norte, onde a ausência da luz solar faz da vida uma luta que consome 

o espírito de alegria, enquanto nas regiões onde há abundância de luz solar 

diminuem os cuidados pela existência, e o temperamento é 

correspondentemente vivaz, esperançoso e alegre. 

No horóscopo, o ângulo de cada raio astral (Sol, Lua e Planetas) no momento 

do nascimento determina o departamento da vida que ele afetará. Se a criança 

nasce ao meio-dia, quando o Sol está no zênite, a estrela do dia aparecerá na 10ª 

Casa do horóscopo, trazendo a promoção no âmbito profissional. Se a criança 

nasce à meia-noite, com o Sol diretamente sob o lugar do nascimento, sua 

influência seria através da 4ª Casa, e iluminaria a velhice da pessoa nascida 

àquela hora. 

Existem três ângulos inconvenientes para o Sol: crianças nascidas logo depois 

do crepúsculo têm o Sol na 6ª Casa, que indica as doenças, e como o Sol é o 

doador de vida, essa posição lhes reduz a vitalidade e o poder recuperador. O 

nascimento no meio da tarde situa o Sol na 8ª Casa. Essa é a Casa pela qual 

atuam as forças que se relacionam com a morte e, logicamente, o Senhor da 
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Vida fica deslocado na Casa da Morte. A 2ª Casa mostra as conquistas obtidas 

pelos nossos próprios esforços, e como a 8ª Casa é oposta à 2ª ela revela as 

fontes de renda pelas quais não nos esforçamos pessoalmente, ou seja, as 

heranças, as pensões ou as doações de natureza pública. Conhecemos pessoas 

com o Sol na 8ª Casa que adquiriram grandes somas, milhões em certo caso, 

especulando com as necessidades municipais. Tais pessoas são, 

frequentemente, ameaçadas de morte, algumas vezes escapam por um fio, mas, 

mesmo com os melhores Aspectos do Sol, raramente alcançam a velhice. 

Quando uma criança nasce logo após o amanhecer, o Sol se localiza na 12ª 

Casa, que é o setor em que colhemos nossas tristezas, já tendo sido comprovado 

por nós que os primeiros anos de vida dessa pessoa são limitados por problemas 

de vários tipos. 

Quando há dúvida sobre o Ascendente de uma pessoa, e o lugar no Zodíaco que 

parece se encaixar mais próximo indica o Sol na 12ª Casa, muitas vezes, o 

Ascendente exato pode ser determinado, segundo descobriu o autor, 

perguntando à pessoa se sua vida na infância foi dificultada pela pobreza dos 

pais e consequente limitação durante alguns anos após o nascimento. Em todos 

os casos em que se constatou que todos os outros eventos se encaixaram no 

horóscopo, isso provou ser um método bem-sucedido para determinar o 

verdadeiro Ascendente, de maneira que o número de graus entre o Ascendente 

e o Sol, esse último localizado na 12ª Casa, indicaria os anos de pobreza, pois 

a 12ª Casa impõe limitações a aquele respeito, especialmente quando o Sol está 

ali no instante do nascimento. Quando, por progressão, o Sol ultrapassa a 12ª 

Casa e entra no Ascendente, as coisas começam a clarear para a pessoa 

envolvida, e com o tempo, quando ele atinge a 2ª Casa, entra num período de 

sucesso financeiro; contudo, como já foi dito, o Sol na 12ª Casa, logo acima do 

Ascendente, normalmente significa um lar muito pobre para a criança durante 

seus primeiros anos de vida. Se Peixes lá estiver, a causa geralmente pode ser 

encontrada na preguiça dos pais e no gosto deles por bebidas alcóolicas, o que 
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os faz negligenciar seus filhos. 

As qualidades infundidas por um Sol bem-posicionado são dignidade, força de 

vontade e coragem, tanto física quanto moral; um orgulho nobre e um agudo 

senso de honra e de responsabilidade, que tornam a pessoa altamente confiável, 

uma honestidade autêntica e uma aversão a tudo o que é baixo, dissimulado ou 

traiçoeiro. Esse Sol faz a pessoa firme no amor, fiel na amizade e generosa até 

com os inimigos. Um Sol Dignificado53, Exaltado54 ou bem-posicionado atrai a 

amizade de pessoas em posição de prestar favores consideráveis e ajuda 

materialmente a pessoa em seus esforços para avançar na vida. 

Quando o Sol está afligido e fraco por Signo55 e por posição, as qualidades 

opostas são manifestadas: autoconfiança bombástica e fanfarronice pretensiosa, 

amor pela adulação e um desejo para governar ou para arruinar, mas sem 

coragem para enfrentar a oposição; indulgência para com a natureza inferior e 

um desperdício da força vital, com a consequente perda de saúde e resistência. 

Quando o Sol está fraco, não se deve depender de pessoas; elas consideram suas 

promessas coisas sem valor, feitas para serem quebradas, e por causa desses 

traços essa pessoa permanece sempre na obscuridade. 

No mundo, de modo geral, o Sol indica empregadores e aqueles que exercem 

autoridade imediata sobre a pessoa, como juízes e outros funcionários públicos, 

de maneira que quando as circunstâncias da vida conduzem a pessoa a entrar 

em contato com um deles, ela receberá o tratamento que merece em função do 

seu Sol. 

O Sol sendo masculino e o significador do companheiro de matrimônio no 

horóscopo de uma mulher (e a feminina Lua serve ao mesmo propósito em um 

 
53 N.T.: Sol em Leão. 
54 N.T.: Sol em Áries. 
55 N.T.: Em Queda (Sol em Libra) ou em Detrimento (Sol em Aquário). 
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horóscopo masculino), assim que o Sol bem-posicionado é uma das indicações 

de que um homem será um bom marido, ao passo que o Sol sem Aspectos, fraco 

ou afligido, indica a tendência de um marido pouco afetivo e desatento ao lar. 

Como um significador geral da saúde, o Sol rege principalmente nos 

horóscopos masculinos (e a Lua nos horóscopos femininos), mas ambos os 

luminares são importantes. Pode-se dizer, porém, que a saúde de um homem 

não é tão ameaçada pelas aflições da Lua quanto o é por um Sol fraco; e vice-

versa, uma mulher sofre mais se a Lua dela estiver afligida do que se o seu Sol 

estiver aspectado adversamente. 

O Sol nas Doze Casas 

Q 1 O Sol na 1ª Casa – O Sol é a fonte da vitalidade. A 1ª Casa significa 

nossa condição da saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as doenças 

física e o lar da nossa infância; assim que o Sol bem aspectado na 1ª Casa 

incrementa a vitalidade do Signo Ascendente e aumenta os poderes 

recuperadores. Ilumina a vida durante os dias da infância e estabiliza a na-

tureza, tornando a pessoa mais animada e sociável, ambiciosa por ter sucesso 

na vida e corajosa para superar os obstáculos. Sua perspectiva da vida é alegre 

e otimista, daí as possibilidades de sucesso serem incrementadas. As pessoas 

com o Sol nessa posição adoram liderar e exercer autoridade sobre os outros; 

elas são muito zelosas pela estima da comunidade, íntegras e honestas em seus 

negócios. 

Quando o Sol está afligido na 1ª Casa a vitalidade é reduzida, torna a pessoa 

tímida e vacilante, sem coragem e sem ambição; daí as possibilidades de uma 

vida bem-sucedida serem muito escassas, a menos que tenha muitos outros 

Aspectos bons para modificar essa condição. 

Q 2 O Sol na 2ª Casa – O Sol aqui mostra que a pessoa será beneficiada por 
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outras pessoas em uma posição de favorecer a sua prosperidade material e, 

com o auxílio delas, conseguir uma vida confortável, embora isso lhe dê a 

tendência em esbanjar dinheiro, segundo o princípio de que “o que vem fácil, 

vai fácil”. A menos que essa característica seja restringida, isso pode 

ocasionar uma escassez financeira para ela, pois não é tanto o que recebemos 

que conta, mas sim o que gastamos. Estaríamos pobres com uma receita de 

um milhão e se gastamos dois. 

Q 3 O Sol na 3ª Casa – Essa posição favorece as viagens e tende a fazer a 

pessoa inteligente e observadora, ávida por investigar as condições e coisas, 

pois, o Sol aqui confere uma tendência científica à Mente. É uma boa posição 

para escritores, porque os ajuda a alcançar notoriedade pública e receber 

favores. 

Q 4 O Sol na 4ª Casa – Em certo sentido, essa é uma posição muito 

lamentável, porque priva a pessoa da ajuda da influência solar durante a maior 

parte da sua vida, a qual, por isso mesmo, se constitui em uma constante 

batalha difícil; contudo, como a 4ª Casa rege a última parte da vida, sempre é 

um consolo saber que os últimos anos de vida serão iluminados pelo Sol do 

sucesso. Isto deveria tornar o fardo, a ser carregado, mais leve. 

Q 5 O Sol na 5ª Casa – A 5ª Casa rege o namoro, os filhos, os prazeres, a 

educação e as publicações; e quando o Sol está ali favorece tudo isso, menos 

os filhos. Torna a pessoa uma favorita para o sexo oposto e proporciona muito 

prazer à vida, também sucesso como um (a) professor (a), editor (a) ou redator 

(a), mas, por mais estranho que pareça, embora o Sol reja o coração, de onde 

brotam nossos filhos, sua posição na 5ª Casa é claramente desfavorável para 

que sejam gerados. Isso particularmente se o quinto Signo, Leão, estiver na 

cúspide. Então, o fogo ardente da paixão parece queimar a planta humana, 
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antes que ela tenha tempo para crescer. Essa tendência é modificada, em certa 

medida, quando um Signo de Água está na cúspide, mas, quando um dos 

cônjuges tem o Sol na 5ª Casa, os filhos nunca serão numerosos. 

Q 6 O Sol na 6ª Casa – Entendendo que o Sol é o Doador de Vida, é evidente 

que quando ele está confinado na 6ª Casa, fica debilitado e o fluxo vital 

obstruído; portanto, as pessoas com o Sol nesta posição são particularmente 

propensas a doenças e lentas para se recuperarem. Por essa razão, suas 

doenças são frequentes e prolongadas a tal ponto que, muitas vezes, levam à 

invalidez crônica. 

Se a pessoa é uma empregada de alguém, tende a ser eficiente em seu trabalho; 

não terá dificuldade em obter cargos bem remunerados, mas será muito sensível 

aos seus empregadores, de forma que, frequentemente, fará mudanças sob o 

pretexto de que suas habilidades não são muito apreciadas. Se for empregadora, 

essa posição do Sol é boa para o sucesso nos negócios, mas indica problemas 

com os empregados, pois será impositiva. 

Se as configurações no horóscopo permitem que a pessoa se livre das garras da 

doença, o Sol na 6ª Casa proporciona grande habilidade na química, no preparo 

de dietas saudáveis e faz da pessoa uma enfermeira ou curadora competente. 

Q 7 O Sol na 7ª Casa – As sociedades, muitas vezes, não dão certo por causa 

do egoísmo dos seus participantes, mas aquele que tem o Sol na 7ª Casa não 

terá razão para reclamar sobre este respeito, pois sempre atrairá alguém com 

elevado senso de honra quando precisar de um (a) sócio (a), e como o 

casamento é a mais intima de todas as uniões, o Sol na 7ª Casa é uma posição 

particularmente afortunada quanto a isso, porque atrairá um (a) companheiro 

(a) que é totalmente devotado (a) e verdadeiro (a); alguém em quem, de fato, 

poderá depender como um suporte em todas as exigências e vicissitudes da 

vida até que a morte os separe. Como não existe nenhum tesouro terreno que 
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se compare a um amor eterno, essa é, talvez, a melhor de todas as posições 

solares. 

Se, infelizmente, a pessoa se envolver em litígios, o Sol na 7ª Casa promove a 

ajuda dos juízes e um desfecho feliz. 

Q 8 O Sol na 8ª Casa – A 8ª Casa é o ângulo de incidência através do qual 

atuam as forças que se relacionam com a morte, e como o Sol é o doador de 

vida, é evidente que essa posição é extremamente prejudicial no que tange à 

vitalidade, muitas vezes fazendo com que uma vida promissora termine cedo. 

Também acontece, frequentemente, que quando um gênio passa a vida inteira 

mendigando e cruza o portal da morte na obscuridade, recebe um 

reconhecimento tardio, fama e imortalidade em virtude dessa posição do Sol. 

Como a 2ª Casa significa a condição financeira da pessoa e mostra o que ela faz 

com o dinheiro que recebe, assim a 8ª mostra o que lhe vem independentemente 

dos próprios esforços, a saber: heranças, riquezas do (a) cônjuge, etc. Portanto, 

o Sol na 8ª Casa mostra uma melhoria financeira depois do casamento, mas 

também um companheiro que tende a ser muito generoso e esbanjador. 

Q 9 O So1 na 9ª Casa – Essa posição ilumina a Mente e imbui a pessoa de 

elevados ideais e nobres ambições. Tende a fazer dela uma pessoa 

generosamente tolerante quanto às opiniões das outras pessoas – coração 

nobre e gentil. Há nela uma necessidade interior de solucionar os problemas 

da vida e de aprender os “porquês” e os “para que”, daí que a Mente se 

inclinar naturalmente para a filosofia, a religião e as leis. E como sempre nos 

destacamos nas coisas que amamos, as pessoas com o Sol na 9ª Casa se 

tornam excelentes estadistas, advogadas e ministras de Deus. Ela brilham em 

todas as atividades intelectuais e científicas. Suas missões as levam, 

frequentemente, para terras estrangeiras. 
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Q 10 O Sol na 10ª Casa – Esse é um dos mais seguros indícios de sucesso 

geral na vida. A pessoa se eleva na escala social pelos favores daqueles que 

estão acima dela, obtendo posições de responsabilidade e confiança. Ela é 

muito respeitada na comunidade e, muitas vezes, honrada por eleições a 

cargos públicos, e sempre se pode contar com ela, justificando a confiança que 

é depositada nela. 

Q 11 O Sol na 11ª Casa – O Sol aqui é bom indício de que as esperanças, os 

desejos e as aspirações da pessoa serão realizados; atrai pessoas de posição 

para ajudá-la e que tem inclinação para isso. 

Q 12  O Sol na 12ª Casa – Essa é a marca da alma solitária que, qual reclusa, 

repele seus semelhantes. Isso implica um risco de conflitos com as autoridades, 

ou a incapacidade de se adaptar às condições de sua família; e, em decorrência 

dos problemas que se seguem, a pessoa entra em exílio voluntário ou forçado, 

vivendo daí por diante como um estranho entre estranhos. Mesmo quando não 

prevalecem essas condições extremas, a primeira terça parte da vida, 

geralmente, é desperdiçada em vãos esforços para achar um equilíbrio e se fixar 

em algum trabalho na vida. 

Como a posição do Sol na 6ª Casa, essa também favorece o trabalho com 

doentes em hospitais, trabalho em química e em laboratório, ou trabalho com 

prisioneiros; instila amor pelo oculto e conduz a interessantes linhas de 

pesquisas. 

O Sol nos Doze Signos 

Q A O Sol em Áries – Áries é o Signo de Exaltação do Sol, por isso essa é a 

posição mais poderosa da esfera central. Aqui ele irradia uma força vital de 

intensidade inigualável, a qual proporciona à pessoa uma reserva maravilhosa 
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de energia com a qual resiste aos ataques de doenças, e, caso adoeça, seus 

poderes recuperativos logo o libertarão das garras da doença. Pessoas com es-

sa posição são propensas, principalmente, a febres, devido ao calor ardente do 

Sol em Áries. Como Áries rege a cabeça, às vezes o calor excessivo resseca o 

couro cabeludo de tal maneira que o cabelo não pode crescer e a pessoa se 

torna calva. 

Q B O Sol em Touro – É uma posição favorável à prosperidade financeira, 

mas imprime também uma tendência para a extravagância, especialmente no 

se vestir, e leva a pessoa a gostar muito do sexo oposto, às vezes com 

resultados danosos. Fornece grande força física e a pessoa gosta muito de se 

exibir e ver suas proezas admiradas pelos outros. Touro rege a laringe e, 

portanto, o Sol em Touro aumenta o vigor dos órgãos vocais, o que 

proporciona à pessoa uma voz forte e agradável. 

Q C O Sol em Gêmeos – Gêmeos é um Signo mercurial e o terceiro da gama 

dos Signos, daí essa posição resultar numa influência mista do Sol, de 

Mercúrio e da 3ª Casa. Isso favorece a expressão de Mercúrio, pois esse é o 

Planeta que excita as cordas vocais e produz o som na laringe taurina; também 

favorece a escrita e as viagens; a Mente é abrilhantada pelo Sol em Gêmeos, e 

quando é necessário ou conveniente viajar, a pessoa ganha por isso, tanto em 

fisicamente como mentalmente. Proporciona uma disposição agradável e 

afável que, geralmente, a faz benquista entre as pessoas com que se relaciona. 

Q D  O Sol em Câncer – Câncer é o quarto Signo e é regido pela Lua, assim 

o Sol em Câncer é uma mistura das influências do Sol, da Lua e da 4ª Casa. 

No horóscopo natural (onde Áries é o Ascendente) Câncer se situa no nadir, e 

com o Sol aqui a vitalidade está no seu nível mais baixo; assim que com essa 

posição a pessoa está apta a se tornar indolente, mesmo quando não acometida 
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de doença alguma. Ela tende a ser inofensiva e a evitar brigas, daí ser 

harmoniosa e agradável no lar, desde que não lhe peçam para trabalhar 

arduamente. Essa posição do Sol faz com que a primeira parte da vida seja 

infrutífera, mas atrai êxito nos últimos anos. Câncer é um Signo psíquico, daí 

o Sol em Câncer proporcionar uma tendência para o oculto, muitas vezes com 

experiências psíquicas. 

Q E O Sol em Leão – O Sol em Leão proporciona uma natureza 

dominadora, com uma grande dose de autocontrole, um aguçado senso de 

honra e uma integridade infalível. A pessoa aspira a dirigir outras, mas 

desprezaria tirar a mínima vantagem ou fazer algo a outrem que não estivesse 

em estrita concordância com a regra de ouro; as afeições dela são profundas e 

duradouras. As pessoas com o Sol em Leão são firmes defensoras daqueles a 

quem amam, mas são igualmente fortes em suas aversões. Leão é o Signo que 

rege o coração e o que quer que as pessoas com o Sol em Leão façam, é feito 

com uma concentração de propósitos que compele ao sucesso. Elas fazem 

amigos de verdade, e se alguém for seu inimigo, um leonino provará ser mais 

honrado e magnânimo do que qualquer outro. 

Q F O Sol em Virgem – Essa é a combinação das influências solar, 

mercurial e da 6ª Casa. Mostra o intermediário bem-sucedido entre o produtor 

e o consumidor, sutil, extremamente rápido para ver as vantagens que levará 

na promoção dos negócios, agradável e sociável com todos aqueles de quem 

espera obter algum ganho, mas arrogante com seus empregados e 

companheiros de trabalho; facilidade para persuadir alguém e falar coisas 

boas, mas não necessariamente falsa; ela apenas procura ser o número um. 

O Sol em Virgem proporciona bons (boas) químicos (as), enfermeiros (as) e 

médicos (as), não cirurgiões (ou cirurgiãs), mas clínicos (as); elas acreditam 

firmemente nos medicamentos, e medicamentos em abundância. 
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Q G O Sol em Libra – Libra é regida por Vênus e é o sétimo Signo, daí que o 

Sol em Libra combina a influência de Vênus com a do Sol e a da 7ª Casa, com 

o resultado de que a pessoa ama o (a) cônjuge tão devotadamente que exclui 

todas as demais pessoas; por conseguinte, pode-se dizer da pessoa com essa 

posição que, verdadeiramente, “seu Sol nasce e se põe” no (a) companheiro 

(a) de matrimônio. 

Libra é também o Signo de Exaltação de Saturno, e sua influência é aqui a 

melhor, pois acrescenta um elemento de construção à arte de Vênus. Isso se faz 

sentir como habilidade para a arquitetura e para os ramos mais delicados da 

construção decorativa, quando o Sol está em Libra. Essa posição proporciona, 

também, uma voz bonita, sonora, e um talento para o canto. 

Q H O Sol em Escorpião – O Sol em Escorpião, quando bem-aspectado, 

proporciona grande energia, coragem e independência. Faz a Mente ativa e 

favorece o sucesso em ocupações com atividades iguais ou semelhantes às de 

cirurgião ou soldado. Também tende a melhorar as finanças depois do 

matrimônio, mas inclina à extravagância. 

O Sol afligido aqui proporciona à pessoa maneiras ríspidas e bruscas, um 

sentimento de que seu julgamento é melhor do que o dos outros, e uma tendên-

cia a tratar asperamente quem quer que seja ou o que quer que esteja em seu 

caminho. Muitas vezes isso a torna indiferente ao sofrimento, e pode 

transformar o cirurgião em um vivisseccionista. 

Q I O Sol em Sagitário – Essa posição solar enseja ideais elevados e uma 

nobre disposição aspirante, que procura se elevar ao elevar os outros. Tende a 

fazer a pessoa benevolente, filantrópica, e, portanto, amada entre as pessoas 

com quem se relaciona. Ela, frequentemente, é alvo de distinções e indicações 

para cargos de confiança e missões de natureza delicada, e nenhuma outra 
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escolha poderia ser melhor, pois tais pessoas são a alma da honradez. Essa 

posição também levará ao êxito em religião, em leis e em política, pois 

proporciona uma Mente expansiva, apropriada para enfrentar os maiores 

problemas da vida.  

Q J O Sol em Capricórnio – Esse é bom Signo que mostra que a pessoa 

prosperará na vida pela ajuda e boa vontade de outras em posição mais elevada 

que a dela; mostra que ela merecerá a confiança dessas pessoas e pode se sair 

bem numa posição de responsabilidade e confiança; faz dela uma pessoa 

cuidadosa, prudente, fiel e honesta. Juízes com essa posição não podem ser su-

bornados, e administrarão justiça a todos, conforme a entendem. A posição 

proporciona grande amor pela lealdade, o que atrai para a pessoa o respeito e a 

estima de todos os de seu círculo. 

Q K O Sol em Aquário – Essa posição combina as influências de Sol, Urano 

e da 11ª Casa. Proporciona à pessoa uma percepção intuitiva da natureza 

interna das coisas, e a põe em contato com as forças e ideias dos reinos 

espirituais, o que a leva a adotar, quando possível, novos e avançados cultos 
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ou métodos de cura, tais como a Naturopatia56, Eletroterapia57, Astroterapia58, 

Cura Magnética59, etc. Ela é atraída, também, para a pesquisa científica, e para 

religiões ultraintelectuais ou estranhas. Essa posição solar atrai muita 

popularidade e amigos fiéis dentre os que estão em condição de prestar 

favores e de ajudar outros a realizarem suas ambições. 

Q L O Sol em Peixes – Gera um temperamento retraído e favorece ao êxito 

em ocupações distantes do olhar público, tais como em prisões, hospitais, 

 
56 N.T.: ou medicina natural é uma forma de medicina alternativa que recorre a uma série de práticas 

comercializadas como “naturais”, “não invasivas” ou “regenerativas”. A ideologia e os métodos da 

naturopatia têm por base o vitalismo e a medicina popular, e não a medicina baseada em evidências. A 

prática de medicina natural baseia-se no fato de que o corpo tem a capacidade de se curar das doenças por 

si próprio através de uma força ou energia vital que orienta internamente os processos corporais. Os 

diagnósticos e os tratamentos consistem sobretudo em terapias alternativas e métodos ditos “naturais”, 

que os neuropatas alegam promover essa capacidade natural do corpo em se curar. A naturopatia tem por 

base uma abordagem holística. Os naturopatas alegam prevenir doenças por meio apenas da diminuição 

do estresse e de alterações na dieta e no estilo de vida. Os naturopatas opõem-se frequentemente à 
medicina baseada em evidências. Entre os métodos mais comuns na naturopatia estão: o herbalismo, a 

homeopatia, a acupuntura, as curas naturais, a medicina física, cinesiologia aplicada, lavagem intestinal, 

terapia de quelação, cromoterapia, terapia craniossacral, análises ao cabelo, iridologia, análise de sangue 

vivo, ozonoterapia, psicoterapia, as medidas de higiene e saúde pública, a reflexoterapia, rolfing, 

massoterapia e medicina tradicional chinesa. 
57 N.T.: ou “eletricidade médica” como já foi designada consiste no uso de correntes elétricas para o 

tratamento de pacientes. Embora seu desenvolvimento tenha se aperfeiçoado mais apenas nas últimas 

décadas, já na Antiguidade seu uso era empregado. Os registros mais antigos datam de 2.750 a.C., quando 

eram utilizados peixes elétricos (Torpedo) para produzir choques nos doentes e assim obter analgesia 

local. Os equipamentos atuais empregam diferentes tipos de correntes, onde o aparelho emite a energia 

eletromagnética que é então conduzida através de cabos condutores até os eletrodos que ficam aderidos à 
pele do paciente. Outras formas incluem a utilização de agulhas ao invés de eletrodos, sendo este 

emprego mais reservado ao uso para terapia estética ou para métodos diagnósticos (a 

eletroneuromiografia por exemplo). Existe uma diversidade de correntes que podem ser utilizadas na 

eletroestimulação, cada qual com particularidades próprias quanto às indicações e contraindicações. Mas 

todas elas têm um objetivo comum: produzir algum efeito no tecido a ser tratado, que é obtido através das 

reações físicas, biológicas e fisiológicas que o tecido desenvolve ao ser submetido à terapia. Entre os 

principais efeitos esperados do uso dessa (s) forma (s) da energia eletromagnética estão os efeitos 

térmicos (aumento da temperatura tecidual), a produção de contração muscular (auxiliares na 

complementação dos programas de exercícios fisioterapêuticos) e estimulação, por sua frequência, capaz 

de induzir analgesia e reparação de tecidos (efeitos anti-inflamatórios). Nessa perspectiva a eletroterapia 

distingue-se das modernas formas de estimulação magnética, neuroestimulação e eletroacupuntura ou 
“estimulação elétrica nervosa percutânea” (PENS), apesar dos objetivos comuns dessas últimas de 

controle da dor, entre outros efeitos específicos. Observe-se que a aplicação dos distintos procedimentos 

eletroterapêuticos são realizados por distintos profissionais de saúde (fisioterapeutas; neurologistas, 

psiquiatras, acupunturistas, esteticistas). 
58 N.T.: Método que integra a Astrologia e a psicoterapia. 
59 N.T.: ou magnetoterapia ou, ainda, terapia magnética é uma prática de medicina alternativa que envolve 

campos magnéticos estáticos fracos produzidos por um ímã permanente. É semelhante à prática de 

medicina alternativa da terapia eletromagnética, que usa um campo magnético gerado por um dispositivo 

elétrico. Os praticantes afirmam que submeter determinadas partes do corpo a campos elétricos ou 

magnéticos fracos tem efeitos benéficos à saúde. 
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instituições de caridade, etc. Se a pessoa incorre na inimizade de outrem, ela 

será defendida a despeito de qualquer coisa que possam fazer para macular 

sua reputação. O Sol em Peixes imprime forte tendência para o psiquismo, a 

mediunidade e o ocultismo em geral. 

O Sol em Aspectos com os outros Astros 

T || ou !Q  – Vênus em Paralelo ou em Conjunção com o Sol ressalta o lado 

artístico da natureza, fazendo a pessoa gostar muito de música, arte e poesia; 

fortalece a natureza amorosa e, se a configuração ocorre na 7ª Casa, é 

testemunho positivo da pura felicidade conjugal. Na 2ª ou 8ª Casa, conduz a 

pessoa ou seu (sua) cônjuge à extravagância; em Escorpião não é bom para a 

moralidade e em Peixes conduz a pessoa à intemperança. Esses Aspectos 

fortalecem a saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as doenças, 

aumentam a popularidade e tornam o relacionamento social estável, de modo 

que a pessoa tem muitos amigos e os conserva. 

Como a órbita de Vênus é muito pequena, ele nunca forma os Aspectos de 

Sextil, Trígono, Quadratura ou Oposição com o Sol. 

S || ou !Q – Mercúrio em Paralelo ou em Conjunção com o Sol. Esses são os 

únicos Aspectos formados entre os dois. São bons para a memória e para a 

mentalidade, se Mercúrio não estiver mais do que três graus próximo do Sol, 

pois se estiver mais de três graus próximo do Sol, ele está em “combustão” e 

suas boas qualidades são queimadas pelos raios do Sol. É muito afortunado ter 

Mercúrio se elevando antes do Sol no momento do nascimento, pois, então, ele 

é o Portador de Luz, o que conduz a tocha da razão à frente do Espírito, que, no 

horóscopo, é simbolizado pelo Sol. Quando ele sai após Sol, a mentalidade não 

é tão penetrante (a menos que outros bons Aspectos a favoreçam). 

R|| ou !Q – A Lua em Paralelo ou em Conjunção com o Sol. Não importa em 
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qual Signo ou Casa a Conjunção dos Luminares ocorra, a pessoa será tão 

fortemente marcada com as características do Signo que, no caso de des-

conhecer o seu verdadeiro Ascendente, até mesmo o astrólogo mais competente 

pode se enganar e julgá-lo como tendo por Ascendente o Signo em que ocorreu 

a Conjunção, e sejam quais forem os assuntos regidos pela Casa em que se deu 

a Conjunção, tais assuntos desempenharão um papel muito importante na sua 

vida. Na 1ª Casa, ele é extremamente egoísta, com muito pouco amor pelos 

outros, exceto quando servem a seus propósitos; na 7ª Casa, seu mundo 

centraliza-se no (a) cônjuge; na 10ª Casa ou décimo Signo, a pessoa sacrificará 

todas as outras considerações para subir na vida pública; na 12ª Casa ou Signo, 

a Conjunção proporcionará uma forte tendência à bebida, gerando problemas; 

na 3ª e 8ª Casas, iluminará a Mente e a induzirá a viajar, o que lhe será 

proveitoso; na 2ª Casa, trará riqueza, especialmente, se em bom Aspecto com 

Júpiter. 

Contudo, se a Conjunção Sol e Lua tiver menos que três graus, haverá uma 

tendência para esgotar a vitalidade, e se a Conjunção for também um eclipse 

solar, e a criança sobreviver, isso será particularmente notado durante toda sua 

vida. Pessoas que têm Conjunções assim tão próximas, ou de eclipses, se tornam 

indiferentes, desalentadas e aborrecidas a cada Lua Nova. A Conjunção ou 

eclipse não parece interferir com os bons efeitos em outros departamentos da 

vida. 

R' ou $Q – A Lua em Sextil ou em Trígono com o Sol.  Os bons Aspectos 

do Sol com a Lua contribuem para o êxito geral na vida, saúde, condições 

financeiras razoáveis, bom ambiente familiar com amigos leais e estima da 

comunidade; eles favorecem uma ascensão na vida devido à habilidade inata da 

pessoa, a qual ou ganha o reconhecimento de pessoas em uma posição para 

ajudá-la a subir ou é impelida a conquistar seu próprio caminho. 
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R# ou "Q – A Lua em Quadratura ou em Oposição com o Sol proporciona 

à pessoa uma disposição vacilante e inquieta, inconstante e incapaz de seguir 

determinado rumo na vida, impetuosa ao se lançar em empreendimentos, mas 

sem persistência nem continuidade de propósito para chegar ao êxito em alguma 

coisa. Por esta razão, essas pessoas tendem a fracassar na vida, especialmente 

no trato com mulheres e pessoas de classe social mais elevada, tais como 

empregadores, autoridades, juízes, etc. Elas sempre enfrentam dificuldades para 

conseguir emprego e manter suas posições, quando é o caso, pois são 

extremamente sensíveis e propensos a se irritarem, com ou sem provocações. 

Essas configurações também afetam a saúde, tornando o corpo suscetível a 

resfriados e a sua recuperação lenta, quando a enfermidade se apodera da 

pessoa.  

W' ou $Q – Saturno em Sextil ou em Trígono com o Sol dota a pessoa, que 

é bastante afortunada por ter nascido com esse Aspecto, com algumas das mais 

finas faculdades da gama astral, pois realça as melhores qualidades dos dois 

Astros. Esses dois Aspectos proporcionam método, previsão e organização, 

habilidade executiva e diplomática com a resistência moral para levar qualquer 

projeto a uma conclusão com êxito, apesar de atrasos e obstáculos. Ainda assim, 

a pessoa não faz inimigos, pois esses Aspectos também proporcionam a ela a 

alma da honra, amabilidade e de sempre estar pensando no que as outras pessoas 

precisam ou querem e tomando o cuidado para não as prejudicas; ela jamais se 

rebaixaria a fazer alguma coisa cruel, pois é muito sincera e justa no tratamento 

com todos, mas por outro lado, quando acredita que um determinado curso de 

ação é correto, ela nunca desviará dele, ainda que céus e terra sejam movidos 

contra ela. Esses Aspectos trazem sucesso em funções políticas ou judiciais, 

assim como em funções associadas à mineração – atividades que necessitam de 

minerar, extrair – ou à agricultura – atividades que necessitam cultivar à terra e 

produzir a partir desse cultivo. Frequentemente, a pessoa se beneficia de 
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legados – recursos financeiros ou propriedades que ela recebe de alguém após 

a morte desse -, mas o reconhecimento e o êxito geralmente são adiados até a 

metade da vida. 

W||! , #  ou "Q – Saturno em Paralelo, Conjunção, Quadratura com ou em 

Oposição ao Sol tem um efeito muito prejudicial onde a resistência é 

fundamentalmente baixa; em Gêmeos e Sagitário produz uma tendência à 

tuberculose. Esses Aspectos causam menos dano quando ocorrem em Signos 

Fixos, onde a resistência é maior, mas, mesmo ali, quando a enfermidade se 

apodera da pessoa, a ela se aferra inflexivelmente, reduzindo o poder do corpo 

em se livrar rapidamente da doença e, assim, tornando a recuperação muito 

lenta. 

Esses Aspectos são extremamente adversos àquilo que, normalmente, 

chamamos êxito, mas eles proporcionam uma abundância de experiências, de 

modo que são excelentes do ponto de vista espiritual. Pode-se dizer, de fato, 

que a pessoa que possui tais Aspectos que mesmos os melhores planos muito 

bem planejados podem falhar60, ou seja: não importa que ela planeje 

cuidadosamente seus negócios, eles estarão sujeitos a atrasos e a obstáculos que 

frustrarão seus desejos. Seu matrimônio é infeliz e terminando, provavelmente, 

em divórcio ou na morte prematura do (a) cônjuge. Ela tem dificuldade em 

achar empregos e em continuar neles; problemas com os empregadores e as 

autoridades, e uma sensação de estar como que atada, a vida inteira, e impedida 

de se expressar em qualquer sentido. Isso constitui as experiências externas, 

mas são geradas pela natureza interior, e até que essa mude, ela deve sofrer o 

látego da necessidade. Em primeiro lugar, ela tende a se meter numa concha e 

a se fechar nela, deixando os outros de fora. Ela é pessimista e desmancha-

 
60 N.T.: do original “the best-laid plans of mice and men gang aft agley,” do poema: “To A Mouse” de 

Robert Burns. 
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prazeres, tem pouca ou nenhuma consideração pelos sentimentos alheios, e é 

muito teimosa. No horóscopo de uma mulher, tais Aspectos significam 

casamento com alguém muito mais velho, que a mantém sob rédea curta; augura 

morte do marido e, muitas vezes, vários matrimônios que terminam em morte 

ou divórcio. 

Essas configurações, frequentemente, trazem legados – recursos financeiros ou 

propriedades que ela recebe de alguém após a morte desse -, mas ou surgem 

problemas e litígios sobre os bens ou a pessoa esbanja tudo depois de recebê-

los. Se Saturno está em seu Signo de Exaltação, Libra, a última parte da vida 

pode ser melhor, supondo-se que a pessoa tenha aprendido, de coração, as lições 

da vida e reparado seus caminhos. 

V! || ' ou $ Q – Júpiter em Conjunção, Paralelo, Sextil ou Trígono com o 

Sol. A Conjunção proporciona uma tendência à apoplexia61, especialmente se 

ela ocorre em Áries. Contudo, a não ser por tal exceção, podemos dizer que 

essas configurações são indicações certas de saúde, prosperidade e felicidade. 

Elas podem prover à pessoa uma abundância de vitalidade, que a faz resistente 

a muitos fortes ataques de doenças e, mesmo quando influências astrais 

desfavoráveis conseguem quebrar essa resistência, a recuperação será tão rápida 

que parece milagrosa. Essa quase inexpugnável condição de saúde é ainda mais 

inatacável, porque se apoia em uma disposição, ao mesmo tempo, iluminada e 

jovial e esta característica proporciona, também, que os afortunados 

possuidores desses Aspectos sejam amados por todos com quem se relacionam. 

Todos se alegram ao ver a pessoa com um sorriso permanente, mas essas 

pessoas fazem mais do que “sorrir”: ganham a amizade de todo o mundo 

ratificada pelos atos de bondade, pelas palavras de compaixão, ânimo ou 

esperança, conforme a ocasião demanda. Todos confiam nelas, pois elas jamais 

traem a confiança de alguém. Tem a cabeça fria, boa capacidade de julgar e 

 
61 N.T.: derramamento de sangue ou de serosidade no interior de um órgão. 



 

142 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

habilidade de execução, de modo que são muito aptas a ajudar os outros. Essas 

características também favorecem a própria fortuna financeira, pelo que che-

gam a acumular patrimônio; contudo, delas nunca é o “dinheiro corrupto”; 

nunca se beneficiam com perdas dos outros. São religiosamente conservadoras 

e podem ser bem descritas como “pilares da sociedade”. Brilham, sobretudo, 

trabalhos na iniciativa pública. 

V# ou " Q – Júpiter em Quadratura ou em Oposição com o Sol é prejudicial 

à saúde, porque imprime uma tendência à formação de maus hábitos. A pessoa 

aprecia muito às chamadas “boas coisas da vida” e é muito egoísta em suprir o 

seu próprio conforto; nunca se exercita e nem renuncia a si mesmo, pelo que 

sua circulação sanguínea se torna lenta, e como essas pessoas têm uma 

superabundância de sangue, essa lentidão é a causa de vários tumores nocivos 

e desordens funcionais; às vezes um acesso de ira pode aumentar tanto a pressão 

sanguínea a ponto de romper um vaso sanguíneo e acabar com a vida da pessoa 

ou deixá-la inutilizada para o resto da vida. 

Esses Aspectos fazem com que a pessoa tenha uma disposição bombástica e 

arrogante, com um apego desordenado pela exibição, e isso induz à 

extravagância, tanto nos assuntos sociais quanto nos negócios, produzindo 

como resultado, às vezes, o envolvimento em dívidas que não pode pagar, 

levando até a um passo da falência. Frequentemente, um falso orgulho a impede 

de trabalhar honestamente para os outros; elas preferem tirar vantagem do 

público como jogadora, apostadora em corridas e em outros esportes do gênero, 

onde haja uma oportunidade para trapacear as pessoas e conseguir o que se 

chama de a maneira “fácil” de viver, até cair nas garras da lei. As crianças com 

esses Aspectos devem ser especialmente exercitadas no autocontrole, na 

economia e na honestidade; elas terão uma tendência a menosprezar e zombar 

da religião, mas talvez a lembrança de uma mãe devota possa ajudar a mantê-
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las no caminho da retidão. 

U||! ou $Q – Marte em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em Trígono com o 

Sol. A Conjunção produz uma tendência à febre, especialmente se ocorre em 

Áries, o Signo que governa a cabeça, mas é curioso que pessoas com esta 

configuração também parecem ser capazes de suportar temperaturas muito mais 

altas que as demais, e saem ilesos mesmo de um assédio de doenças que, 

normalmente, seriam fatais. Com esta exceção, todos esses Aspectos produzem 

uma superabundância de energia vital que assegura a seu possuidor a mais 

radiante saúde por toda a vida, fortalecem a saúde e a habilidade do corpo em 

lutar contra as doenças e tornam a pessoa capaz de suportar as tarefas mais 

árduas; e lhe proporcionam uma intrépida determinação e coragem para 

enfrentar as maiores dificuldades. Uma vez que lhe seja dado um plano para 

seguir, pode-se estar certo de que ela superará todos os obstáculos físicos, pois 

tanto possui habilidade executiva como construtiva, juntamente com uma 

vontade indomável que se recusa a reconhecer o fracasso. Sua disposição é 

franca e aberta, mas grossa e, frequentemente, ríspida; elas estão muito 

intensamente voltadas para aquilo que querem fazer, por isso não perdem tempo 

com cortesias e suavidades; elas põem o convencionalismo de lado sem 

remorsos e, portanto, não são benquistas por pessoas de sensibilidade delicada; 

ela são, porém, homens e mulheres de ação e fatores de máxima importância no 

trabalho do mundo; não fosse por seu empreendedorismo e energia, o mundo 

se movimentaria muito mais lentamente. 

Os Aspectos entre Sol e Marte são absolutamente necessários para dar sabor à 

vida; mesmo os Aspectos adversos são melhores que nenhum, pois quando 

esses Astros não formam Aspectos entre eles, a pessoa é indiferente, insípida e 

nunca chegará a nada, não importa quão bem possa estar o horóscopo a outros 

respeitos. 
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U# ou " Q – Marte em Quadratura com ou em Oposição ao Sol também 

dota a pessoa com uma abundância de energia e da faculdade de liderança, 

embora essas se voltem para propósitos de malvadez e destruição. A coragem 

inculcada pelos bons Aspectos se torna imprudência; a pessoa tem um modo 

barulhento, arrogante e ostentoso e está sempre pronto para brigar tendo um 

motivo ou não; ela sempre se opõe à autoridade constituída e pronta para se 

rebelar onde quer que veja uma oportunidade. Tem um temperamento extrema-

mente ardente, mas não guarda ressentimento. Devido a essas qualidades, ela é 

universalmente rejeitada, tanto pelos empregadores quanto por seus 

companheiros de trabalho; está sempre em apuros e nunca fica muito tempo 

num lugar, pois é agitador e desordeiro. Esses Aspectos também expõem a 

acidentes em que a pessoa pode sair mutilada; também a expõe a tiros e facadas, 

queimaduras e febres, doenças inflamatórias, furúnculos e erupções. 

X' ou $Q – Urano em Sextil ou em Trígono com o Sol torna a pessoa 

intuitiva, original, inventiva e independente em sua maneira de se conduzir e 

em sua aparência pessoal, bem como em relação à alimentação e a certas 

maneiras de falar ou de se mover que é típica da pessoa; é daquele tipo de pessoa 

chamada excêntrica, frequentemente notável, mas não ofensivamente;  

inclinada a procura e aos estudos considerados “estranhos”, tais como o 

ocultismo e a Astrologia, mas também examina o desconhecido em busca dos 

segredos da natureza, relativos à eletricidade ou a coisas desse tipo. 

Frequentemente se torna inventora bem-sucedida, se os outros Aspectos lhe 

proporcionem habilidade mecânica para executar seus projetos. Urano rege o 

Éter, e agora, que estamos nos aproximando da Era de Aquário, suas vibrações 

colocarão ao nosso alcance, em grau cada vez maior, métodos de utilizar as 

forças mais sutis da natureza; e a pessoa com o Sol em Sextil ou Trígono com 

Urano será o meio para atrair e interpretar esses métodos, do mesmo modo que 
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as antenas e receptores de uma estação de rádio captam e registram as 

mensagens transportadas pelas ondas etéricas em que estão sintonizadas. A 

pessoa, frequentemente, sobe na vida por meio da amizade de pessoas que estão 

acima dela na escala social. Ela é de um temperamento muito ativo, mas se 

controla muito bem, raramente demonstra raiva ou se enfurece. Ela é uma 

completa e total idealista. 

X||!# ou "Q – Urano em Paralelo, Conjunção, Quadratura ou Oposição 

com o Sol torna a pessoa muito ativa, nervosa e de emoções descontroladas, 

prestes a crises de histeria pela mínima, ou mesmo por nenhuma, provocação. 

Predispõe a todas as desordens nervosas, tais como a dança de São Vito62, 

epilepsia e falta de coordenação. Torna o indivíduo impulsivo, indigno de 

confiança, sem consideração aos convencionalismos, muito impaciente quanto 

a qualquer restrição à sua liberdade e adepto da teoria das afinidades, da teoria 

das almas gêmeas e do amor livre; daí a possibilidade de vir a ser um cônjuge 

indesejável, propenso a figurar em processos de divórcio ou em escândalos de 

natureza ainda pior. 

Há, também, o risco de problemas em razão das ligações com conspiradores 

anarquistas, onde, então, sua faculdade inventiva pode encontrar oportunidade 

para construir explosivos e máquinas infernais. A menos que esses Aspectos 

sejam modificados por outras configurações, essas pessoas estão entre as mais 

perigosas para a sociedade. São vulneráveis a acidentes por raios e eletricidade, 

e durante toda sua vida encontram decepções em toda parte. 

Y' ou $Q – Netuno em Sextil ou em Trígono com o Sol favorece a 

possibilidade de desenvolvimento das faculdades espirituais, pois intensifica as 

 
62 N.T.: Coreia reumática de Sydenham ou a dança de São Vito é um distúrbio neurológico que afeta a 

coordenação motora de 20 a 40% dos portadores de febre reumática, mais frequente entre meninas e/ou 

crianças e adolescentes. A descrição mais famosa da doença foi feita em San Vito, Itália, em 1686, por 

Sydenham no livro Schedula Monitoria. 
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vibrações espirituais na aura. Muitas pessoas com essas configurações ouvem a 

harmonia das esferas, e se Mercúrio, a oitava inferior de Netuno, proporcionar 

a necessária destreza, elas podem vir a ser músicos de natureza altamente 

inspirada. Em outras, cria um amor pelo oculto que as conduz à vida superior, 

mas essas, geralmente, abordam o ocultismo do ponto de vista intelectual de 

investigadores psíquicos; uns poucos vivem a vida e obtém conhecimento em 

primeira mão. 

Y!||# ou "Q – Netuno em Conjunção, Paralelo, Quadratura ou Oposição 

com o Sol também põe a pessoa em contato com os habitantes do Mundo 

invisível pela elevação das vibrações em sua aura, mas essas configurações 

atraem elementos indesejáveis, tais como os encontrados em sessões 

espiritualistas mediúnicas. Em um Signo de Água, Netuno induz a pessoa a 

tomar bebidas alcoólicas em excesso, daí a consequente aceleração do seu 

padrão vibratório fazê-la perceber, frequentemente, as formas feias, repulsivas, 

que existem em profusão nos reinos inferiores do Mundo invisível, as quais são 

realmente entidades elementais e não fruto da imaginação, como pensam 

aqueles que as ouvem contar o que veem durante o delirium tremens63. 

Esses Aspectos também sujeitam a pessoa a ser defraudada e facilmente 

enganada por pessoas inescrupulosas e até mesmo de confiança.64

 
63 N.T.: é um estado confusional breve, acompanhado de perturbações somáticas, que usualmente 

acomete usuários de álcool gravemente dependentes em abstinência absoluta ou relativa. Esse quadro 

geralmente ocorre 3 dias após o início dos sintomas de abstinência e pode durar vários dias. 
64 N.T.: Nunca é demais dizer aos leitores e Estudantes que não se deve formar um julgamento baseado 

apenas em qualquer Aspecto ou posição astral, independentemente do equilíbrio do horóscopo. A 

natureza pura e básica dos Aspectos é dada para que os Estudantes possam reconhecer as tendências 

inatas e possam estar alertas para superar o mal e cultivar o bem. O livre-arbítrio do indivíduo pode 

sempre modificar o horóscopo, como está assinalado nos Capítulo II e XXII desse livro. 
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CAPÍTULO IX – VÊNUS, O PLANETA DO AMOR 

 

Introdução 

No capítulo 13 da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios encontramos 

uma apologia ao “amor”. A palavra usada na versão autorizada é “caridade”, 

mas deve ser lida como “amor”. “O amor é paciente, é benigno, o amor não é 

invejoso, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, 

não busca os seus interesses.... Se houver profecias, falharão, se houver 

ciência, desaparecerá”. Conclui que com o tempo, a fé e a esperança passarão, 

porque nós conheceremos as coisas nas quais, agora, temos fé, e nossas 

esperanças terão sido realizadas, mas o amor, ele insiste, permanece para 

sempre. A nota-chave de Vênus é “amor”, “harmonia” e “ritmo”, e se quisermos 

conhecer sua natureza, podemos ler este capítulo, com mais proveito, 

substituindo “Vênus” por “Amor”. Vênus não é invejoso, não se ufana, não 

busca os seus interesses, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a 

verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esses dizeres são todos 

verdadeiros quando aplicadas a Vênus, pois ele fornece o vínculo unificador 

entre todos os membros da família humana em qualquer relacionamento em que 

eles possam ser envolvidos. É o raio amor de Vênus penetrando profundamente 

no coração da mãe que cria nela o cuidado carinhoso com que ela alimenta seus 

filhos na infância desamparada. Vênus faz ecoar o chamado amor no jovem e 

na jovem, dá e toma, suavizando todas as dificuldades na carreira conjugal. Ele 

sempre queima incenso no altar da afeição, e de seu jardim de amor advêm as 

flores que perfumam, com odor celestial, até mesmo as almas mais sórdidas, 

elevando-as por alguns momentos à categoria de deuses. 

Contudo, quando Vênus está afligido, todas essas qualidades sublimes se 

corrompem e adquirem um aspecto hediondo, conforme a natureza de suas 

aflições. As Quadraturas e Oposições transformam o amor em luxúria, o que 

faz a pessoa se deleitar na gratificação sensual; a percepção da beleza, que se 
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expressa a si própria como arte, se torna negligente; a tendência ao 

autossacrifício, o entregar a si mesmo pelos outros é transformado em egoísmo 

e, então, pode parecer que a pessoa usa as outras para escapar de alguma tarefa 

ou esforço que não é de seu agrado; a preguiça se torna uma das características 

mais acentuada de um Vênus afligido. 

Sendo feminino, Vênus nunca avança em direção a outros, mas exerce uma 

energia magnética que os atrai até ele. Portanto, ele representa as pessoas do 

sexo oposto para as quais o nativo é atraído no horóscopo do homem, mas, no 

horóscopo da mulher, Vênus descreve a atração da própria mulher para o sexo 

oposto, e Marte, o Planeta masculino, mostra quem será atraído por seus 

encantos. 

Vênus está Essencialmente Dignificado em Touro e Libra, e Exaltado em 

Peixes e, portanto, sua influência é sentida com mais intensidade quando está 

situado nestes Signos. Ele é fraco e afetado quando está nos Signos marcianos, 

Áries ou Escorpião, onde está em Detrimento, ou quando está no Signo 

mercurial de Virgem, onde está em Queda. A melhor Casa como posição para 

ele é a 7ª Casa, onde sua influência produzirá matrimônios serenos e 

extremamente feliz e agradável. 



149 CAPÍTULO IX – VÊNUS, O PLANETA DO AMOR 

 

Vênus nas Doze Casas 

T 1 – Vênus na 1ª Casa tem uma tendência a espalhar raios de sol no lar da 

criança, tornando felizes os seus primeiros anos de vida. Ele proporciona um 

caráter amável, de modo que a pessoa é benquista por sua natureza sociável e 

por sua disponibilidade amiga. Manifesta o amor pela música, pela arte e um 

desejo para os prazeres. Isso é o que se pode chamar “posição de sorte”, pois 

torna a pessoa muito atraente para todos com quem entra em contato, e, dessa 

maneira, tende a proporcionar êxito geral na vida. Essa é também uma posição 

muito boa para a saúde em geral. 

T 2 – Vênus na 2ª Casa é uma indicação de sucesso financeiro na vida. As 

pessoas com Vênus nessa posição, geralmente, tendem a ser muito populares e, 

por isso mesmo recebem ajuda de amigos para alcançarem posições lucrativas. 

Ao mesmo tempo, essa posição tende a tornar a pessoa muito esbanjadora e 

pródiga, levando-a a gastar mais do que ganham. O dinheiro, normalmente, é 

gasto em prazeres, roupas e enfeites, para ela própria quando mulher, e para 

seus amores quando homem, e, frequentemente, leva a abusos que minam a 

saúde. Essa posição mostra, também, os ganhos em negócios com coisas regidas 

por Vênus, tais como artigos de moda, joias, música, etc. 

T 3 – Vênus na 3ª Casa tem um efeito particularmente benéfico sobre a Mente, 

tendendo a tornar a pessoa animada, otimista e inclinada a ver tudo pelo lado 

brilhante da vida. Infunde amor à música, arte, literatura e a tudo que tenha uma 

refinada influência, e uma facilidade incomum para se expressar de maneira 

feliz e apropriada, tanto oralmente quanto por escrito. Proporciona gosto pelas 

viagens, nas quais a pessoa achará prazer e será beneficiada. Essa posição de 

Vênus favorece, também, o bom relacionamento com irmãos, irmãs e vizinhos, 

e com pessoas com quem a pessoa tenha afinidade em seu entorno. 
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T 4 – Vênus na 4ª Casa indica condições felizes no lar, especialmente na última 

etapa da vida. Indica, também, que uma herança pode ser deixada à pessoa, e se 

ela possui casas ou terras, ganhará muito com tais imóveis. 

T 5 – Vênus na 5ª Casa tende a tornar a pessoa excepcionalmente afetuosa, e, 

como resultado, ela geralmente vive muitas experiências amorosas, as quais 

seguem seu curso tranquilamente. Indica que o matrimônio será frutífero e 

produzirá crianças amáveis e adoráveis. É uma posição afortunada para 

professores e pessoas ligadas a instituições educacionais, também para os que 

estão envolvidos com publicações literárias e para lucros na especulação do 

mercado de ações ou de títulos semelhantes. 

T 6 – Vênus na 6ª Casa proporciona à pessoa empregados fiéis, que trabalharão 

por seus interesses, caso ela seja a empregadora. Se for a empregada, será 

benquisto por seus empregadores e companheiros de trabalho. É uma posição 

muito boa para a saúde, desde que não se abuse dela. Isso quer dizer que a 

constituição é harmoniosa, embora não muito forte. Se a saúde é tratada com 

cuidado, a pessoa permanecerá em boas condições por toda a vida, mas um 

pequeno abuso pode inclinar os pratos da balança em outra direção e fazer dela 

uma inválida. 

T 7 – Vênus na 7ª Casa é um dos indícios mais seguros de felicidade doméstica. 

Significa um matrimônio precoce e uma prosperidade crescente, a partir desse 

evento. Se a pessoa acha conveniente formar uma sociedade para negócios, a 

presença de Vênus tende a fazer com que esse relacionamento seja harmonioso 

e benéfico. É também bom sinal de que, se um litígio se fizer necessário, de 

algum modo o problema será solucionado sem o risco de um rompimento 

verdadeiro. Essa posição é boa para atores, cantores e para outras pessoas cuja 

capacidade vocal se projeta publicamente, pois essa posição lhes assegura uma 
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acolhida bondosa e simpática por parte da sua audiência. 

T 8 – Vênus na 8ª Casa favorecerá conquistas por meio do matrimônio, da 

sociedade ou de heranças, se bem-aspectado, mas se estiver afligido, ocasiona 

perdas e decepção no amor, ou atrai um cônjuge extravagante, e problemas 

judiciais quanto a algum testamento. 

T 9 – Vênus na 9ª Casa é uma posição afortunada se Vênus está bem-aspectado, 

pois, estando tão elevado, exerce considerável influência na vida e imprimi uma 

disposição extremamente bondosa, compassiva e útil, de modo que, devido a 

tais qualidades, a pessoa é muito estimada e procurada, principalmente para 

serviços de caridade ou religiosos, já que a posição também faz aflorar o lado 

piedoso da natureza. Vênus aqui infunde amor à música, à arte e ao drama, 

assim como a tudo que exerça influência quanto à elevação da alma. Todas as 

vezes que a pessoa viaja de um lugar a outro, a negócios ou por prazer, Vênus 

na 9ª Casa tornará seu caminho mais ameno e faz sua viagem ser inteiramente 

agradável. Se Vênus está afligido na 9ª Casa, a pessoa almejará fazer ou ser 

todas as coisas acima mencionadas, mas achará extremamente difícil, se não 

impossível, realizar seu desejo. 

T 10 – Vênus na 10ª Casa é um dos melhores sinais de sucesso geral na vida, 

quando bem-aspectado. A pessoa com essa posição se torna muito popular, 

principalmente para o sexo oposto, e subirá na escala social através do 

matrimônio. Vênus aqui proporciona uma habilidade para evitar problemas na 

vida e extrair dela todo o prazer que exista em cada situação. Circunstâncias 

financeiras confortáveis acompanham a pessoa durante toda a vida, 

alimentando nela uma atitude geral de otimismo. Quando Vênus está afligido 

nessa Casa, a pessoa é menosprezada por aqueles que se relacionam no seu 

ambiente social e, embora ela tente interagir com aqueles que tem poder ou 

influência social, é tratada com desprezo e com insultos. Um matrimônio 
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precipitado, ou mal planejado, pode tornar as coisas piores e, além disso, lhe 

trazer o descrédito, como se fosse uma pessoa sem-vergonha. 

T 11 – Vênus na 11ª Casa, se bem-aspectado, traz à pessoa uma multidão de 

amigos desejosos e ansiosos em ajudá-la na realização de suas esperanças, dos 

seus desejos e suas aspirações, mas depende da natureza e do caráter do Signo 

onde Vênus esteja posicionado, assim como, da força dos Aspectos se eles serão 

realizados ou não. Por exemplo, se Vênus está na 11ª Casa em Áries ou 

Escorpião, um dos Signos marcianos em que ele é fraco, e com Aspectos 

somente de Sextis com Mercúrio e a Lua, muito pouca ajuda se pode esperar 

dele, comparada ao que ele pode fazer estando em seus próprios Signos, Touro 

e Libra65, e com Aspectos de Trígonos com Sol e Júpiter. No primeiro caso 

citado, os amigos atraídos a pessoa podem ser muito sinceros em seus desejos 

de ajudar, mas não terão capacidade para fazê-lo. No último caso citado, eles 

exercerão uma influência muito poderosa e realizarão maravilhas. Se Vênus 

está afligido na 11ª Casa, frequentemente se verifica que a pessoa atrai amigos 

que a ela se impõem e a usam para satisfazer os próprios interesses, e, quando 

já a usaram ao máximo, e ela não pode mais servir aos seus propósitos, põem-

na de lado. 

T 12 – Vênus na 12ª Casa, se bem-aspectado, indica que a pessoa se beneficiará 

das coisas significadas por essa Casa, ou seja, ocupações relacionadas com 

prisões, hospitais ou instituições de caridade, ou com trabalho em laboratórios 

de análises químicas ou certas ocupações isoladas onde ela não tenha contato 

com o público. Favorece, também, o estudo e a prática do ocultismo, e imprime 

uma tendência para casos amorosos secretos e clandestinos que, provavelmente, 

correrão de modo equilibrado se Vênus estiver bem-aspectado; contudo, se 

estiver enfraquecido por Signo66 ou afligido na 12ª Casa, causará problemas de 

 
65 N.T.: onde Vênus está Essencialmente Dignificado. 
66 N.T.: em Detrimento ou em Queda. 
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ciúme, divórcio e escândalo, ou confinamento por doença decorrente de excesso 

de indulgência com as paixões, especialmente se Vênus estiver em Escorpião, 

que governa os órgãos geradores, ou em Touro, que produz o mesmo efeito por 

ação reflexa, o que significa abuso de si próprio. 

Vênus nos Doze Signos 

T A – Vênus em Áries empresta um forte calor intenso às afeições de Vênus 

ao misturá-las com o fogo de Marte, regente de Áries, e, por essa razão, torna a 

pessoa muito ardente na expressão do afeto. Isso, geralmente, conduz à 

popularidade, especialmente entre o sexo oposto, e, frequentemente, resulta em 

casamentos precipitados; mas esse tipo de amor não é nem pode ser duradouro. 

Finalmente, o fogo da paixão desgasta o amor, e os casamentos realizados desse 

jeito são fontes abundantes de infelicidade doméstica. Essa posição também 

inclina a pessoa a ser imprudente e impulsiva onde quer que a levem suas 

simpatias, de maneira que é comum ela atuar em favor de uma causa injusta. 

Vênus em Áries também inclina a pessoa à extravagância geral em seus gastos. 

TB – Vênus em Touro é uma posição esplêndida, pois aqui ele está 

Essencialmente Dignificado e muito mais forte do que em outros Signos, com 

exceção de em Libra e Peixes, onde está, respectivamente, Essencialmente 

Dignificado e Exaltado. É uma posição muito favorável aos negócios 

financeiros, especialmente para ganhos oriundos dos próprios esforços da 

pessoa, em qualquer vocação que tenha escolhido na vida. Proporciona uma 

disposição amistosa e sociável com habilidade para inspirar sentimentos 

recíprocos nos outros. Pessoas com Vênus em Touro são muito firmes em suas 

opiniões, concernentes à forma certa e ao decoro, corretas no falar, e uma vez 

formada sua opinião, a ela se apegam com muita tenacidade. São generosas, 

mas não extravagantes.  

TC – Vênus em Gêmeos combina a beleza de Vênus com a habilidade mercurial 



 

154 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

de se expressar, de maneira que pessoas com essa configuração são capazes de 

escolher suas palavras com uma facilidade singular, e de lhes infundir um ritmo 

que é como música para os ouvidos de quem as escuta. Em consequência, essa 

é uma das posições que fazem poetas, desde que, naturalmente, apoiada por 

outras indicações no horóscopo, pois o Estudante deve se lembrar sempre que 

nenhum Aspecto ou posição por si só é suficiente para assinalar uma 

característica proeminente. Para fazer isso, todo o horóscopo deve ser 

combinado. Essa posição exerce uma influência muito refinadora sobre a 

Mente, inclinando-a à carreira literária ou artística. Tende a fazer a pessoa 

amada por seus irmãos e irmãs, vizinhos e outras pessoas em seu meio 

ambiente. Essa posição também inclina ao casamento e, frequentemente, 

conduz a mais de uma união. Favorece viagens, tanto as de negócios quanto as 

de lazer, especialmente viagens curtas.  

T D – Vênus em Câncer combina as características de Vênus com as da Lua e 

com a natureza aquática e psíquica de Câncer. Por esse motivo, essa posição 

proporciona à pessoa uma imaginação muito fértil, de modo que ela é muito 

capaz de entrar em contato com os habitantes dos Mundos invisíveis ou, pelo 

menos, de passar uma fase a se dedicar bastante à religião; contudo, isso é 

perigoso, pois sendo Vênus de natureza negativa, atrai sem escolher nem 

discriminar, pelo que pode sujeitá-la ao domínio de espíritos de controle e aos 

perigos da mediunidade.  

T E – Vênus em Leão é um composto de amor, pois Leão rege o coração, de 

modo que, com essa posição a pessoa terá, em certa medida, um coração muito 

terno. Contrariamente às ideias comumente aceitas, há em Leão um elemento 

cruel, mas quando Vênus lá está, não existe nenhum outro Signo tão amoroso e 

terno no Zodíaco; além disso, sendo Leão um Signo Fixo, Vênus nessa posição 

favorece uma afirmação do afeto sem paralelo, quando uma vez manifestado, e 
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uma lealdade inabalável ao objeto em apreço. Sendo Leão o quinto Signo, 

Vênus em Leão também favorece o sucesso em empreendimentos de diversões 

ou educação, e a combinação do raio de Vênus com o solar atrai o favor 

daqueles que estão acima da pessoa na escala social.  

T F – Vênus em Virgem, o Signo da 6ª Casa, confere à pessoa uma simpatia 

carinhosa e profunda pelos doentes, de maneira que as pessoas com essa posição 

podem se tornar bons enfermeiras. Essa posição, também, favorece ocupações 

como a de químico, ou de nutricionista especializada em dieta – dietistas – que 

lida com a preparação de alimentos para manutenção ou melhoria da saúde. Se 

a pessoa tem empregados ou pessoas subordinadas à sua orientação, seu 

relacionamento com eles será sempre muito agradável, e eles a servirão bem.  

T G – Vênus em Libra, no Signo da 7ª Casa ele está Essencialmente Dignificado 

e muito forte. Essa é uma das posições que garantem um casamento fértil e 

apropriado, ou uma sociedade bem-sucedida. Confere habilidade musical e 

artística e torna a pessoa popular na vida pública. Se se dedica a ser locutor ou 

cantor, terá garantida uma grata audiência todas as vezes que aparecer em 

público.  

TH – Vênus em Escorpião é a pior de todas as posições em que ele pode ser 

colocado, pois aqui novamente o raio de amor de Vênus se mistura com o fogo 

marciano da paixão no Signo que governa os genitais, de modo que, se não 

houver nenhuma outra influência redentora e restritiva no horóscopo, o amor 

pode se converter em luxúria e em satisfação desenfreada do desejo sexual 

exagerado, especialmente se a Lua ou Marte estiverem ali. Isso promove uma 

tendência natural a enfraquecer a saúde e a habilidade do corpo em lutar contra 

as doenças e, embora possa não ser aparente por muito tempo, o efeito de tal 

desgaste da vitalidade um dia será sentido, podendo causar um colapso geral; 

contudo isso, naturalmente, não é nada comparado ao efeito moral das práticas 



 

156 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

indicadas por essa paixão. Deve-se dizer, para o bem daqueles com essa 

posição, que não importa se tais abusos são praticados dentro ou fora do 

casamento; à Natureza não importa se eles foram legalizados ou não pela “lei 

do homem”. Do seu ponto de vista, os abusos constituem uma violação da lei 

da vida, devendo, pois, ser punidos quer tenham sido sancionados pela 

sociedade ou não. Essa posição também gera um amor pelo luxo e a atração por 

tudo o que mexa com as emoções ou por aquilo em que os sentidos possam se 

deleitar. Curiosamente é que, às vezes, confere também um sentimento de 

profunda devoção religiosa, o qual serve como uma válvula de escape para os 

sentimentos sobrecarregados do nativo. Essa posição cria, ainda, ciúmes e 

problemas no casamento, e uma tendência da difamação da reputação da pessoa. 

Vênus em Escorpião, quando bem aspectado, pode trazer um legado.  

T I – Vênus em Sagitário.  Essa é outra posição muito forte de Vênus, pois 

aqui suas qualidades se misturam com as de Júpiter, o Planeta da benevolência, 

para fomentar o amor e a boa vontade entre os seres humanos. Portanto, essa 

posição indica também uma disposição cordial e otimista, um coração 

compassivo, bondoso e generoso, um amor a Deus expresso por meio da 

devoção religiosa, ou um amor ao ser humano demonstrado por meio da 

filantropia e da caridade. Indica uma Mente refinada, culta e apreciadora do 

drama, da arte e da música. Fomenta a imaginação e a intuição e, como os outros 

Signos duplos, Gêmeos e Peixes, tende à pluralidade de casamentos.  

T J – Vênus em Capricórnio, o Signo da 10ª Casa, favorece o sucesso social 

e a popularidade, mas Vênus não combina bem com Saturno, o Regente de 

Capricórnio. Por conseguinte, existe uma leve tendência à melancolia nas 

pessoas com Vênus nessa posição. Também nem sempre estão seguras dos 

favores que recebem de outras pessoas ou de sua popularidade, pois Saturno 

tende a derrubá-las quando elas atingem o ponto culminante. Portanto, embora 



157 CAPÍTULO IX – VÊNUS, O PLANETA DO AMOR 

 

essa influência possa ajudá-las a galgar a escada do progresso nos círculos 

sociais ou nos negócios, jamais estarão seguras em sua posição. Tal influência 

torna a pessoa muito zelosa de sua honra, de modo que se ressente quando, às 

vezes, Saturno a derruba. Vênus no Signo de Saturno, frequentemente, leva a 

pessoa a desconsiderar o fato de que a diferença de idade pode ser fatal à 

felicidade do casamento, pelo que, se se casa cedo, procura um cônjuge muito 

mais velho, e se se casa mais tarde, escolhe alguém muito mais jovem, 

resultando disso, inevitavelmente, a desagregação e o rompimento do laço 

matrimonial em poucos anos. É frequente, também, as pessoas com essa 

posição de Vênus se casarem por interesse nos negócios ou por conveniência. 

Em resumo, Vênus nunca alcança sua expressão legítima de amor na Casa de 

Saturno, sendo, portanto, tais uniões sempre uma fonte de tristeza e de decepção 

para ambas as partes.  

T K – Vênus em Aquário indica uma combinação das qualidades Uranianas de 

independência, impaciência às restrições, desconsideração ao 

convencionalismo, desejo de originalidade, sinceridade desinteressada e 

intuição, com as qualidades de Vênus e, como resultado, vemos que as pessoas 

com essa posição se recusam a se sujeitar às habituais regras limitadoras da 

sociedade em seus casos de amor, antes seguindo a inclinação de seus corações, 

indiferentes ao que os demais possam dizer ou pensar. Acreditam firmemente 

na teoria das almas gêmeas, das afinidades, etc., e são capazes de agir de modo 

tão inesperado e com rapidez tão surpreendente que nem elas nem os outros são 

capazes de prever o que poderão dizer ou fazer em seguida. No entanto, ao 

mesmo tempo são tão amorosas e sinceras em suas convicções que os amigos 

nunca as enganam, e qualquer sucesso que obtêm na vida se deve, geralmente, 

aos esforços dos amigos, os quais as ajudam a realizar suas esperanças, seus 

desejos e suas aspirações.  

TL – Vênus em Peixes está em seu próprio Signo de Exaltação, onde novamente 
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se combina com o raio benéfico de Júpiter, e, como Peixes é um Signo da Água, 

essa posição significa uma poderosa natureza emocional, reprimida e diminuída 

pelo elemento da tristeza inerente ao Signo da 12ª Casa. Essa posição, portanto, 

indica alguém capaz de sentir algo semelhante ao que sentiu nosso Salvador 

quando disse: “Vinde a Mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e Eu 

vos aliviarei.”. Assim, Vênus em Peixes indica uma natureza ansiosa e pronta 

para ajudar os que sofrem com as doenças do corpo ou que sofrem amarguras. 

Movidas pela compaixão, tais pessoas geralmente trabalham em prisões ou em 

instituições de caridade, onde encontram uma válvula de escape para essa 

compaixão. Essa posição também infunde intenso amor pela música, e quando 

existem outras evidências, confere habilidade considerável tanto vocal como 

instrumentalmente, pois a música é o mais belo meio de expressão para as 

emoções mais profundas que a alma humana é capaz de sentir. As pessoas com 

Vênus em Peixes estão particularmente sujeitas a depender financeiramente dos 

outros e a problemas resultantes de um casamento ilegal. 

Vênus em Aspectos com outros Astros 

Q ! || T – Sol em Paralelo ou em Conjunção com Vênus atrai o lado artístico 

da natureza, proporcionado à pessoa um bom gosto para a música, arte e poesia. 

Fortalece, também, a natureza amorosa, e, se a configuração ocorre na 7ª Casa, 

isso é testemunho positivo de completa felicidade conjugal. Na 2ª ou 8ª Casa 

leva à extravagância, quer da pessoa, quer do (a) seu (sua) cônjuge; em 

Escorpião não é bom para a moralidade e em Peixes leva à intemperança, mas, 

de modo geral, esses Aspectos fortalecem a saúde e a habilidade do corpo em 

lutar contra as doenças e enfermidades; aumentam a popularidade e facilitam o 

relacionamento social, de modo que a pessoa conquista muitos amigos e os 

conserva. 

Como a órbita de Vênus é muito pequena, esse Planeta nunca forma Sextil, 

Trígono, Quadratura ou Oposição com o Sol. 
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S ! || ou 'T – Mercúrio em Conjunção, Paralelo ou em Sextil com Vênus 

(Nota: Vênus e Mercúrio nunca estão mais do que 76 graus separados, portanto, 

só podem formar os Aspectos de Conjunção, Paralelo e Sextil; nunca de 

Trígonos, Quadraturas ou Oposições.). 

Esses Aspectos tendem a tornar a pessoa animada e sociável, com uma 

disposição bondosa e com um desejo de se relacionar na sociedade. 

Proporcionam, também, habilidade para a música e para a poesia, 

especialmente se no Ascendente, e significam, de modo geral, sucesso na 

habilidade ou aptidão para convencer as pessoas a comprar coisas, como parte 

das suas atividades profissionais, pois tais pessoas são educadas, confiáveis, 

descontraídas, afáveis e persuasivas. 

R ! || ' ou $T – A Lua em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono com 

Vênus. A Lua é o significador de casamento para um homem, e, portanto, os 

bons Aspectos entre Vênus, o Planeta do amor, e a Lua são boas indicações de 

um casamento feliz, quando ocorrem no horóscopo de um homem. Contudo, no 

horóscopo de uma mulher esses Aspectos atuam sobre a saúde, pois a Lua é o 

Astro da fecundidade e rege, em particular, as funções femininas, as quais são 

fatores primordiais na saúde da mulher; essa última é muito fortalecida pelos 

bons Aspectos entre a Lua e Vênus. Esses Aspectos desenvolvem oradores de 

imaginação fértil; proporcionam extremo gosto pelos prazeres, pela música e 

pela arte, e uma personalidade envolvente, muito atraente para o sexo oposto, 

porque é gentil, afetuosa e simpática. Tende ao sucesso geral na vida, e a pessoa, 

normalmente, tem o suficiente para as suas necessidades do dia a dia. 

R# ou "T – A Lua em Quadratura com, ou em Oposição a Vênus é uma 

indicação de problemas no casamento para um homem, pois a esposa descrita 

por um Vênus afligido será desmazelada e de hábitos dissolutos, o que destruirá 

a felicidade no lar. No horóscopo de uma mulher indica distúrbios das funções 

femininas, e proporciona também tendência a problemas digestivos e má 
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circulação no horóscopo de ambos os sexos. Esses Aspectos também deixam a 

pessoa sujeita a problemas gerados por calúnias e por escândalo público. 

W ' ou $ T – Saturno em Sextil ou em Trígono com Vênus. As boas qualidades 

de Vênus são amor e afeição, e as boas qualidades de Saturno são tato, 

diplomacia, método, organização do conjunto das ideias, justiça, parcimônia e 

economia. Podemos, então, considerar que quando esses dois Planetas estão 

configurados em Aspecto benéfico predispõem a pessoa a ser fiel e verdadeira, 

justa e metódica, qualidades que conduzem ao sucesso em todos os setores da 

vida. Por conseguinte, uma pessoa com esses Aspectos será muito requisitada 

como uma amiga ou conselheira, ou como uma pessoa a quem se pode confiar 

qualquer coisa que exija total honestidade e capacidade. Esses Aspectos 

proporcionam simplicidade em seus gostos e uma moralidade impecável; 

atraem a ela a honra, estima, saúde e circunstâncias favoráveis na vida. 

W||! # ou "T – Saturno em Paralelo, Conjunção, Quadratura com ou em 

Oposição a Vênus expressa as qualidades adversas dos dois Planetas, e os 

problemas consequentemente gerados costumam, normalmente, provir do 

relacionamento da pessoa com o sexo oposto. Estes Aspectos tendem a tornar a 

pessoa desleal e calculista para gratificar suas paixões, geralmente de maneira 

anormal, e seus desejos pervertidos se voltam, por via de regra, para alguém 

muito mais jovem que ela. Se as relações matrimoniais são afetadas, tais 

pessoas se revelam, geralmente, demônios ciumentos, os quais tornam a vida 

um fardo para o (a) cônjuge, em razão de sua natureza suspeita.  

As pessoas com essas aflições são, também, mesquinhas em todos os assuntos 

que envolvam dinheiro e excessivamente avarentas. Possuem pouca aptidão 

para negócios e, por isso, estão sujeitos a perdas, fracassos e à bancarrota. 

V||!' ou $T – Júpiter em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em Trígono com 

Vênus é um dos melhores indicadores de sucesso e de fortuna em geral. 
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Favorece a acumulação de patrimônio e o desfrute de todos os luxos da vida. É 

um bom indicador de um casamento bem-sucedido e feliz, assim como de 

prestígio social e do respeito de todos com quem entra em contato. Esses 

Aspectos proporcionam disposição jovial, otimista, generosa e de grande 

coração e, até certo ponto, hospitaleira; tornam a pessoa interessada e eficaz em 

ações filantrópicas; uma Mente liberal, tolerante com os pontos de vista dos 

outros, mesmo quando não concorda com eles; amigo do prazer, das viagens, 

das festas e capaz de aproveitar a vida ao máximo. Esses Aspectos lhe 

proporcionam, ainda, um talento para a música, especialmente se um dos 

Planetas está em Peixes. 

V# ou "T – Júpiter em Quadratura com ou em Oposição a Vênus 

proporciona o mesmo gosto pelo luxo que os bons Aspectos, mas limita a 

capacidade de satisfazê-lo, embora tais pessoas se empenhem ao máximo em 

mostrar ao mundo uma aparência elegante, geralmente suas farsas são 

descobertas. Sua falta de habilidade nos negócios, muitas vezes, é responsável 

pelo fracasso e pela bancarrota, e são muito sujeitas a sofrer perdas por 

deslealdade de outros. O amor e o casamento são, também, fontes de tristeza 

para aqueles a quem Vênus e Júpiter afligem. São capazes de serem rejeitados 

antes do casamento, ou o (a) cônjuge pode se mostrar infiel e fugir. Esses 

Aspectos produzem, também, uma natureza amorosa capaz de certas 

libertinagens, em que pese às leis da decência, e de ser infiel aos votos 

matrimoniais. Levam a pessoa a ser extremamente indulgente consigo mesma, 

e em Peixes predispõem à bebida alcoólica. 

U' ou $T – Marte em Sextil ou em Trígono com Vênus proporciona uma 

natureza ambiciosa e aventureira, amorosa e extremamente demonstrativa de 

suas afeições, e grande apreciadora de esportes e prazeres. Proporciona a pessoa 

uma abundância de energia e perspicácia nos negócios, consequentemente, ela 

pode dispor de uma grande capacidade para ganhar dinheiro, mas também para 
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esbanjá-lo, porque, acima de tudo, gosta de aparecer e de se exibir. Sendo um 

gastador generoso é também muito popular entre seus companheiros e, tendo, 

como foi dito acima, uma natureza amorosa, tende a casar-se muito cedo ou seu 

casamento pode ser realizado às pressas. 

U! ou ||T – Marte em Conjunção ou em Paralelo com Vênus nem sempre 

atua do mesmo modo, por isso deve ser classificado como um Aspecto benéfico 

ou adverso, de acordo com que circunstâncias e o assunto a ser interpretado. 

Por exemplo, Marte em Conjunção com Vênus tende a tornar a pessoa menos 

franca e dominadora, mais amável e educada; é, portanto, um Aspecto benéfico 

a este respeito; mas a Conjunção também fortalece a natureza passional, 

especialmente se ocorre em Escorpião; e na 12ª Casa leva ao abuso consigo 

mesmo, pelo que nesses casos se torna um Aspecto decididamente adverso. 

U# ou "T – Marte em Quadratura com ou em Oposição a Vênus 

proporciona uma disposição muito voluptuosa e sensual, suscetível a abusos 

graves na gratificação das paixões, o que esgotará a vitalidade. É provável que 

a pessoa destrua a sua saúde e a sua habilidade do corpo em lutar contra as 

doenças e enfermidades, deixando a pessoa como um destroço no mar da vida, 

se lhe for permitido agir livremente. Essas pessoas são completamente muito 

generosas, especialmente quando o sexo oposto é o assunto. Elas são muito 

extravagantes e, por isso, gastam mais do que podem consigo mesmas, além do 

que esbanjam com seus vários amores de interesse sexual, de maneira que, não 

importe quanto dinheiro ganhem, geralmente, estão em dificuldades 

financeiras, surgindo frequentemente como réus nos tribunais de justiça. Se 

Marte ou Vênus está em Câncer, Escorpião ou Peixes há uma tendência para 

uma vida tão dissoluta e de dissipação, uma tal ânsia por prazeres baixos que, 

se permitidos, podem arrastar o ser humano para um nível inferior ao dos 

animais. 
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X ' ou $T – Urano em Sextil ou em Trígono com Vênus proporciona à uma 

mentalidade alerta, com rápida percepção intuitiva e excessivamente 

magnética, especialmente com relação ao sexo oposto; ela atrai, também, uma 

multidão de amigos que lhe podem ser úteis e lhe prestar assistência. Esses 

Aspectos infundem amor à arte, música e poesia e são indicações favoráveis de 

um casamento feliz, frequentemente muito precoce ou consumado às pressas. 

Às vezes, despertam um amor de natureza platônica na pessoa. 

X! ou ||T – Urano em Conjunção ou em Paralelo com Vênus. Há uma dúvida 

se esses Aspectos podem ser considerados benéficos ou adversos, o que deve 

ser determinado no horóscopo da pessoa em que ocorrem, pois podem atuar de 

uma maneira ou de outra, dependendo das outras configurações. Se Vênus, por 

exemplo, estiver afligido no horóscopo, a Conjunção ou Paralelo acentuará 

ainda mais suas qualidades adversas, e se Vênus estiver bem colocado ou com 

Aspectos benéficos, Urano fará expressar o seu lado mais nobre. 

X# ou "T – Urano em Quadratura com ou em Oposição a Vênus. A 

Quadratura ou Oposição sempre traz problemas por meio do relacionamento 

sexual: uma união apressada e irrefletida, brigas, divórcios, escândalos públicos 

devido a relações sexuais clandestinas e a outras irregularidades do gênero, com 

perda de amigos, prestígio e popularidade, afastamento do lar e da família e 

perdas financeiras repentinas, em virtude de acontecimentos inesperados ou 

imprevistos. Há um desequilíbrio generalizado e uma personalidade excêntrica 

em função desses Aspectos. 

Y' ou $T – Netuno em Sextil ou em Trígono com Vênus proporciona à pessoa 

uma inspiração para a música. Proporciona, também, uma imaginação fértil e 

profundas emoções; uma natureza pura e casta, o que ocasionalmente conduz a 

uniões platônicas e ao companheirismo de natureza mais estética. 

Y! ou ||T – Netuno em Conjunção ou em Paralelo com Vênus deve ser 
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interpretado do mesmo modo que nos casos de Marte e Urano. 

Y# ou "T – Netuno em Quadratura com ou em Oposição a Vênus 

proporciona à pessoa tristezas, perdas e problemas, especialmente através do 

(a) cônjuge ou de alguém em quem ela confie. Pessoas com esses Aspectos 

devem ser particularmente cuidadosas em evitar tudo o que contenha um 

elemento de sorte ou de especulação, pois, com certeza, perderão 

especialmente em se lidando com grandes companhias ou corporações. 
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CAPÍTULO X – MERCÚRIO, O PLANETA DA RAZÃO 

 

Introdução 

Mitologicamente, Mercúrio é representado como o “Mensageiro dos Deuses”, 

e isso está de acordo com os fatos ocultos, pois quando a humanidade infantil 

foi desviada pelos espíritos marcianos de Lúcifer e caiu na geração, se tornou 

necessário que outras Hierarquias Divinas tomassem medidas visando uma 

futura regeneração, e para ajudar a alcançar esse objetivo os Senhores de Vênus 

foram trazidos à Terra para educar a humanidade de tal modo que o amor 

pudesse substituir a luxúria e para que os seres humanos pudessem ser, então, 

induzidos a aspirar a algo mais elevado. Enquanto os Senhores de Vênus 

lidavam com a humanidade em geral, os mais precoces entre os seres humanos 

foram colocados sob a orientação dos Senhores de Mercúrio, cujo ensino da 

sabedoria é simbolicamente representado pelo caduceu ou “cetro de Mercúrio”, 

o qual consiste em duas serpentes entrelaçadas em volta de uma haste, 

indicando a solução do mistério da vida ou: “de onde viemos, por que estamos 

aqui, e para onde vamos?”, mostrando, ao aluno, o caminho em espiral da 

involução, momento no qual a centelha divina mergulhou na matéria, e também 

o caminho em espiral da evolução, pelo qual a humanidade, finalmente, 

alcançará outra vez o seio do Pai, e o caminho curto da Iniciação, representado 

pela haste central, em volta da qual as serpentes se entrelaçam. Contudo, para 

se compreender esses Mistérios são necessários a Mente e o raciocínio. 

Mercúrio, então, é o educador mental dos seres humanos, e seu lugar e sua 

posição no horóscopo de uma pessoa mostram a condição da Mente dela. 

Sendo o Mensageiro dos Deuses para os outros Astros67, Mercúrio não tem 

expressão própria e, para isso, é até mais dependente dos Aspectos68 dos outros 

Astros do que a Lua, que rege a Mente instintiva. Desse modo, Mercúrio é 

 
67 N.T.: Sol, Lua e Planetas 
68 N.T.: Conjunção, Sextil, Quadratura, Trígono e Oposição. 
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realmente um foco por meio do qual a faculdade da razão encontra expressão 

no ser humano para atuar como um freio sobre a natureza inferior, e uma ajuda 

à nossa elevação, do humano ao divino. Muitos podem sentir, e sentem 

profundamente e, também, podem ter um conhecimento valioso, mas seriam 

incapazes de expressar seus sentimentos ou de compartilhar seu conhecimento 

com outros, se Mercúrio estiver carente de Aspectos. Até mesmo um, assim 

chamado, Aspecto adverso69 de Mercúrio ajuda a expressar o que está dentro, 

sendo, portanto, melhor do que nenhum. 

Quando Mercúrio se posiciona em relação ao Sol de modo a estar antes do 

luminar, seu efeito ilumina a Mente materialmente, pois o Sol representa o Ego 

e poder-se dizer que seu caminho, em tais casos, está iluminado pela lâmpada 

do raciocínio. Por outro lado, se Mercúrio se posiciona de tal modo que 

desponta mais tarde que o Sol, seguindo assim depois do luminar, o Ego 

aprende mais por reflexão a posteriori do que por premeditação, uma vez que 

ele anda comparativamente falando no escuro, e deve aprender muitas de suas 

lições pela experiência. 

Como já sabemos que é difícil para muitos estudantes jovens determinar quando 

Mercúrio está antes ou depois do Sol, vamos esclarecer aqui esse assunto: 

Quando Mercúrio está em um grau inferior do mesmo Signo que o Sol, ou em 

qualquer grau do Signo precedente, então é de se esperar que ele desponte antes 

do Sol. Um exemplo para ilustrar: se o Sol está nos vinte graus de Câncer e 

Mercúrio está nos cinco, dez, ou quinze graus do mesmo Signo ou em qualquer 

grau de Gêmeos, então ele nasce antes do Sol. 

Todavia, se ele está nos vinte e cinco graus de Câncer, portanto, em graus mais 

alto no mesmo Signo, ou se está em qualquer grau de Leão, Signo que sucede 

 
69 N.T.: Quadraturas, Oposições e algumas Conjunções. 
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a Câncer, então ele desponta depois do Sol, perdendo assim parte de sua boa 

influência.  

Mercúrio retrógrado é, também, um detrimento à faculdade da razão. Contudo, 

no ano de vida em que Mercúrio, por Progressão, volte a se mover no sentido 

direto, a faculdade do raciocínio melhorará de modo correspondente. Mercúrio 

é forte nos Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário, mas está Exaltado e, 

portanto, mais poderoso em Virgem. Mercúrio governa especialmente agentes 

e mensageiros, vendedores, carteiros e outros tipos de atividades onde as 

pessoas transportam coisas de um lugar para outro, pessoas que lidam com 

publicidade ou com atividades na produção de livros, jornais e outros meios de 

publicação, agentes literários, escritores, repórteres, secretários, auxiliares de 

escritório, taquígrafos, digitadores, vendedores independentes de produtos ou 

serviços que são pagos por comissão e outros agentes intermediários, 

demagogos, “homens de confiança” e ladrões. 

Nas Doze Casas 

S 1 – Mercúrio no Ascendente ou na 1ª Casa proporciona à pessoa uma 

perspicácia e uma expressividade, de acordo com a natureza do Signo 

Ascendente e dos Aspectos que ele recebe. Os Signos de Fogo e os de Ar 

exercem a mais forte influência a este respeito. Em Áries ou Leão ele é mais 

impulsivo do que quando recai em Sagitário, mas em Gêmeos, Libra e Aquário 

são melhores. Quando Mercúrio ascende nos Signos de Água de Câncer ou 

Peixes o intelecto enfraquece, mas se ascende em Escorpião, onde se inflama 

pela energia marciana e se arma com o venenoso ferrão do escorpião, ele exerce 

uma influência similar àquela de Marte em Escorpião, embora não tão 

pronunciada. 

S 2 – Mercúrio na 2ª Casa é bom para ganhos por meio de ocupações mercu-

riais, especialmente quando a pessoa é empregada de alguém, de forma que 
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possa manifestar sua verdadeira capacidade mercurial como agente, men-

sageira, escriturária, balconista, atendente, escrivã, recepcionista, escritora ou 

qualquer função afim. 

S 3 – Mercúrio na 3ª Casa, e bem-aspectado, exerce uma influência 

maravilhosa sobre as qualidades mentais do nativo. Torna a Mente serena e 

otimista, inclinada para o estudo e o trabalho de pesquisa. Proporciona fluência 

como orador, êxito em viagens ou jornadas curtas e torna harmoniosas as 

relações da pessoa com seus irmãos. Quando Mercúrio está afligido na 3ª Casa 

inclina ao pessimismo e à preocupação, e indica problemas e aborrecimentos 

com irmãs, irmãos e em viagens ou jornadas curtas. 

S 4 – Mercúrio na 4ª Casa tende a dar instabilidade às condições do lar. 

Significa o andarilho sem lar, que está sempre se mudando de um lugar para 

outro, a menos que haja um bom Aspecto com Saturno para estabilizá-lo. Essa 

é, no entanto, uma boa configuração para pessoas ligadas a ocupações 

mercuriais, que necessitam de uma residência fixa, tais como bibliotecários, 

agentes literários (que são pagos por autores para encontrar empresas que 

publiquem seus livros), empregados em jornais, empregados em serviços de 

impressão, corretores que compram e vendem ativos financeiros para 

investidores e cobram taxas por esse serviço, agências e organizações 

semelhantes. Se Mercúrio está afligido por Saturno, as condições do lar da 

pessoa podem lhe causar muitas preocupações. 

S 5 – Mercúrio na 5ª Casa centraliza a Mente na educação, nas diversões, nos 

namoros e nas crianças. Se Mercúrio está bem-aspectado por Saturno ou Júpiter 

proporciona uma Mente profunda e auxilia a pessoa a alcançar êxitos em empre-

endimentos ligados à educação, à editoração ou às diversões públicas. Aspectos 

benéficos de Marte ou Vênus favorecem o sucesso nos namoros, mas os 
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Aspectos adversos desses Planetas indicam uma pessoa cruel; ela tende a ser 

inconstante na afeição àqueles que diz amar; inclinada a se preocupar com os 

assuntos dos seus filhos e superficial como um professor. Um Aspecto benéfico 

do Sol é uma excelente indicação de sucesso em uma função pública, no âmbito 

educacional. 

S 6 – Mercúrio na 6ª Casa deixa a mentalidade muito ativa para o bem da 

pessoa, pois ela tende a se tornar extremamente ambiciosa e, portanto, sujeita a 

se sobrecarregar, em detrimento de sua saúde; e a desordem do sistema nervoso 

é muito provável que se expresse em distúrbios digestivos, na região governada 

por Virgem, o sexto Signo, ou seja: nos intestinos. Tais pessoas são 

extremamente sensíveis às condições de vida dos outros, o que afeta sua saúde 

e lhes traz muitos problemas e preocupações ao lidarem com empregados ou 

subordinados. Adoram o estudo da higiene e da dieta e conseguem êxitos 

consideráveis na prática da química dos alimentos, especialmente se Mercúrio 

estiver com Aspectos benéficos. Os Aspectos adversos de Saturno com 

Mercúrio na 6ª Casa predispõem à uma invalidez crônica de uma Mente 

extremamente melancólica. Os Aspectos adversos de Marte e Urano são fontes 

férteis de suicidas, devido ao sentimento constante e duradouro de desconforto 

ou preocupação, como se doenças pudessem ocorrer. 

S 7 – Mercúrio na 7ª Casa e bem-aspectado tende a tornar a pessoa popular nos 

círculos literários e científicos. É uma boa posição para oradores públicos e para 

todos os que estão ligados a atividades mercuriais de natureza pública. Contudo, 

se Mercúrio está afligido, sua posição na 7ª Casa proporciona muita crítica 

hostil de natureza pública e predispõe a pessoa a se envolver em litígios, tanto 

para se defender de calúnias provenientes dos outros, como de calúnias que 

partam dela própria. Um Mercúrio bem-aspectado na 7ª Casa indica um 

casamento bem-sucedido com um parente ou empregado, mas quando se 

encontra afligido ou a pessoa ou seu (sua) cônjuge terão uma natureza irritante, 
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de modo que a vida conjugal poderá ser arruinada por discussões constantes e 

brigas, em razão de caprichos e infidelidades. 

S 8 – Mercúrio na 8ª Casa, quando bem-aspectado, proporciona ganhos por 

meio de atividades literárias ou cientificas, ocupações ou outras atividades 

mercuriais, desde que sejam exercidas em sociedade com outra pessoa. Essa 

posição também indica que a pessoa pode receber uma herança e ter sucesso 

financeiro no casamento, mas se Mercúrio estiver afligido, sua posição na 8ª 

Casa significará problemas financeiros para o (a) cônjuge, e provável litígio 

relacionado com uma herança deixada para o nativo. 

S 9 – Mercúrio 9ª Casa, e bem-aspectado, proporciona amor à religião, à 

ciência, às letras e à justiça; uma Mente estudiosa capaz de sondar, 

profundamente, os grandes problemas da vida e do ser; desperta também 

tendências filosóficas e filantrópicas, e um desejo de viajar para longe, se 

necessário, em busca de conhecimento. Essa posição facilita o discurso e o 

escrever, bem como garante o sucesso na religião, filosofia, justiça ou ciência. 

A Mente é aberta, flexível e adaptável, daí a pessoa, às vezes, estar sujeita a 

mudar o seu ponto de vista sobre diversos assuntos que estudou, mas sempre 

com uma boa razão para adotar um outro ponto de vista. 

Se Mercúrio estiver afligido na 9ª Casa, tende a tornar a Mente da pessoa 

extremamente instável, mutável como um cata-vento, em todos os seus 

objetivos e atividades. Tal pessoa jamais se fixará em alguma coisa o tempo 

suficiente para experimentá-la, deparando, portanto, com uma série de fracassos 

em toda a sua vida. Provavelmente viajará de um lugar para outro em busca do 

sucesso, mas nunca o encontrará, até que aprenda a concentrar suas energias em 

uma única coisa.  Essa posição é, também, abundante fonte de problemas com 

a lei ou com assuntos legais. 
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S 10 – Mercúrio na 10ª Casa, bem-aspectado, mostra tanta adaptabilidade e 

desembaraço que permite à pessoa lidar com todas as contingências da vida. 

Tende a tornar a pessoa uma conferencista, editora ou escritora bem-sucedida, 

favorecendo também o sucesso em algumas atividades ocultas. Se Mercúrio 

estiver posicionado em um dos Signos de Ar, o poder de expressão será muito 

ampliado. Frequentemente, as pessoas com Mercúrio nessa posição têm várias 

ocupações, porém, por via de regra, são mais bem-sucedidas como 

subordinadas. 

S 11 – Mercúrio na 11ª Casa atrai importantes conhecidos entre literatos, 

cientistas ou outras pessoas mercuriais, mas nenhuma delas é suficientemente 

constante para serem de confiança, a menos que Mercúrio esteja muito bem-

aspectado. Essa posição tende a tornar a pessoa crítica e cínica. Entretanto, 

aguçada em seu intelecto e lhe confere uma boa fluência de linguagem. 

S 12 – Mercúrio na 12ª Casa, se bem-aspectado, proporciona uma Mente 

peculiarmente preparada para penetrar nas coisas misteriosas, ocultas e 

secretas. Isso é especialmente o caso se Mercúrio estiver entre o Sol e o Meio 

do Céu, isto é, se Mercúrio vem antes do Sol ou se ascende antes que aquele 

luminar, pois então toda a luz que está no Espírito parece brilhar, tornando a 

pessoa intelectualmente perspicaz e brilhante. Portanto, essa é uma boa posição 

para os trabalhos de detetive, assim como para os trabalhos de pesquisas 

cientificas ou ocultistas. Químicos de grande talento foram gerados sob essa 

condição astrológica, pois tais pessoas possuem a faculdade de penetrar nos 

mais mínimos detalhes das coisas que parecem microscópicas e sem 

importância para os outros. Quando Mercúrio está na 12ª Casa e afligido, 

especialmente por Saturno ou Marte e, também, quando está em combustão ou 

sai depois do Sol, há um perigo que a Mente possa se tornar confusa, perturbada, 

em delírio, resultando disso uma insanidade mental. Pode-se notar, também, 
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que a aflição pode variar de acordo com o tipo dos Aspectos à Mercúrio; se 

aspectado por Marte ou Urano, o indivíduo será extremamente violento; se por 

Saturno, ele será melancólico, mas seja qual for a causa, se Mercúrio estiver 

afligido na 12ª Casa, alguma forma de limitação cerebral restringirá o Espírito, 

porque a 12ª Casa é a Casa da limitação e do confinamento. 

A surdez, também, pode resultar dessa posição de Mercúrio, quando 

severamente afligido por Saturno. 

Nos Doze Signos 

S A – Mercúrio em Áries tende a deixar a pessoa muito argumentativa, 

apaixonada pelas discussões, rápida nas conversas que são cheias de 

comentários inteligentes e respostas divertidas, com uma tendência a exagerar, 

embora não necessariamente com tal intenção. Se bem-aspectado, Mercúrio 

proporciona uma Mente aberta e tolerante às opiniões dos outros, com uma 

natureza estudiosa, rápida no compreender as situações e ideias, simples e 

organizada.  Quando afligido, Mercúrio em Áries leva as pessoas a passar por 

cima antes de olhar; a Mente é vacilante e a pessoa é, de modo geral, 

negligente, pelo que ela se torna muito não confiável e destituída de todo 

senso de responsabilidade.  

S B – Mercúrio em Touro proporciona uma Mente que não se decide com 

rapidez, mas que quando chega a uma conclusão é quase tão difícil mudá-la 

quanto mudar as leis dos Medas e Persas70. Contudo, sendo baseado no 

pensamento e no raciocínio, o critério dessas pessoas é extremamente 

confiável. Elas acreditam totalmente no velho adágio de que “o silêncio é de 

 
70 N.T.: No tempo do Rei Assuero (que se acredita ter sido Xerxes I), ainda se fazia referência à “força 

militar da Pérsia e da Média”, sendo o conselho privado do rei formado por “sete príncipes da Pérsia e da 

Média”, e as leis ainda eram conhecidas como “as leis da Pérsia e da Média” (Est 1:3, 14, 19)  e em Dan 

1:1-12). 
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ouro”, e, portanto, são extremamente discretas. São boas conselheiras e nelas 

podemos confiar para guardar um segredo. Ao mesmo tempo, não se isolam, 

mas possuem uma disposição agradável e sociável. Apreciam o divertimento e 

a recreação, amam a música, arte e literatura, de modo que são pessoas muito 

admiradas, se Mercúrio está com Aspectos benéficos. Contudo, se Mercúrio 

está com Aspectos adversos, se convertem no que os escoceses chamam de 

“cabeçudos”, assim como em obstinados, teimosos, reservados e avarentos.  

S C – Mercúrio em Gêmeos tende a fazer a pessoa gostar de mudanças e de 

viagens. Ela está sempre pronta para investigar alguma coisa nova ou para ir a 

algum outro lugar só pelo prazer de mudar; em suma, quase tudo o que é novo 

lhe interessa. Ao mesmo tempo, se Mercúrio está bem fortalecido71 tais 

pessoas ganham muito por esse estado fluídico da Mente, pois são engenhosas 

e penetrantes em seus julgamentos, de tal maneira que sabem avaliar bem, não 

se deixando influenciar por opiniões assentadas e preconcebidas. Em 

consequência, são boas negociantes e suas habilidades em ver uma questão faz 

delas, particularmente, boas advogadas. São igualmente bem-sucedidas como 

representante de vendas, empregada de comércio que viaja por conta de uma 

firma ou, se por conta própria, encarregada dos negócios de várias casas ou 

ramos.  

S D – Mercúrio em Câncer proporciona um intelecto claro, uma boa 

memória e adaptabilidade superlativa. As pessoas com essa posição se 

enquadram a qualquer lugar ou ocupação que possam encontrar, e se adaptam 

às opiniões e às ideias dos outros. Gostam de ser elogiadas e aduladas, 

portanto, cuidam de não fazer algo que possa comprometer a boa opinião dos 

outros.  

 
71 N.T.: Essencialmente Dignificado ou Exaltado; Elevado e/ou com Aspectos benéficos próximos à 

culminação. 
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S E – Mercúrio em Leão proporciona ideais e aspirações elevados, um 

intelecto construtivo, forte e perseverante, que despreza descer aos atos baixos 

e mesquinhos, e menospreza os equívocos; é uma pessoa franca e direta, 

irritadiça, mas de bom coração e compassiva. Pessoas com Mercúrio bem 

fortalecido72 em Leão possuem boa capacidade de organização e são líderes 

competentes. Amam crianças e gostam muito dos prazeres. Quando Mercúrio 

está afligido em Leão torna a pessoa volúvel e inconstante em suas afeições; 

resulta no jogador e no especulador fracassado, de natureza inferior e sensual. 

S F – Mercúrio em Virgem está no zênite do seu poder, pois aqui ele está 

Exaltado73 e, consequentemente, quando bem-aspectado proporciona uma 

Mente clara, lógica e científica, com eloquência e habilidade para se expressar 

fluentemente em várias línguas. Provê para pessoa uma visão compreensiva e 

com bom discernimento da vida; suas conclusões são geralmente práticas e 

objetivas porque, à semelhança de Mercúrio em Touro, ela também é sensata 

em pesar sobre os possíveis perigos ou as dificuldades antes de fazer algo ou 

tomar uma decisão. Em resumo, essa característica é, em certa medida, 

verdadeira para todos os Signos de Terra74. Quando Mercúrio está afligido em 

Virgem deixa o ser humano irritável, petulante e egoísta, sempre em busca de 

defeitos em tudo que encontra. Pessoas com Mercúrio em Virgem tendem a 

ser excelentes nutricionistas especializada em dieta – dietistas – que lida com 

a preparação de alimentos para manutenção ou melhoria da saúde e excelentes 

químicos. Possuem, também, uma destreza incomum. 

S G – Mercúrio em Libra, quando bem-aspectado, proporciona uma Mente 

aberta, bem equilibrada, com um amor pela arte e pela música e uma 

 
72N.T.: Essencialmente Dignificado ou Exaltado; Elevado e/ou com Aspectos benéficos próximos à 

culminação. 
73 N.T.: além de estar Essencialmente Dignificado. 
74 N.T.: Touro, Virgem e Capricórnio 
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habilidade incomum de expressão. Proporciona sucesso como um orador 

público e, às vezes, como um cantor. Quando Mercúrio está afligido em Libra, 

indica problemas devidos a ações judiciais advindas de sociedades e de 

cônjuge infiel.                                                

S H – Mercúrio em Escorpião proporciona uma Mente engenhosa, forte 

aspiração, uma habilidade para dizer rapidamente coisas que são claras e 

divertidas e uma língua ferina, com um sarcasmo mordaz que pica como o 

escorpião. A disposição é corajosa, teimosa, obstinada e isso dificulta o 

convívio com tais pessoas. Contudo, essas pessoas são extremamente boas em 

encontrar meios para lidar com os problemas práticos, confiantes e não se 

assustam facilmente e capazes de superar dificuldades que subjugariam a 

outros. São atraídas para o ocultismo como uma agulha para um imã.  Quando 

Mercúrio está afligido, ficam sujeitas a decepções em tudo o que se propõem, 

tornam-se briguentas, céticas e cínicas, mantendo-se sempre contrárias aos 

pontos de vista dos outros.  

S I – Mercúrio em Sagitário. Mesmo estando em Detrimento, essa é ainda 

uma posição forte de Mercúrio, de modo que, se bem-aspectado, ele 

proporciona uma Mente extremamente nobre, voltada para a religião e para a 

filosofia; uma Mente que despreza as algemas das convenções onde quer que 

elas interfiram na liberdade de pensamento e de palavra, embora não enverede 

por caminhos contrários aos padrões de hábitos e de condutas morais 

comumente aceitos. Sempre dentro dos limites da lei e da ordem, as pessoas 

com Mercúrio nessa posição são, portanto, muito respeitadas na comunidade. 

Mercúrio em Sagitário tende a fazer com que a pessoa aprecie muito viagens, 

para ver paisagens e cenários da natureza e para investigar os costumes de 

outros povos. Também se afeiçoa aos animais e animais domésticos. Quando 

afligido, inclina para a marginalidade, desonestidade, a praticar a mania de 
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argumentar algo que procura induzir os outros ao erro e para um caráter 

deturpado.  

S J – Mercúrio em Capricórnio proporciona uma Mente crítica e penetrante, 

mas um tanto desconfiada com uma disposição ponderada e diplomática.  

Essas pessoas se tornam esplêndidos espiões e detetives, tendo a habilidade de 

arrancar segredos da maneira mais insólita. Possuem, também, a persistência 

dos saturninos, derivada do Signo de Capricórnio, de modo que jamais 

desistem antes de alcançar seu objetivo. Essa posição produz um amor pela 

ciência, especialmente pela química. Essas pessoas são muito atraídas para o 

ocultismo, embora sejam práticas e muito econômicas. São muito apegadas ao 

que conseguem, e sempre prevenidas para ocasiões difíceis. Quando afligido, 

Mercúrio em Capricórnio tende a tornar a pessoa avarenta, cruel, dura, 

maliciosa, vingativa e rancorosa.  

S K – Mercúrio em Aquário proporciona as qualidades uranianas de 

originalidade e independência e um inquebrantável amor à liberdade da 

Mente, de modo que as pessoas com Mercúrio nessa posição são capazes de 

repudiar todas as convenções sociais e de viver consoante suas concepções 

altamente idealistas. É comum não ligarem para a moda, e se vestirem com 

um estilo próprio. Advogam ideias sobre assuntos sociais que estão mil anos à 

frente do desenvolvimento do mundo, entre as quais a teoria das almas 

gêmeas e das afinidades, que está causando tantos problemas no mundo de 

hoje, pois seus defensores ainda não cresceram em estatura espiritual de modo 

a poder separá-la do sexo e a viver a verdadeira vida uraniana de amor, que é 

inteiramente espiritual. As delineações acima se aplicam particularmente 

quando Mercúrio está aspectado por Urano, e as pessoas descritas por elas são 

o produto extremo de Mercúrio em Aquário. Todas que têm essa posição, 

contudo, são muito intelectualizadas, alimentam ideais e aspirações elevadas, 
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amor pela sabedoria popular e pela matemática, e geralmente são atraídos 

também para as ciências ocultas, especialmente para a astrologia, pois 

possuem a faculdade admirável de ler horóscopos. São bondosos, sociáveis e 

gostam muito de amigos, pelo que geralmente atraem grande número de 

intelectuais ao seu círculo de conhecidos. Mercúrio afligido nessa posição 

tende a tornar a pessoa desleal e pronta para irritar seus amigos, ou a criticá-

los e caluniá-los.  

S L – Mercúrio em Peixes, o oculto Signo de Água, parece dotar a Mente 

com uma certa faculdade psíquica, que não é tanto intuição quanto 

imaginação. Essas pessoas pensam ou imaginam que tal coisa deve ser desta 

ou daquela maneira, e o fato surpreendente é que geralmente estão certas; 

mas, essa habilidade as deixa perigosamente próximas à mediunidade, se 

Mercúrio estiver aflito, ou quando Netuno, a oitava superior de Mercúrio, 

estiver na 12ª Casa. Portanto, essa posição é bastante perigosa. Se Mercúrio 

estiver afligido por Saturno, essa posição em Peixes inclina a pessoa à ao 

pessimismo e a Mente estará sujeita a constantes preocupações com uma 

tendência à melancolia. Geralmente pessoas com Mercúrio em Peixes são de 

disposição gentil e benevolente. É também boa indicação de que o sucesso 

pode ser alcançado na química, e como de nutricionista especializada em dieta 

– dietistas – que lida com a preparação de alimentos para manutenção ou 

melhoria da saúde na preparação de alimentos saudáveis. 

Mercúrio em Aspectos com outros Astros 

Q || ou !S – O Sol em Paralelo ou Conjunção com Mercúrio. Esses são os 

únicos Aspectos formados entre os dois. São bons para a memória e para a 

mentalidade, se Mercúrio não estiver mais do que três graus próximo do Sol, 

pois se estiver mais de três graus próximo do Sol, ele está em “combustão” e 

suas boas qualidades são queimadas pelos raios do Sol. É muito afortunado ter 
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Mercúrio se elevando antes do Sol no momento do nascimento, pois, então, ele 

é o Portador de Luz, o que conduz a tocha da razão à frente do Espírito, que, no 

horóscopo, é simbolizado pelo Sol. Quando ele sai após Sol, a mentalidade não 

é tão penetrante (a menos que outros bons Aspectos a favoreçam). 

T ||! ou 'S – Vênus em Paralelo, Conjunção ou em Sextil com Mercúrio. 

(Nota: Vênus e Mercúrio nunca estão mais do que 76 graus separados, portanto, 

só podem formar os Aspectos de Conjunção, Paralelo e Sextil; nunca de 

Trígonos, Quadraturas ou Oposições.). 

Esses Aspectos tendem a tornar a pessoa animada e sociável, com uma 

disposição bondosa e com um desejo de se relacionar na sociedade. 

Proporcionam, também, habilidade para a música e para a poesia, 

especialmente se no Ascendente, e significam, de modo geral, sucesso na 

habilidade ou aptidão para convencer as pessoas a comprar coisas, como parte 

das suas atividades profissionais, pois tais pessoas são educadas, confiáveis, 

descontraídas, afáveis e persuasivas. 

R ||! ' ou $S – A Lua em Paralelo, Conjunção, Sextil ou Trígono com 

Mercúrio proporciona uma Mente receptiva e uma memória retentiva, duas 

qualidades muito raras e, portanto, esses Aspectos, particularmente o Sextil e o 

Trígono, são boas indicações de êxito na vida, especialmente em uma das 

ocupações mercuriais, como atividades literárias, serviços em escritórios ou 

viagens. Pessoas com essas configurações geralmente são muito verbosas, 

particularmente se a Conjunção ou Trígono ocorrer em Signos de Ar ou em um 

Signo de voz, pois aí o poder de expressão alcança um grau superlativo, e tais 

pessoas podem se tornar linguistas e ter facilidades em falar claramente em 

público, com controle de voz, pronunciação, etc.; mas, a menos que exista 

alguma influência estabilizadora, pessoas com configurações entre Mercúrio e 
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a Lua não são confiáveis, por causa da sua tendência em mudar de ideia 

repetidamente e de modo mais inesperado. Elas são inclinadas a ver o lado 

brilhante da vida e apreciam os prazeres, em particular viajar. 

R# ou " S – A Lua em Quadratura com ou em Oposição a Mercúrio resulta 

em uma memória fraca e na falta de tranquilidade mental, com uma tendência 

à indecisão e à preocupação, responsáveis por distúrbios cerebrais e histerismo. 

Essas características tendem a tornar a pessoa impopular e, por assim dizer, 

“desafortunada”. 

W ' ou $S – Saturno em Sextil ou em Trígono com Mercúrio atua como um 

freio sobre a Mente que muda de opinião e de ideia frequentemente e que 

somente se interessa por pessoas e coisas por pouco tempo, imprimindo-lhe 

seriedade, profundidade e concentração, que são de valor inestimável na vida. 

A premeditação e a profunda capacidade de raciocinar, indicadas por esses 

Aspectos, asseguram o sucesso em qualquer vocação que a pessoa queira seguir. 

A persistência paciente que não permite que qualquer fracasso temporário se 

anteponha no caminho do sucesso final, bem como a prudência e diplomacia, 

fazem com que essas pessoas sejam invencíveis no decorrer do tempo. Por 

conseguinte, geralmente, elas se tornam notórias quando empenhadas em algum 

empreendimento importante, tais como em sociedades secretas, igrejas, ou 

mesmo em negócios políticos ou governamentais. Buscam posições elevadas, 

em funções importantes que necessitam de grande responsabilidade, onde uma 

mão firme ao leme se faça necessária. Contudo, de modo geral, não brilham em 

público, pois são muito calmas, contidas e sérias em suas maneiras e em seus 

comportamentos; além disso, são totalmente honestas e justas, daí serem as 

melhores juízas que se pode ter. 

W! ou ||S – Saturno em Conjunção ou Paralelo com Mercúrio proporciona 
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uma profundidade à Mente e uma capacidade de pensar ou planejar 

cuidadosamente antes de sair executando, juntamente com todas as outras boas 

qualidades enumeradas como resultantes do Sextil e do Trígono, se Mercúrio, 

por sua vez, estiver bem-aspectado; mas não com a máxima intensidade, pois 

aqui a pessoa parece não ser capaz de externar tais benéficas influências tão 

prontamente, assim ela não consegue obter o mesmo sucesso assegurado pelos 

bons Aspectos. Também sofre pela tendência à melancolia denotada pela 

Quadratura ou Oposição, especialmente se o Aspecto ocorre em um dos Signos 

Comuns75 ou em Capricórnio, e se em Gêmeos interfere consideravelmente na 

destreza. Tais pessoas tendem a deixar cair tudo o que pegam com as suas mãos. 

Esses Aspectos imprimem, também, uma certa timidez constrangedora, e se 

Mercúrio estiver afligido, as qualidades indesejáveis resultantes da Quadratura 

ou da Oposição podem ser expressas por elas. 

W # ou " S – Saturno em Quadratura com ou em Oposição a Mercúrio sujeita 

a pessoa a problemas e atrasos por toda a sua vida. Ela tende a ser frustrada em 

todos os sentidos por calúnias e por inimigos secretos, e essa condição, com o 

tempo, torna a pessoa amarga e sarcástica, de tal modo que passa a ser evitada 

por todos aqueles que puderem se livrar dela. Também com o tempo, ela tende 

a se converter em uma pessoa reclusa, fechada em si mesma para remoer seus 

problemas. Tal pessoa, às vezes, fica sujeita à melancolia de um nível mais 

comovedor. Esses Aspectos, também, tornam a pessoa astuta e desonesta ou 

inverídica. Proporcionam o mesmo desejo para estudar o oculto, tal como os 

bons Aspectos, mas há uma grande diferença: enquanto os bons Aspectos entre 

Saturno e Mercúrio inclinam a pessoa ao estudo do ocultismo por motivos 

altruístas, os Aspectos adversos a impelem a descobrir os segredos da natureza 

para os fins de poder e conquistas pessoais. 

 
75 N.T.: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. 
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V! || ' ou $S – Júpiter em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono com 

Mercúrio é uma das melhores bênçãos na vida, pois proporciona uma 

disposição animada, otimista, com a habilidade de olhar sempre para o lado 

positivo das coisas e de manter o ânimo elevado nas horas de adversidade. A 

Mente é capaz a respeitar a opinião e o comportamento que podem ser muito 

diferentes da pessoa, é versátil, capaz de raciocinar corretamente e de formar 

um critério confiável por meio de considerações e discussões cuidadosas. Essas 

pessoas nunca tomam uma decisão precipitadamente; elas necessitam de tempo 

para pensar naquilo que lhes é apresentado; mas uma vez que chegue a alguma 

conclusão, essa será incontestável. São bem-sucedidas em questões envolvendo 

leis ou literatura, e muito respeitadas por sua honestidade e sinceridade. Esses 

Aspectos são particularmente afortunados para pessoas que viajam por motivos 

de negócios ou para se divertir, pois colherão os benefícios e os sentimentos de 

prazer desse modo migratório de viver; esses Aspectos as tornam “saudáveis, 

abastadas e sábias” acima da média, e amadas por todos em virtude das 

vibrações vitais que irradiam sobre quem quer que encontrem. 

V # ou " S – Júpiter em Quadratura com ou em Oposição a Mercúrio 

proporciona uma disposição vacilante e indecisa, de modo que pessoa não 

consegue se decidir, quando são lhe apresentados mais de um curso de ação; 

com isso, as pessoas com esses Aspectos perdem, com muita frequência, suas 

oportunidades por adiamentos e indecisões, o que leva a serem, frequentemente, 

classificadas como fracassadas na vida. São suscetíveis a escândalos e 

difamações por causa de sócios desleais e que, secretamente, pretendem 

prejudicá-las. Não devem viajar, pois isso pode lhes trazer perdas e problemas. 

Também devem ser extremamente cautelosas ao assinar contratos ou acordos 

para fazer ou entregar determinadas coisas dentro de um prazo, pois elas serão, 

provavelmente, incapazes de cumprir o que foi combinado e, por isso, podem 

se expor a perdas e problemas. 
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U' ou $S – Marte em Sextil ou em Trígono com Mercúrio proporciona uma 

mentalidade rápida em compreender as coisas, difícil de se levar pelo engano, 

engenhosa e boa para encontrar maneiras de lidar com os problemas práticos. 

Tende a tornar a pessoa entusiasmada por qualquer coisa que a atraia; ela tem a 

habilidade para entusiasmar e impressionar os demais com seus pontos de vista; 

é uma trabalhadora incansável em qualquer causa que desperte suas simpatias, 

mas não é visionária e se interessa apenas por questões concretas. Essas pessoas 

gostam muito de argumentar ou debater, e possuem uma inesgotável reserva de 

habilidade para coisas inteligentes e divertidas e de bom humor, às vezes combi-

nados com uma veia de sarcasmo que sempre atinge sua finalidade, embora 

nunca de forma grosseira ou maliciosa. Possuem, igualmente, uma destreza 

notável e são capazes de usar as mãos em qualquer tarefa que lhes seja confiada, 

executando-a com rapidez, facilidade e presteza impressionantes, para se dizer 

o mínimo. Não podem fazer nada devagar ou pela metade; qualquer coisa que 

se propõem a fazer, deve ser feita com rapidez, e aplicam toda sua energia para 

se cumprir completamente a tarefa e faz isso bem, pelo que esses Aspectos 

tendem a promover o sucesso na vida, em quase todo campo de esforço que 

essas pessoas escolherem, com maior frequência em literatura ou nas artes 

mecânicas. 

U! ou ||S – Marte em Conjunção ou em Paralelo com Mercúrio confere a 

mesma energia mental, entusiasmo e destreza proporcionados pelos bons 

Aspectos, mas se essas qualidades vão ser usadas em propósitos bons e 

construtivos ou para fins maus e destrutivos depende do Signo, da posição da 

Casa e de outros Aspectos. Se a configuração ocorrer em um Signo onde um ou 

ambos os Planetas estiverem fortes e bem-posicionados, como Marte em Áries 

ou Capricórnio, ou Mercúrio em Gêmeos ou Virgem, ou se eles estiverem 

fortalecidos por bons Aspectos do Sol, de Vênus ou Júpiter, a Conjunção ou 
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Paralelo de Marte a Mercúrio atuará do mesmo modo que o Sextil ou o Trígono, 

conforme se viu no parágrafo anterior. Contudo, se Marte e Mercúrio estiverem 

em um dos Signos de Água (Câncer, Escorpião ou Peixes) ou se um ou ambos 

estiverem afligidos por Saturno, Urano ou Netuno, a Conjunção ou Paralelo de 

Marte com Mercúrio proporcionará as mesmas tendências adversas indicadas 

pela Quadratura ou Oposição, fornecidas a seguir. 

U# ou " S – Marte em Quadratura com ou em Oposição a Mercúrio confere 

às pessoas perspicácia, facilidade em não se deixar levar pelo engano, 

impetuosas, irritadiças e excitáveis, propensas a se anteciparem às conclusões 

e a agir antes de pensar, com o resultado inevitável de que estão sempre criando 

problemas, para si próprias e para outras pessoas, e por essa causa se constituem 

em sócias perigosas. São prevaricadoras natas e totalmente incapazes de fazer 

uma declaração clara. Colorir ou exagerar suas declarações é tão natural para 

elas quanto respirar. Elas são fortemente críticas em sua ira, e suas línguas são 

mais venenosas que a picada de uma cascavel, por isso são temidas ou odiadas 

por aqueles que, desafortunadamente, a elas estão ligadas pelo convívio; todos 

os que podem, deliberadamente evitam qualquer contato com elas. Elas 

ameaçam ferir ou amedrontar a qualquer um, especialmente alguém menor ou 

mais fraca que elas, e de quem se espera dominar e arruinar tudo onde quer que 

estejam, e não admitem quaisquer obstáculos em seu caminho, removendo-os 

pela força ou pela difamação. São o auge do egoísmo, arrogantes e egocêntricas 

consumadas. Tais tendências podem, naturalmente, ser modificadas por outros 

Aspectos, mas, caso não o sejam, essas pessoas são uma ameaça à sociedade. 

Se Marte ou Mercúrio estão na 6ª ou na 12ª Casa, ou em qualquer outra posição 

que torne esses Aspectos adversos atuantes sobre a saúde, há possibi1idade de 

esgotamento nervoso, febre cerebral ou insanidade. 

X' ou $S – Urano em Sextil ou em Trígono com Mercúrio proporciona uma 

Mente original, independente e que se comporta de uma forma que é incomum 
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e diferente da Mente da maioria das outras pessoas, impaciente às restrições da 

moda, da tradição e do convencional. A pessoa com esse tipo mental é intensa 

em seus esforços para cavar o seu próprio caminho em completa liberdade. 

Consequentemente, essa é a marca dos pioneiros nas áreas do pensamento e da 

invenção, o sinal do gênio. Suas ideias e ideais são extremamente elevados, 

progressistas e inspirados, e, de fato, até em demasia, na opinião da média entre 

os homens ou as mulheres, os quais veem suas ações como caprichos resultantes 

de uma Mente doentia. No entanto, essas pessoas fazem muitos amigos, devido 

a sua natureza bondosa e compassiva. Esses Aspectos são bons para uma 

atividade literária ou científica, bem como para invenções, especialmente 

aquelas relacionadas com o ar ou com a eletricidade. 

X! ou ||S – Urano em Conjunção ou em Paralelo com Mercúrio. Se Mercúrio 

estiver afligido por outros Aspectos, a Conjunção e o Paralelo devem ser 

considerados Aspectos adversos e interpretados como tais, mas se Mercúrio 

estiver bem-posicionado e com Aspectos benéficos, a interpretação deve ser 

feita como o Sextil e o Trígono. 

X # ou " S – Urano em Quadratura com ou em Oposição a Mercúrio é a 

marca característica do verdadeiro excêntrico ou anarquista, aquele que tem 

ideias extremas, no que tange à demolição da estrutura social e à realização de 

reformas. Pessoas com essas configurações são dadas ao discurso inflamado e 

ao desvario em público, e sua linguagem é, geralmente, tão cruel quanto as me-

didas que elas defendem. Qualquer que seja a habilidade que possuam essa é, 

normalmente, usada para propósitos erráticos, e por isso são, com frequência, 

forçadas a se mudarem rapidamente. 

Y! || ' ou $S – Netuno em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono com 
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Mercúrio proporciona uma Mente peculiarmente adaptada às práticas 

ocultistas, particularmente se a Conjunção ocorrer na 3ª ou na 9ª Casa, ou se o 

Trígono advém dos Signos de Água de Câncer e Peixes. Tais pessoas, 

normalmente, obtêm êxitos nas ciências ocultas e, muitas vezes, desenvolverem 

uma faculdade supernormal. São, particularmente, eficazes como curadoras por 

meio do magnetismo76. 

Y# ou "S – Netuno em Quadratura com ou em Oposição a Mercúrio 

proporciona uma Mente caótica, sujeita à perda de memória, à indolência e uma 

disposição para sonhar o tempo todo. Há um desejo incontido de fama, e uma 

incapacidade de adaptação a qualquer lugar. Tais pessoas estão sujeitas a 

fraudes, decepções e calúnias, assim como a cometer o suicídio.

 
76 N.T.: É uma prática envolvendo campos magnéticos estáticos fracos produzidos por um ímã 

permanente. É semelhante à prática de medicina alternativa da terapia eletromagnética, que usa um 

campo magnético gerado por um dispositivo elétrico. Sujeitando certas partes do corpo a campos elétricos 

ou magnéticos fracos produz efeitos benéficos à saúde. 
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CAPÍTULO XI – LUA, O ASTRO DA FECUNDAÇÃO 

Introdução 

Da Bíblia nós aprendemos que Jeová fez o ser humano à Sua imagem. Também 

é dito ali que os Anjos visitaram Sarah para anunciar o nascimento de Isaac. 

Eles, também, profetizaram o nascimento de Sansão e de Samuel, e o Anjo (não 

o Arcanjo) Gabriel foi até Maria de Belém para lhe anunciar o nascimento de 

Jesus que aconteceria. De acordo com a ciência oculta, Jeová e Seus Anjos são 

os guardiães dos Átomos-semente, fatores básicos na fertilização. As atividades 

dos Anjos são dirigidas para a manutenção da vida vegetal, animal e humana 

em nossa Terra. Com esse propósito, suas forças são focalizadas pela Lua 

peregrina através dos doze Signos do Zodíaco; esses Signos impactam o feto de 

uma maneira criativa durante o período de gestação, desde o momento da 

concepção até o nascimento. 

Assim como regula as marés da Terra, a Lua regula também a passagem da 

alma desde as bordas da eternidade, passando pelas águas do útero, até o mundo 

do tempo. De acordo com a Astrologia, Câncer é o lar da Lua. Os antigos 

Egípcios pintavam esse Signo como um escaravelho ou besouro, que era o 

emblema deles para a alma, e chamavam Câncer de a esfera da alma, pois é 

dito que através desse úmido Signo de Água, fertilizado pelo raio lunar, os 

Átomos-semente são projetados no útero da mãe em perspectiva, que assim é 

preparada para o período de gestação; a ciência oculta a isso acrescenta que os 

Átomos-semente do reino animal, que ainda não tem a Mente e, portanto, não 

sujeitos às influências lunares naquela direção, são projetados através do Signo 

marciano de Água de Escorpião, ao passo que os Átomos-semente das plantas 

são vertidos através do Signo jupteriano de Peixes, pouco antes de o Sol entrar 

em Áries, no Equinócio de Março, para despertar as sementes das plantas 

adormecidas na Mãe-Terra, assim fertilizadas por Peixes. Por conseguinte, a 

família humana tem o mais longo período de gestação, o animal um período 
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mais curto e a planta o período mais curto de todos. 

A Lua também regula o período de crescimento pós-natal, de maneira que o 

período da infância, assinalado pela troca dos dentes, se completa 

aproximadamente aos sete anos de idade, quando a Lua está em Quadratura 

com o lugar que ocupava no nascimento. O período de puberdade começa por 

volta dos quatorze anos de idade, quando a Lua está em Oposição ao lugar que 

ocupava ao nascimento, e é marcado pela mudança de voz no menino e pelo 

início da menstruação na menina. Aos vinte e um anos de idade a Lua, por 

progressão, já percorreu três-quartos do círculo do horóscopo a partir do seu 

lugar de nascimento. Isso encerra o período de incubação, pelo que se considera 

o ser humano completamente desenvolvido, capaz de exercitar seu direito de 

voto e de tomar conta de suas próprias coisas. Assim, a distância percorrida pela 

Lua Nova durante o período pré-natal de gestação no útero materno e a distância 

percorrida pela Lua progredida nos vinte e um anos de desenvolvimento pós-

natal no ventre da Mãe-Natureza, se correspondem exatamente. 

A Lua, como Mercúrio, não tem natureza básica própria, mas serve para 

concentrar as qualidades dos Signos e dos outros Astros sobre a Mente humana. 

Ela governa o ar que entra e sai dos pulmões e a linfa incolor do corpo; também 

a atividade digestiva e o sistema nervoso simpático, que cuida automaticamente 

do processo da digestão. Governa também o cerebelo, as mamas, as funções 

femininas e o parto, conforme mencionado acima. 

Pessoas sob a forte influência dos raios lunares são de natureza calma, 

sonhadora e indolente, adeptas como arquitetas de castelos no ar, os quais nunca 

se materializam ou assumem forma concreta. São muito sociáveis e, 

geralmente, fáceis de se conviver. São mais bem-sucedidas como cozinheiras, 

donas de casa ou em qualquer ocupação doméstica ou em alguma atividade que 

tenha de lidar com líquidos ou, ainda, em atividades que lidem com viagens 

marítimas ou relativas ao mar. 
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Sendo feminina, a Lua indica a companheira de matrimônio para o homem, de 

maneira que no horóscopo de um homem a aflição da Lua é capaz de não causar 

tantos problemas de saúde quanto causa na vida matrimonial, pelo que os 

horóscopos dos dois sexos devem ser lidos diferentemente, com relação ao Sol 

e à Lua. Se Saturno aflige a Lua em um horóscopo de mulher, isso afetará sua 

saúde, mas o mesmo Aspecto ocorrendo no horóscopo de um homem, causará 

problemas para ele na vida de casado. Se o Sol estiver afligido no horóscopo de 

um homem, afetará sua saúde, mas no horóscopo de uma mulher indicará 

problemas com seu marido. Porém, ao mesmo tempo, não se deve esquecer que 

ambos, Sol e Lua, são fatores vitais na saúde de ambos os sexos, ainda que um 

sexo seja mais afetado pelo Sol e outro pela Lua. 

A Lua é a grande marcadora do tempo do universo. Sem ela, nossas vidas 

seriam vazias de acontecimentos, pois, embora o Sol e os Planetas, em sua 

viagem pelos Signos e Casas, indiquem os anos em que certas tendências 

mostradas no horóscopo podem culminar em ação, invariavelmente se necessita 

de um Aspecto da Lua para fertilizar o Aspecto e fazê-lo desabrochar em 

manifestação física. O Sol e os Planetas podem ser, portanto, comparados ao 

ponteiro das horas no relógio do destino, o qual mostra o ano em que cada fase 

de nosso destino amadurece para a colheita, enquanto a Lua pode ser comparada 

ao ponteiro dos minutos, que mostra o mês em que as influências devem 

culminar em ação. Para que se familiarizem bem com as influências da Lua, 

recomendamos aos estudantes lerem, cuidadosamente, o artigo sobre Eclipses 

e Lua Nova no livro: Astrologia Científica Simplificada, replicada nessa Nota77. 

 
77 N.T.: Livro de autoria de Max Heindel da Fraternidade Rosacruz 

Lunação: Uma Lunação é a Conjunção do Sol com a Lua, uma “Lua Nova”. Em nossas efemérides todas 

as “Luas Novas”, Luas Cheias e Eclipses são claramente indicados no topo das páginas. Quando uma 

Lunação cai dentro dos 3 graus de um Aspecto com qualquer um dos Astros (Sol e Planetas) ou outro 

ponto importante do horóscopo, tem um efeito muito marcante nos negócios “durante o mês no qual 

ocorre” e pode tomar facilmente o lugar de um Aspecto com a Lua progredida, cuja disputa é necessária 

para frutificar as indicações astrais que estão, então, em manifestação. Mesmo à parte das direções 

primárias, se uma Lua Nova se aproximar de um Planeta adverso (Marte, Saturno, Urano, Netuno e 

Plutão), isso causará transtornos em assuntos de menor importância; e vice-versa, uma Lunação que cai 
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no lugar de Júpiter ou Vênus trará prazeres e facilidades nos assuntos referentes ao horóscopo da pessoa. 

Quando uma Lua Nova corresponde a um Eclipse solar, produz, em “primeiro lugar”, o efeito geral de 

uma Lunação durante o mês atual, se estiver em Aspecto com qualquer um dos Astros radicais, e em 

“segundo lugar”, efeitos similares durante o meses do ano seguinte quando Aspectos da mesma natureza 

são formados com o ponto do Eclipse, isto é, se o Eclipse caiu na 12ª Casa em Leão, Quadratura com 
Marte em Escorpião na 3ª Casa, então produzirá inimizade entre irmãos durante o mês de agosto, isto é, 

quando o Eclipse se formou. Em novembro, quando a Lunação ocorrer em Escorpião, mais combustível 

será adicionado ao fogo pelo Quadratura com o Eclipse. Em fevereiro, quando o Sol está em Oposição ao 

Eclipse, haverá ainda mais desgostos pelo mesmo motivo, e também em maio, quando ocorrer a última 

Quadratura. Pelo contrário, se os Aspectos iniciais do Eclipse forem bons, maiores benefícios serão 

experimentados durante os meses em que os Sextis e os Trinos são formados.  

O ciclo das Lunações é de 19 anos. Por exemplo, em julho de 1900 a Lunação ocorreu no dia 26 nos três 

graus de Leão, e em 1919 outra Lunação ocorreu no mesmo dia, 26 de julho e nos mesmos graus de Leão. 

Desta forma, o Estudante pode calcular as Lunações dos anos vindouros com precisão suficiente para 

todos os casos práticos. 

Os Eclipses também podem ser calculados para os anos “futuros” dessa mesma maneira, embora um 

pouco aproximados, mas ainda assim rápidos, se o leitor tiver as efemérides dos anos “passados”. 
Durante seu curso mensal, a Lua ziguezagueia sobre a Eclíptica e para as Conjunções ou Luas Novas e é, 

geralmente, separada alguns graus da eclíptica mencionada. Sob tais condições, temos apenas uma Lua 

Nova corrente. Para atingir um Eclipse solar total, a Lua deve estar diretamente sobre a passagem do Sol, 

vista da Terra, e a Declinação do Sol e da Lua deve ser praticamente a mesma, assim como a Lua não 

deve ter, praticamente, nenhuma latitude. 

Pelo menos dois Eclipses do Sol ocorrem no ano, embora nunca mais do que sete; mas esses extremos 

ocorrem muito raramente. O número geral de Eclipses é quatro – dois solares e dois lunares – e quase 

sempre são produzidos em pares e com uma separação de seis meses. A Lua Cheia que precede ou segue 

um Eclipse solar é, geralmente, um Eclipse lunar. Além disso, se dois Eclipses ocorrerem em fevereiro, se 

espera mais dois em agosto. 

Levando em conta o exposto acima, os Eclipses para qualquer ano podem ser encontrados com sucesso 
completo seguindo a regra simples que damos abaixo: 

1º Do ano em que você quer saber os Eclipses subtraia 18. O ano resultante será chamado de “Ano 

do Eclipse”. 

2º Procure o “Ano do Eclipse” para as Luas Novas e Cheias que são Eclipses (Anote apenas essas 

datas). 

3º No ano anterior ao “Ano do Eclipse”, anote as datas e os locais zodiacais das Lunações que 

ocorrem por volta de onze dias “após” as datas obtidas no “Ano do Eclipse”, e o resultado são as 

datas e lugares dos Eclipses para o ano em questão. 

A fim de demonstrar as regras simples que acabamos de indicar, vamos imaginar o ano de 1910 e que 

queremos conhecer o primeiro Eclipse solar que ocorreu no ano de 1915. Tomamos algumas efemérides 

do ano de 1897, que é de 18 anos antes de 1915, e procuramos o primeiro Eclipse solar, encontrando um 
que ocorreu em 1 de fevereiro de 1897. 

Para descobrir o dia e o grau do Zodíaco em que esse Eclipse caiu no ano de 1915, procuramos as 

informações nas efemérides do ano de 1896, que é uma antes do “Ano do Eclipse” de 1897. 

Lá descobrimos que a primeira Lua Nova que ocorreu “depois” de 1 de fevereiro caiu na tarde de 13 de 

fevereiro, nos 24 graus e 19 minutos de Aquário, e, portanto, julgamos que houve um Eclipse solar no dia 

13 de fevereiro de 1915 a 24°19' de Aquário. 

Depois de terminar nossos cálculos, vamos esquecer que estaríamos vivendo no ano de 1910 e tomar as 

efemérides de 1915 para ver se nossas regras deram o resultado correto, e veremos que um Eclipse solar 

ocorrera na manhã de 14 de fevereiro, a 24° 42' de Aquário, e nos mostrando que a regra usada deu o 

resultado desejado. 
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Nas Doze Casas 

R 1 – A Lua na 1ª Casa. Quando a Lua está no Ascendente na 1ª Casa no 

momento do nascimento e, particularmente, em um Signo Comum ou Cardeal 

ela proporciona à pessoa uma natureza muito inquieta; ela está, constantemente, 

se esforçando para mudar sua posição, seu ambiente e sua ocupação; vive 

animada por um forte e insaciável desejo de viajar para diferentes lugares e 

sempre está pronto para caminhar ou viajar por um longo tempo, sem nenhum 

propósito ou direção pré-concebida. Quando a Lua está no Ascendente em 

Signo Fixo há um pouco mais de estabilidade na sua natureza, mas ainda assim 

a pessoa, provavelmente, gastará certa parte de sua vida em uma existência 

itinerante. Pessoas com a Lua na 1ª Casa, geralmente, são sensitivas, 

especialmente se ela estiver nos Signos psíquicos de Câncer ou Peixes. Tais 

pessoas possuem uma imaginação muito vívida e são bastante intuitivas. Essa 

posição da Lua exerce uma poderosa influência sobre a saúde, especialmente 

no horóscopo de uma mulher, e os Aspectos que a Lua recebe determinam a 

força da sua saúde e das capacidades do seu corpo em lutar contra as doenças e 

enfermidades. É também sinal de êxito em ocupações que ponham a pessoa em 

contato direto com o público. 

R 2 – A Lua na 2ª Casa significa finanças oscilantes, a menos que ela esteja 

fortalecida por Aspectos benéficos com Júpiter, o Planeta da opulência, ou com 

Vênus, o Planeta da atração. Aspectos benéficos com o Sol tornam os assuntos 

mais estáveis a esse respeito. 

R 3 – A Lua na 3ª Casa torna a Mente extremamente fértil em termos de 

imaginação, com um forte gosto por ocupações mentais, especialmente as que 

não requerem continuidade, mas que estão sujeitas a constantes mudanças, tais 

como a de chefe de redação, editor e repórter de noticiários (jornais, periódicos, 
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etc.), em que se deve ficar atento as notícias e andar para lá e para cá a fim de 

consegui-las. Essas pessoas amam os refletores da publicidade, e se a Lua 

estiver fortalecida por Aspectos benéficos com Mercúrio podem alcançar 

posições proeminentes. 

R 4 – A Lua na 4ª Casa, com Aspectos benéficos, indica condições afortunadas 

no lar, especialmente perto do fim da vida, mas, se estiver afligida o oposto a 

isso poderá ocorrer. Essa posição também imprime uma tendência a 

experiências psíquicas, especialmente se a Lua estiver em seu próprio Signo, 

Câncer, ou em Peixes, outro Signo de Água. Indica, também, multas mudanças 

de residência, que serão benéficas ou não, dependendo de outros Aspectos da 

Lua. 

R 5 – A Lua na 5ª Casa, em Signos Cardinais ou Comuns, indica uma pessoa 

com afeições muito inconstantes, que gosta muito do prazer e do jogo. É um 

indício de um casamento frutífero, especialmente quando em Escorpião. 

Mesmo em um Signo estéril como Leão, a Lua proporcionará filhos quando 

está na 5ª Casa. Essa questão, porém, deve ser sempre julgada se considerando 

ambos os horóscopos dos potenciais pais, pois se um for totalmente estéril, a 

Lua na 5ª Casa, em Leão ou em Virgem, no horóscopo do outro, não seria 

suficiente ajuda para corrigir o problema. 

R 6 – A Lua na 6ª Casa é uma posição nada boa, particularmente no horóscopo 

de uma mulher e qualquer pessoa com a Lua nesta posição estará melhor em 

posições subalternas, empregada por alguém, do que em um negócio próprio 

que envolva assumir riscos. Na posição de empregador ela encontraria 

dificuldades para manter funcionários ou empregados; eles não permaneceriam 

empregados por muito tempo e a troca seria constante. 

R 7 – A Lua na 7ª Casa, se com Aspectos benéficos, é afortunada para sucesso 
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no casamento, em sociedades e em tudo que se relacione com o público, pois 

ela tende a tornar a pessoa popular. No entanto, se está seriamente afligida, 

indica: um cônjuge inconstante e que muda de opinião tão frequentemente que 

não se pode contar com ele, perda por meio de litígios, devido as sociedades e 

advindo do público em geral, o qual faz a pessoa sentir repulsa e ser hostil. 

R 8 – A Lua na 8ª Casa proporciona ganhos por meio do casamento e de 

heranças se estiver com Aspectos benéficos e, também, aumenta o número de 

filhos, embora exista uma possibilidade de morte para alguns deles. Entretanto, 

se a Lua estiver afligida, as fortunas financeiras serão reduzidas depois do 

casamento, e se surgirem legados, virão acompanhados de ações judiciais que 

resultarão na perda deles para a pessoa. 

R 9 – A Lua na 9ª Casa, quando com Aspectos benéficos, proporciona uma 

Mente pura e limpa, voltada para as leis, para a religião ou para a filosofia, de 

acordo com a natureza do Aspecto. A pessoa tende a fazer longas viagens, tanto 

por prazer como por benefício próprio, e algum dia pode receber muita atenção 

das pessoas a sua volta, o que lhe trará muita publicidade. Essa posição 

proporciona, também, uma tendência para sonhar e ter visões, especialmente se 

a Lua estiver com Aspectos com Netuno. Se a Lua estiver afligida, a pessoa 

tenderá a ser muito impulsiva e a tirar conclusões precipitadas, o que poderá 

prejudicá-la; se a pessoa se propõe viajar, estará sujeita a enfrentar muitos 

problemas; há uma tendência natural de, irrefletidamente, mudar de religião, e, 

nessa situação, se sujeitar a ser muito censurada. 

R 10 – A Lua na 10ª Casa é um indício de boas coisas que podem acontecer na 

vida, com boa popularidade e prosperidade, se com Aspectos benéficos. Torna 

a pessoa notória perante o público e assegura favores, especialmente de 

mulheres, assim como acúmulo de bens. Proporciona uma Mente profunda e 
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diplomática, curiosa e inquisitiva. Quando a Lua está afligida, a pessoa fica 

sujeita a atrair hostilidade da parte do público e reveses com coisas não boas 

que podem acontecer na vida. Muitas vezes, pode se ver envolvida em 

escândalos públicos e ser objeto de censura. 

R 11 – Lua na 11ª Casa, se com Aspectos benéficos, proporciona muitos 

amigos, especialmente entre as mulheres; mas, se está afligida, aqueles que 

procuram a pessoa, disfarçados de amigos, fazem-na na esperança de se 

aproveitar dela. 

R 12 – A Lua na 12ª Casa, se com Aspectos benéficos, proporciona êxito em 

trabalhos efetuados em recintos fechados, longe do olhar público, em prisões, 

hospitais ou instituições de caridade. Há, também, uma propensão para essas 

pessoas se envolverem em casos amorosos clandestinos, mas se a Lua estiver 

com Aspectos benéficos, a pessoa conseguirá manter isso em segredo. Se 

estiver afligida, há o perigo de inimigos secretos, problemas e perseguições. 

Nos Doze Signos 

R A – A Lua em Áries proporciona um tipo de Mente muito independente, 

que almeja abrir seu próprio caminho na vida, seja correto ou não, e é 

extremamente suscetível em se ressentir por qualquer interferência dos outros. 

A pessoa é ambiciosa e agressiva, mas falta-lhe pensar ou planejar 

cuidadosamente antes de fazer algo, daí ser possível que tenha de enfrentar 

numerosos reveses. Todavia, essa posição proporciona uma coragem intrépida, 

razão pela qual tais pessoas não são facilmente derrotadas. Quando fracassam 

em uma direção, imediatamente tentam outro empreendimento e, por fim, a 

grande persistência delas, geralmente, as leva a se sobressaírem em sua área de 

atuação, as conduzindo ao sucesso, a menos que a Lua esteja afligida; nesse 

caso, elas têm a propensão a se voltar para uma ocupação após outra, sem se 

permitirem tempo para tentar, honestamente, o êxito em alguma específica. 
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R B – A Lua em Touro. Esse é o Signo de Exaltação da Lua e seu efeito é, 

portanto, muito poderoso para o bem, se ela está livre de aflição e bem-

aspectada. Então, a natureza do Signo Fixo de Touro reduz a volubilidade da 

Lua, que também se combina com o raio de Vênus. Isso resulta em uma 

disposição meiga, autoconfiante e determinada. Proporciona perseverança, 

previdência e bondade, assim a pessoa pode atrair todas as boas coisas da vida, 

tais como saúde e riqueza, amigos e família, casas e terras, com a habilidade de 

aproveitar todas essas coisas, pois a Lua em Touro faz com que goste muito dos 

prazeres, sociável e hospitaleira, uma apreciadora da arte, da música e de todas 

as outras coisas que constituem os deleites da vida. 

R C – A Lua em Gêmeos proporciona um intelecto bem alerta, inclinado para 

a literatura e para a ciência, cheio de recursos e capaz de enfrentar emergências; 

tolerante, liberal e atento para ideias progressistas, que são adotadas com 

avidez. Assim, tais pessoas são muito atraídas para ocupações literárias, 

particularmente no campo do jornalismo, em que podem pular de um assunto a 

outro, como requer sua Mente extremamente inquieta. Essa posição também 

proporciona uma atração muito forte e inusitada por viagens e um desejo por 

empregos que possibilitem contato com muitas pessoas. Favorece a ocupações 

tais como as de representante de vendas, empregada de comércio que viaja por 

conta de uma firma ou, se por conta própria, encarregada dos negócios de várias 

casas ou ramos, cabos eleitorais e atividades semelhantes. 

R D – A Lua em Câncer proporciona uma disposição que é bondosa, sociável 

e compassiva, mas indolente e avessa a esforços seja físicos, morais ou mentais. 

Essas pessoas apreciam muito vagar à toa, só se movendo sob o chicote da 

necessidade. Geralmente são sensíveis a condições psíquicas, especialmente se 

a Lua estiver aspectada por Netuno ou Urano, sendo a natureza do aspecto que 

determina se a influência é benéfica ou adversa. Essa posição proporciona, 
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também, apego ao lar e aos seus confortos. Favorece a digestão e, 

consequentemente, a saúde, se a Lua estiver bem-aspectada. Se afligida, tende 

a provocar problemas digestivos. 

R E – A Lua em Leão exerce uma influência iluminadora sobre a Mente. 

Proporciona uma disposição forte, autoconfiante, agressiva com habilidade para 

organização; portanto, pessoas com a Lua nessa posição, normalmente, 

conseguem a liderança em seu círculo imediato. São honradas nos assuntos 

financeiros e sociais, justas e magnânimas em seus relacionamentos com os 

outros e muito populares. 

R F – A Lua em Virgem incrementa as qualidades mentais, se estiver bem-

aspectada; ela proporciona uma memória retentiva, uma forte atração por 

estudos que sigam linhas científicas ou ocultistas, e uma ambição para se 

sobressair. Das ciências, a química é a favorita de tais pessoas, que podem se 

tornar excelentes dietistas (que lida com a preparação de alimentos para 

manutenção ou melhoria da saúde e excelentes químicos). São um tanto 

reservadas e de comportamento calmo, e se aborrecem com a adulação ou com 

a ostentação. A menos que se ocupem como dietistas, elas são mais bem-

sucedidas como servidoras ou empregadas dos outros do que como donas de 

seus próprios negócios. 

R G – A Lua em Libra é uma posição afortunada para se fazer amigos e para 

popularidade pública, pois torna a pessoa bondosa, compassiva e agradável, 

otimista e amiga dos prazeres sociais. Essa posição proporciona uma boa 

capacidade de raciocínio e a habilidade para formar um julgamento correto, 

amor à arte e à música e, às vezes, uma habilidade considerável como intérprete, 

se assistido por outros Aspectos. 

R H – A Lua em Escorpião produz uma disposição corajosa, independente e 
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energética. A pessoa que tem essa configuração não tolerará interferência em 

seus planos, nem se submeterá a imposições. Na maioria das vezes é muito 

ríspida em suas maneiras e áspera no falar, impaciente e não se deixando coagir 

por ameaças, mas singularmente sensível à bondade. Ela tem uma vontade forte 

e inflexível e determinação para realizar tudo o que se propõe. Essa posição, 

também, imprime uma atração considerável para as ciências ocultas, mas, se 

afligida, a Lua pode levar a excessos na gratificação dos sentidos, gerar 

problemas com mulheres ou dificuldades no parto. 

R I – A Lua em Sagitário proporciona uma personalidade alerta e ativa, uma 

atração muito forte por caminhadas, por cavalgar ou por outra forma de 

exercício físico; uma tendência a ser nômade e uma atração muito forte por 

viajar por países estrangeiros; ternura por animais, especialmente por cavalos e 

cachorros, e uma inclinação para o estudo da religião, lei, filosofia ou ciência 

oculta. Essas pessoas são muito otimistas, bem-humoradas, joviais e 

companheiras ideais, a menos que a Lua esteja afligida, então, sua posição em 

Sagitário conduz à indolência e ao comodismo. 

R J – A Lua em Capricórnio, se bem-aspectada, proporciona uma abundância 

de ajuda de pessoas de classe social mais elevada, de modo que, qualquer êxito 

que possa ter vindo através dos outros, a pessoa é demasiadamente tímida para 

se pôr em evidência, além disso, sua inclinação para uma melancolia a torna 

extremamente sensível a imposturas, sejam esses reais ou imaginárias. Se a Lua 

está afligida, a pessoa tende a ficar sujeita a difamações, merecidas ou não. Essa 

posição exerce ainda efeito pernicioso sobre a digestão. Pessoas com a Lua 

nessa posição geralmente vivem com um medo insano de sofrer privações, 

tornando-se, portanto, avarentas e miseráveis, e negando a si mesmas todo o 

conforto do momento presente, para que possam ter algo em dias de escassez. 

Elas nutrem pouquíssimo sentimento por si próprias e absolutamente nenhum 
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pelos outros. 

R K – A Lua em Aquário, se bem-aspectada, proporciona à pessoa uma 

imaginação muito vívida e o poder de evocar imagens ante seus olhos mentais 

de modo a parecerem quase tangíveis; além disso, essas pessoas não dependem 

da faculdade da razão, pois sua intuição é, também, extremamente bem 

desenvolvida. Quanto à disposição, são sociáveis, agradáveis e cordiais, daí 

atraírem muitos amigos e serem muito populares em seu meio, sendo ajudados 

por seus amigos, de acordo com os Aspectos da Lua. Por outro lado, se a Lua 

estiver afligida, essa posição revela uma pessoa com uma Mente 

excessivamente errática. 

R L – A Lua em Peixes proporciona uma Mente receptiva e uma imaginação 

fértil, com uma disposição para a indolência e para a autocompaixão, para a 

vacilação e para a falta de ânimo; tende a fazer a pessoa gostar muito de sonhar 

em vez de agir, pelo que uma grade tristeza, problemas e a autodesgraça lhe faz 

experimentar sérios problemas ou perigos no caminho da vida. Essa posição, 

muitas vezes, leva à mediunidade, especialmente se Netuno forma Aspecto 

adverso, pois tais pessoas são peculiarmente sensíveis à bajulação dos espíritos 

de controle e à atração por tudo que possa excitar suas emoções. São também 

muito verbosas em sua maneira de se expressar. Se um bom Aspecto de Vênus 

e Mercúrio lhe conferir aptidão para a música, elas tocarão com extraordinária 

inspiração e sentimento. Se a Lua estiver afligida em Peixes, os assuntos 

amorosos podem ocasionar-lhes desgostos. Se Peixes estiver na 12ª Casa e a 

Lua também, no nascimento, os pais do nativo terão inclinação para bebidas 

alcoólicas e, assim eles negligenciarão seus filhos, os quais podem, por isso 

mesmo, ficar sob a tutela de instituições de caridade até atingirem a maioridade. 
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Lua em Aspectos com outros Astros 

Q || ou ! R – O Sol em Paralelo ou em Conjunção com a Lua. Não importa 

em qual Signo ou Casa a Conjunção dos Luminares ocorra, a pessoa será tão 

fortemente marcada com as características do Signo que, no caso de des-

conhecer o seu verdadeiro Ascendente, até mesmo o astrólogo mais competente 

pode se enganar e julgá-lo como tendo por Ascendente o Signo em que ocorreu 

a Conjunção, e sejam quais forem os assuntos regidos pela Casa em que se deu 

a Conjunção, tais assuntos desempenharão um papel muito importante na sua 

vida. Na 1ª Casa, ele é extremamente egoísta, com muito pouco amor pelos 

outros, exceto quando servem a seus propósitos; na 7ª Casa, seu mundo 

centraliza-se no (a) cônjuge; na 10ª Casa ou décimo Signo, a pessoa sacrificará 

todas as outras considerações para subir na vida pública; na 12ª Casa ou Signo, 

a Conjunção proporcionará uma forte tendência à bebida, gerando problemas; 

na 3ª e 8ª Casas, iluminará a Mente e a induzirá a viajar, o que lhe será 

proveitoso; na 2ª Casa, trará riqueza, especialmente, se em bom Aspecto com 

Júpiter. 

Contudo, se a Conjunção Sol e Lua tiver menos que três graus, haverá uma 

tendência para esgotar a vitalidade, e se a Conjunção for também um eclipse 

solar, e a criança sobreviver, isso será particularmente notado durante toda sua 

vida. Pessoas que têm Conjunções assim tão próximas, ou de eclipses, se tornam 

indiferentes, desalentadas e aborrecidas a cada Lua Nova. A Conjunção ou 

eclipse não parece interferir com os bons efeitos em outros departamentos da 

vida. 

Q ' ou $ R – O Sol em Sextil ou em Trígono com a Lua.  Os bons Aspectos 

do Sol com a Lua contribuem para o êxito geral na vida, saúde, condições 

financeiras razoáveis, bom ambiente familiar com amigos leais e estima da 
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comunidade; eles favorecem uma ascensão na vida devido à habilidade inata da 

pessoa, a qual ou ganha o reconhecimento de pessoas em uma posição para 

ajudá-la a subir ou é impelida a conquistar seu próprio caminho. 

Q # ou " R – O Sol em Quadratura ou em Oposição com a Lua proporciona 

à pessoa uma disposição vacilante e inquieta, inconstante e incapaz de seguir 

determinado rumo na vida, impetuosa ao se lançar em empreendimentos, mas 

sem persistência nem continuidade de propósito para chegar ao êxito em alguma 

coisa. Por esta razão, essas pessoas tendem a fracassar na vida, especialmente 

no trato com mulheres e pessoas de classe social mais elevada, tais como 

empregadores, autoridades, juízes, etc. Elas sempre enfrentam dificuldades para 

conseguir emprego e manter suas posições, quando é o caso, pois são 

extremamente sensíveis e propensos a se irritarem, com ou sem provocações. 

Essas configurações também afetam a saúde, tornando o corpo suscetível a 

resfriados e a sua recuperação lenta, quando a enfermidade se apodera da 

pessoa. 

T!||' ou $R – Vênus em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono com 

a Lua. A Lua é o significador de casamento para um homem, e, portanto, os 

bons Aspectos entre Vênus, o Planeta do amor, e a Lua são boas indicações 

de um casamento feliz, quando ocorrem no horóscopo de um homem. 

Contudo, no horóscopo de uma mulher esses Aspectos atuam sobre a saúde, 

pois a Lua é o Astro da fecundidade e rege, em particular, as funções 

femininas, as quais são fatores primordiais na saúde da mulher; essa última 

é muito fortalecida pelos bons Aspectos entre a Lua e Vênus. Esses Aspectos 

desenvolvem oradores de imaginação fértil; proporcionam extremo gosto 

pelos prazeres, pela música e pela arte, e uma personalidade envolvente, 

muito atraente para o sexo oposto, porque é gentil, afetuosa e simpática. 

Tende ao sucesso geral na vida, e a pessoa, normalmente, tem o suficiente 
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para as suas necessidades do dia a dia. 

R # ou " T – A Lua em Quadratura com, ou em Oposição a Vênus é uma 

indicação de problemas no casamento para um homem, pois a esposa descrita 

por um Vênus afligido será desmazelada e de hábitos dissolutos, o que 

destruirá a felicidade no lar. No horóscopo de uma mulher indica distúrbios 

das funções femininas, e proporciona também tendência a problemas 

digestivos e má circulação no horóscopo de ambos os sexos. Esses Aspectos 

também deixam a pessoa sujeita a problemas gerados por calúnias e por 

escândalo público. 

S ||! ' ou $R – Mercúrio em Paralelo, Conjunção, Sextil ou Trígono com 

a Lua proporciona uma Mente receptiva e uma memória retentiva, duas 

qualidades muito raras e, portanto, esses Aspectos, particularmente o Sextil 

e o Trígono, são boas indicações de êxito na vida, especialmente em uma das 

ocupações mercuriais, como atividades literárias, serviços em escritórios ou 

viagens. Pessoas com essas configurações geralmente são muito verbosas, 

particularmente se a Conjunção ou Trígono ocorrer em Signos de Ar ou em 

um Signo de voz, pois aí o poder de expressão alcança um grau superlativo, 

e tais pessoas podem se tornar linguistas e ter facilidades em falar claramente 

em público, com controle de voz, pronunciação, etc.; mas, a menos que 

exista alguma influência estabilizadora, pessoas com configurações entre 

Mercúrio e a Lua não são confiáveis, por causa da sua tendência em mudar 

de ideia repetidamente e de modo mais inesperado. Elas são inclinadas a ver 

o lado brilhante da vida e apreciam os prazeres, em particular viajar. 

S # ou " R – Mercúrio em Quadratura com ou em Oposição à Lua resulta 

em uma memória fraca e na falta de tranquilidade mental, com uma 
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tendência à indecisão e à preocupação, responsáveis por distúrbios cerebrais 

e histerismo. Essas características tendem a tornar a pessoa impopular e, por 

assim dizer, “desafortunada”. 

W ' ou $R – Saturno em Sextil ou em Trígono com a Lua confere todas as 

melhores qualidades saturninas à Mente, tornando a pessoa autoconfiante, séria, 

cuidadosa no pensar e sistemática, criteriosa e econômica nas questões de 

negócios, e conduz ao êxito na vida por meio de um relacionamento estratégico 

e diplomático com os outros. Tais pessoas são eminentemente responsáveis e 

confiáveis em todos os assuntos de honra e justiça, por isso conquistam grande 

estima na comunidade. Sua paciência e persistência são inesgotáveis. 

W|| ou ! R – Saturno em Paralelo ou em Conjunção com a Lua não deve 

ser sempre classificado como um Aspecto adverso no que tange às qualidades 

mentais, pois, em qualquer caso, proporciona profundidade à Mente e maior 

poder de concentração. Se Saturno estiver forte78, por Signo, como em Libra ou 

Capricórnio e a Lua, por sua vez, estiver bem-aspectada essa posição também 

há de conferir as virtudes de Saturno, embora sob todas as condições torne a 

Mente triste, devido a se pensar que a situação não melhorará, e a pessoa fica 

sujeita a breves períodos de melancolia; mas, se Saturno estiver fraco79 por 

Signo, especialmente se está em Áries e se a Lua, por sua vez, estiver afligida, 

então a Conjunção deve ser considerada e interpretada do mesmo modo que a 

Quadratura ou a Oposição. 

O efeito da Conjunção também depende do setor da vida que estamos 

considerando. Por exemplo: como já dissemos, a Conjunção da Lua com 

Saturno é boa para a concentração da Mente, mas adversa para a digestão, 

especialmente no horóscopo de uma mulher, cuja menstruação tende a se 

 
78 N.T.: Exaltado ou no Regente (Essencialmente Dignificado) 
79 N.T.: Em Queda ou em Detrimento 
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obstruir, com tudo o que isso implica e, no horóscopo de um homem indica a 

morte do cônjuge. Distinções semelhantes devem ser feitas nas interpretações 

das Conjunções assim chamadas adversas. 

W # ou " R – Saturno em Quadratura com ou em Oposição à Lua é um 

dos sinais de um sentimento de grande tristeza e pesar na vida, pois torna a 

Mente melancólica e cheia de preocupações, a tal ponto que a pessoa carrega 

sempre consigo uma atmosfera de grande tristeza e falta de esperança e, como 

pensamentos são coisas, essa atitude mental atrai obstáculos e desapontamentos 

em todos os departamentos da vida. Tal pessoa experimentará dificuldades 

provenientes de pessoas e coisas representadas por Saturno, provavelmente dos 

pais, e se tem dinheiro, poderá perdê-lo e encontrar dificuldades para obter 

mais, daí ser possível continuar na pobreza por toda a vida. Poderá fazer mais 

inimigos que amigos, e se tornar sujeita à difamação e ao escândalo, mas o 

desfavor que ela encontra é, sem dúvida, merecido, uma vez que esses Aspectos 

tornam a Mente amarga e egoísta; tais pessoas são inescrupulosas, avarentas e 

totalmente insensíveis com respeito aos outros; daí viverem sob o açoite de 

Saturno, para que o sentimento de grande tristeza e pesar e os problemas que 

elas sentem constantemente possam torná-las mais gentis e calmas e sem 

criticar outras pessoas. Se faltam seis, cinco ou mesmo quatro graus para o 

Aspecto ser exato, e se Saturno está no Signo de sua Exaltação, Libra, esses 

Aspectos não serão completamente tão adversos na última parte da vida. Eles 

podem indicar que pessoa aprendeu sua lição e, em consequência, ela pode se 

encontrar em circunstâncias mais fáceis na vida. Os Aspectos adversos de 

Saturno com a Lua são muito danosos para a saúde, particularmente no 

horóscopo de uma mulher. Nesse caso indicam obstruções das funções 

femininas. No horóscopo de um homem lhe ou negam o matrimônio ou indicam 

a morte do cônjuge, e sua tendência geral é a de obstruir tudo o que se relacione 

com as Casas e com os Signos onde estão colocados em um horóscopo. 
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V! || ' ou $R – Júpiter em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono 

com a Lua proporciona uma disposição otimista, nobre e generosa. A 

honestidade amável, simpática e cordial, a justiça e a amizade de tais pessoas 

as tornam universalmente populares. Esses Aspectos fortalecem tanto as 

faculdades do raciocínio quanto a habilidade da sua saúde e do seu corpo em 

lutar contra as doenças e enfermidades; proporcionam uma Mente forte em 

corpo forte, e, consequentemente, um poderoso magnetismo pessoal, o qual 

pode ser usado com grande vantagem na cura dos enfermos. Elas têm ideais 

elevados e imaginação fértil, com o poder de adquirir grandes recursos 

financeiros e em propriedades, os quais aumentarão, se utilizados nos 

empreendimentos filantrópicos que tais pessoas são propensas a sonhar. Esses 

são alguns dos melhores Aspectos da gama astral, e favorecem o êxito geral na 

vida, quer fisicamente quer espiritualmente. 

V # ou " R – Júpiter em Quadratura com ou em Oposição à Lua prejudica 

a capacidade de raciocinar e tende a criar problemas devido à litígios, falta de 

previsão, indecisão e desonestidade. As pessoas com esses Aspectos são muito 

dadas à ostentação e exibição; são extravagantes além de suas posses e dos seus 

recursos, propensas a apelar desesperadamente para chances em jogos e 

especulações, a fim de reabilitarem suas fortunas e repararem suas perdas, 

resultando desse comportamento a difamação e, às vezes, a bancarrota. 

Esses Aspectos também são danosos para a saúde, especialmente no horóscopo 

de uma mulher, indicando problemas digestivos e do fígado. 

U ' ou $R – Marte em Sextil ou em Trígono com a Lua proporciona 

maravilhosa vitalidade e um físico forte, de maneira que a pessoa é capaz de 

dominar quase todas as tendências para enfermidades, sendo todas superadas 

por esses Aspectos. O poder de resistência do indivíduo é incrementado ao 
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máximo, e assim a pessoa pode sobreviver a sofrimentos que, normalmente, 

outros sucumbiriam. Esses Aspectos proporcionam uma Mente resoluta, 

corajosa, vigorosa e ambiciosa, fértil em recursos e eminentemente construtiva, 

e torna a pessoa rápida, mas não precipitada em suas decisões. Assim ela 

conquista a confiança e estima dos outros e consegue um dinheiro considerável, 

mas como sua natureza é extremamente livre e generosa, esse dinheiro não fica 

com ela: gasta-o com a mesma rapidez com que o adquiriu. 

U ! ou ||R – Marte em Conjunção ou em Paralelo com a Lua pode ser bom 

ou adverso, de acordo com o sexo da pessoa e do departamento da vida que 

estivermos considerando. Fortalece a saúde e a vitalidade, particularmente, no 

horóscopo de uma mulher. No horóscopo de um homem revela um cônjuge 

vigoroso, de natureza dominadora. Com respeito à Mente, deixa a pessoa muito 

impulsiva, especialmente se posicionados em um dos Signos Comuns ou na 3ª 

ou 9ª Casa. Produz, também, muito mau humor, ainda que não tanto como a 

Quadratura ou a Oposição. Se Marte estiver em Conjunção ou Paralelo com a 

Lua, em Escorpião, há um desejo sexual anormal, o qual não será negado, 

especialmente se Vênus também estiver ali. Torna a natureza muito inquieta e 

sem lugar fixo, pois isso é o mesmo que misturar fogo com água. Nos Signos 

de Água esses Aspectos inclinam à bebida alcóolica. 

U# ou " R – Marte em Quadratura com ou em Oposição à Lua produz 

uma tendência a se tornar bravo de repente ou facilmente muito vivo, com uma 

tendência a se expressar e agir precipitadamente, o que pode causar muita 

tristeza e problemas à pessoa. Essas pessoas se ressentem com as regras e os 

regulamentos, ou com quaisquer outras medidas que tendem dificultar seus 

desejos ou a gratificação de seus apetites em qualquer sentido, mas se possuem 

autoridade, são muito dominadoras e severas em suas exigências de pronta 

obediência da parte dos outros, não hesitando em se utilizar da força física que 
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possa compelir obediência, se percebem que podem fazer isso sem grandes 

riscos para si mesmas. Às vezes, até correrão riscos desesperados para satisfazer 

seu despeito e, possuindo uma Mente desequilibrada são atrevidas em suas 

ousadias, de modo que em certas ocasiões podem tentar fazer coisas que 

ninguém com uma Mente sã tentaria fazer. Devido às características acima, tais 

pessoas fazem muitos inimigos e causam muito sofrimento aos outros, 

particularmente aos membros mais íntimos de sua família que não podem evitá-

las. Se esses Aspectos ocorrem em Signos de Água, particularmente com Marte 

ou Lua em Peixes, a pessoa poderá ser também uma bêbada inveterada. Do 

ponto de vista da saúde, essas pessoas tendem às febres e acidentes, aos 

problemas nos órgãos geradores e nas cirurgias que, geralmente, são 

desnecessárias. Essas pessoas são excessivamente pródigas com seu dinheiro e 

prevaricadoras por hábito. 

X ' ou $R – Urano em Sextil ou em Trígono com a Lua proporciona uma 

grande originalidade e independência à Mente, que é rápida, intuitiva e muito 

vívida em sua imaginação; o que faz com que a pessoa tenha uma capacidade 

inventiva e seja atraída para as artes ocultas e dotada de poderes hipnóticos ou 

magnéticos, assim como de capacidade para estudar e praticar a Astrologia. Se 

dedicar sua vida a uma ocupação relacionada com a eletricidade, nela terá êxito. 

Esses Aspectos proporcionam, também, uma fascinação peculiar pelo sexo 

oposto, e é provável que conduzam a um amor clandestino ou a uma união não 

convencional. 

X! ou ||R – Urano em Conjunção ou em Paralelo com a Lua proporciona 

tendências mentais e psíquicas e, também, a mesma inclinação para casos 

amorosos irregulares, semelhantes aos dos bons Aspectos, embora tais 

tendências não sejam tão pronunciadas. Um caso amoroso secreto, gerado sob 

a Conjunção Urano-Lua, pode ter resultados claramente desastrosos, 

semelhantes àqueles dos Aspectos adversos. Se a Conjunção ocorre em Câncer, 
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tende à indigestão nervosa; em Leão inclina à palpitação do coração, interfere 

no ritmo das batidas desse órgão, e produz uma ação espasmódica que 

provavelmente será fatal no decorrer do tempo. Em Escorpião, inclina a práticas 

pervertidas; em Sagitário, uma ação reflexa pode ser sentida nos pulmões, o 

mesmo acontecendo com os outros Signos. 

X# ou " R – Urano em Quadratura com ou em Oposição à Lua tende a 

fazer a pessoa errática e, até certo ponto, melindrosa; um barril de pólvora 

pronto a explodir a qualquer momento; arrogante, convencido, intolerante e 

evitado por todos que podem sair de seu caminho. Se tais pessoas são 

empregadoras, ninguém é capaz de trabalhar para elas, e se são empregadas, 

ninguém as quer. Nunca permanecem muito tempo em qualquer lugar, mas são 

despedidas ou abandonam seu emprego à menor provocação. Pessoas com esses 

Aspectos são atraídas às práticas ocultistas, embora nunca tenham êxito nisso 

em razão de sua Mente errática. A semelhança dos outros Aspectos entre Urano 

e a Lua, a Quadratura ou Oposição também indica uma ligação clandestina da 

própria pessoa ou de seu cônjuge. Se ocorre na 7ª Casa do horóscopo de um 

homem, comprova a infidelidade da esposa, o que resultará em escândalo 

público ou divórcio a seu tempo. Os Aspectos adversos entre o Sol e Urano 

proporcionam indicações semelhantes no horóscopo de uma mulher. 

Y' ou $R – Netuno em Sextil ou em Trígono com a Lua aumenta a 

capacidade da imaginação a um grau superlativo, especialmente se um dos 

Astros está na 9ª Casa. Então, a posição favorece os sonhos proféticos e as 

visões que levam a pessoa a contatar os Mundos invisíveis. Indica habilidade 

artes ocultas e êxito nas suas práticas, pois torna a natureza excepcionalmente 

inspirada e proporciona, também, uma disposição bondosa e compassiva. As 

qualidades espirituais mencionadas podem não ser fácil de perceber nem 

mesmo para a própria pessoa, mas são latentes e passíveis de desenvolvimento. 
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Seguramente pode-se afirmar que algum dia nessa vida, as pessoas com tais 

Aspectos entrarão em contato com o ocultismo, e serão muito atraídas para ele, 

quer sejam as qualidades da alma desenvolvidas subsequentemente ou não. 

Y! ou ||R – Netuno em Conjunção ou Paralelo com a Lua indica as mesmas 

fortes faculdades psíquicas proporcionadas pelos bons Aspectos, 

particularmente se Netuno estiver posicionado nos Signos psíquicos de Câncer 

ou Peixes. Aqueles que nasceram com Netuno com boas configurações, durante 

os quatorze anos em que ele esteve no Signo científico e de Ar de Gêmeos, 

agora estão conquistando o ar e aperfeiçoando invenções científicas que podem 

nos maravilhar, mas as crianças que nasceram sob configurações favoráveis 

durante os quatorze anos em que Netuno atravessou o Signo psíquico de Câncer 

estão, agora, crescendo à nossa volta como um grupo de místicos, os quais, 

quando alcançarem os anos de maturidade, hão de nos surpreender com sua 

visão e poder espirituais. Entre outras coisas, revelarão a alma da música80. 

Y # ou " R – Netuno em Quadratura com ou em Oposição à Lua é, 

também, uma indicação de qualidades da alma idênticas àquelas 

proporcionadas pelos bons Aspectos, mas, com essas configurações, a pessoa 

terá uma natureza negativa, capaz de se tornar vítima de espíritos de controle e 

sujeita à mediunidade, pelo que não deveria frequentar reuniões em que as 

pessoas tentam falar ou receber mensagens dos espíritos de pessoas que já 

faleceram.

 
80 N.T.: Lembrando que esse Livro foi escrito em 1913. 
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CAPÍTULO XII – SATURNO, O PLANETA DA DOR 

Introdução 

Nota Chave: Obstrução 

Um método proveitoso para adquirir conhecimento é aquele que compara os 

semelhantes e contrasta os opostos, assim, luzes e reflexos laterais são 

revelados, o que de outro modo poderia escapar à nossa atenção. 

Aplicando esse método para o Sol e Saturno, recordemos que a palavra-chave 

do Sol é “Vida” e no Equinócio de Março, quando o Sol se encontra em Áries, 

o Signo de sua Exaltação, podemos logo notar o poderoso efeito da onda de 

fluido vital que, então, se derrama sobre a Terra. A natureza vibra com a vida, 

e essa vida invade as formas de todos os reinos, dotando-as de tal abundância 

de vitalidade que elas são compelidas a procriar para aproveitar o 

transbordamento desse fluido vital81. A vida se manifesta como movimento, 

mas a nota-chave de Saturno é Obstrução, portanto, esse é o Planeta da 

decrepitude e decadência e, consequentemente, quando o Sol está em Libra, o 

Signo de Exaltação de Saturno, no Equinócio de Setembro, a Natureza se 

mostra cansada e pronta para seu sono hibernal. A forma humana é também 

energizada pela vida solar contida em nossos alimentos, os quais penetram em 

nosso sistema pela cabeça e garganta, governadas pelos Signos de Exaltação 

dos Construtores, o Sol e a Lua, e são eliminados pelas atividades do fígado e 

dos rins, regidos por Saturno e seu Signo de Exaltação Libra, respectivamente. 

Na juventude, quando as forças solares de repente se movem rapidamente em 

direção à forma, a assimilação e excreção se equilibram, mas, na medida em 

que o tempo passa “Cronos” ou Saturno acumula as obstruções nos órgãos de 

excreção de modo que a eliminação fica gradualmente restrita, as avenidas da 

 
81 N.T.: Pelo forte contraste das estações do ano e, também, por vivermos sob a Lei das Alternâncias isso 

é mais evidente, visivelmente, no hemisfério norte da Terra. 
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vida vão se danificando e a decrepitude e a decadência inclinam os pratos da 

balança da vida (Libra) em direção ao reino da morte. 

Do mesmo modo nos outros setores da vida: quando o Sol favorece os assuntos 

sociais, imbui a pessoa de otimismo e de um sorriso radiante e alegre, Saturno 

a faz reclusa e amargura a existência com caras fechada e pessimismo; onde o 

Sol favorece nossos negócios mundanos e faz as coisas correrem bem, Saturno 

causa atrasos exasperantes de natureza as mais inexplicáveis, como se o mundo 

todo parece conspirar para frustrar nossos planos. 

No Reino de Deus todas as coisas se equilibram para produzir o supremo bem 

para todos; por conseguinte, a influência de Saturno é usada para contrabalançar 

a vida exuberante de Marte. A natureza intrínseca de Saturno é obstrução; ele 

é lento e persistente, assim como Marte é impulsivo e rápido para mudar; ele 

não se arrisca, mas olha antes de saltar, e seu raciocínio frio e calculista não 

deixa escapar nenhuma falha em qualquer plano. 

No horóscopo de uma alma jovem, Marte é dominante e o ser humano cresce 

ao longo de linhas físicas, tanto quanto os animais sob a lei da sobrevivência 

dos mais fortes, mas gradualmente os efeitos restritivos de Saturno se 

manifestam e as Quadraturas e Oposições trazem um sentimento de grande 

tristeza, devido a algo terrível ter acontecido, e o sofrimento; Saturno é 

colocado no horóscopo acima de Marte para frustrá-lo e cerceá-lo, até que todos 

os seus esforços pareçam inúteis, em razão das obstruções saturninas. 

Elias não podia ouvir a voz do seu orientador no fogo, na tempestade nem no 

terremoto, mas quando o tumulto passava, ele ouvia “a vozinha silenciosa” para 

alegria sua82; e o mesmo acontece conosco: enquanto cedemos aos desenfreados 

impulsos de Marte, nossas vidas são muito agitadas para admitir a comunhão 

com o Eu Superior, mas quando os sentimentos de grande tristeza, devido a algo 

 
82 N.T.: IRe 19:11-13 
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terrível ter acontecido, de Saturno disciplinam o rebelde espírito de Marte, 

quando a noite parece mais escura, como na caverna de Elias, então nós também 

podemos ouvir a voz que fala de paz depois da tempestade. 

O chicote de Saturno não é agradável; às vezes nos sentimos impacientes e 

irritados, nos aborrecemos sem motivo e nos encolerizamos, enquanto estamos 

sendo açoitados, mas, nesse meio tempo nós amadurecemos e ficamos mais 

adaptados para, quando a obstrução for removida, usarmos aquilo que Saturno 

retardou, porque assim como desenvolvemos músculos físicos vencendo 

obstáculos físicos, igualmente nos cultivamos o poder anímico pela resistência 

gerada espiritualmente por Saturno. O ensinamento que ele nos oferece pode 

ser resumido no lema: “Persistência paciente no fazer bem.” 

A maioria de nós quando consideramos Saturno no horóscopo estamos 

inclinados a olhá-lo como mau, devido às aflições que ele traz, mas tal visão é 

unilateral, pois não há nada mau no Reino de Deus. O que assim parece é 

simplesmente o bem em gestação. Quando lembramos que o destino mostrado 

por nosso horóscopo foi criado por nós próprios em existências passadas, então 

devemos entender que Saturno apenas assinala, no horóscopo, os nossos pontos 

fracos, aqueles em que somos vulneráveis e sujeitos a errar. Quando os pontos 

fracos se manifestam por meio das tentações e nós cedemos a elas, o castigo se 

segue automaticamente numa sequência natural e lógica, pois todo ato errado 

traz em si mesmo a semente do castigo que grava em nossa consciência os erros 

que cometemos. Eis o que devemos manter claramente ante nossos olhos 

mentais: muito embora os Astros inclinem para certo rumo de ação, nós, como 

Egos em evolução, supostamente sabemos distinguir o bem do mal e escolher 

somente o bem. Se fracassarmos nisso e caímos na tentação, a transgressão 

merece uma justa recompensa sob as leis da natureza, e essas são as coisas 

significadas por Saturno. Não somos castigados por sermos tentados, mas 

somos castigados por cairmos na tentação. Supondo, por exemplo, que Saturno 
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esteja em Câncer, então isso evidencia que no passado nós caímos na tentação 

de ter um desejo imoderado de comer, e em consequência, nossos órgãos 

digestivos se debilitaram, e se não aprendermos a frugalidade e a usar o 

discernimento na escolha de nossos alimentos seremos castigados com 

distúrbios digestivos. Podemos, então, ser tentados pelas guloseimas, e talvez 

tenhamos aversão por alimentos simples, os melhores para nós. A tentação, 

contudo, não causará nenhum problema ao estômago, a menos que caíamos nela 

e satisfaçamos nosso apetite. Então o alimento, e não uma Divindade vingadora, 

nos pune automaticamente até aprendermos a refrear nosso apetite. De modo 

semelhante em outros departamentos da vida: se Saturno está no Ascendente, 

ou na 3ª ou 9ª Casas, e tem Aspectos adversos com Mercúrio ou com a                                                                                                                                                                                                                       

Lua, isso resultará em que nos detenhamos demasiada e apreensivamente em 

nossos problemas, sobrecarregando nossas vidas de um sentimento de grande 

tristeza e falta de esperança. Ele nos antepõe a obstrução para nos advertir de 

que devemos ser mais sociáveis, e não ocultar nosso rosto dos raios do sol da 

vida. Deus está no leme do universo. Seus ministros trabalham conosco 

continuamente para o bem, pelo que realmente não há razão para tristezas e 

desesperanças e, se não podemos ver isso hoje, Saturno apertará mais amanhã, 

e cada vez mais fortemente, até que, com a coragem do desespero rompamos 

seus laços e saltemos para o regozijo e para os raios do sol da vida. 

Não fora essa influência repreendedora e subjugadora de Saturno, nós seríamos 

capazes de, de repente, se comportar de um modo violento e descontrolado e 

esgotar rapidamente nessa energia e excitação desenfreada, a lâmpada da vida. 

Saturno é bem simbolizado como o Pai do Tempo, com sua ampulheta e sua 

foice. Ele não nos permite deixar a escola da vida antes de haver o tempo 

decorrido e o percurso terminado. Além disso, ele propicia à humanidade 

muitas de suas mais nobres qualidades. Quando pousa sua mão refreadora sobre 

a Lua fugaz ou sobre Mercúrio, o veloz “mensageiro dos deuses”, ele 

proporciona profundidade à Mente, faz com que fique mais séria e mais apta a 
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se concentrar nos problemas da vida. Ele a torna versátil e mais capacitada a 

enfrentar as dificuldades de nossa existência. Tato e diplomacia, método e 

sistema, paciência e perseverança, honradez e pureza, diligência e habilidade 

mecânica, justiça e imparcialidade, tudo vem de Saturno, quando ele se 

encontra bem-aspectado e, só quando nós transgredimos os princípios que ele 

representa é que, sob as influências geradas por seus Aspectos adversos, ele nos 

castiga, até que ajoelhemos e oremos ao nosso Pai do Céu para que nos perdoe 

e fortaleça a fim de dominarmos nossa natureza inferior. 

Nas Doze Casas 

W 1 – Saturno na 1ª Casa e bem-aspectado é um sinal afortunado, pois, não 

importa como a pessoa pode estar prejudicada no começo de sua vida, o êxito 

final lhe é assegurado por meio da paciência, da persistência, do autocontrole e 

da moderação que Saturno bem-posicionado lhe proporciona. Tais pessoas 

possuem uma extraordinária capacidade para trabalhar. Parece que nunca se 

cansam e que nunca desistem, não importando quais os obstáculos. Possuem 

uma confiança infinita em si mesmas e em sua capacidade para cumprir com 

aquilo que almejam e, portanto, acabam vencendo. Contudo, quando Saturno 

está fraco e afligido na 1ª Casa, torna a pessoa tímida e avessa a assumir 

qualquer responsabilidade; torna-a difícil de perceber ou de compreender – a 

menos que se preste bastante atenção a ela, reservada e desconfiada de outras 

pessoas; de uma disposição triste devido a pensa que a situação não melhorará 

e inclinada a buscar o isolamento. Tais pessoas, geralmente, são evitadas pelas 

outras, e estão condenadas a sentirem uma grande tristeza, ao desapontamento, 

retardamentos e às dificuldades gerais na vida. Esse é também um mau indício 

para a saúde, especialmente nos primeiros anos. Contusões na cabeça, gripes e, 

se Escorpião está no Ascendente, constipação; em Leão, má circulação; em 

Câncer, má digestão, em Libra, obstrução dos rins, cálculos renais e outras 

dificuldades urinárias, e assim por diante com os demais Signos. 
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W 2 – Saturno na 2ª Casa, quando bem-aspectado e, particularmente, em seu 

Signo de Exaltação, Libra, atrai dinheiro de heranças e proporciona a habilidade 

para aumentá-lo por meio de investimentos correntes, conservadores e 

cuidadosos e métodos semelhantes. Alguns dos mais ricos financiadores do 

mundo têm Saturno nessa posição. O dinheiro com que começam provém de 

seus antepassados, indicado por Saturno, e do raio saturnino nessa Casa eles 

derivam a visão de negócios e os métodos de previsão, os quais os capacitam 

não só a manter o que é seu, como fazem muitos cuja riqueza provém de 

Saturno, mas também a aumentar os bens herdados. Contudo, se Saturno estiver 

fraco ou afligido, a vida certamente será passada na pobreza. 

W 3 – Saturno na 3ª Casa, quando bem-aspectado, proporciona uma Mente 

séria, moderada e pensativa, capaz de concentração e muito apta a assimilar as 

ciências mais profundas e outros assuntos sérios da vida. Proporciona o tato, a 

diplomacia, a justiça, a honestidade e todas as outras virtudes saturninas da 

Mente. Quando Saturno está afligido na 3ª Casa indica problemas com os 

irmãos (de sangue ou não), perigos quando viajar, atrasos e desapontamentos 

na busca por uma formação educacional. Também enche a Mente de 

pressentimentos muito tristes, de preocupações e infelicidades extremas e sem 

esperança. 

W 4 – Saturno na 4ª Casa, bem-aspectado, mostra ganhos por meio de herança 

e, também, êxitos em investimentos e administração de casas e terras, em 

atividades agrícolas ou em propriedades de mineração, por meio de um 

gerenciamento cuidadoso e econômico. O sucesso cresce na medida em que a 

vida avança. Quando Saturno está afligido na 4ª Casa significa morte prematura 

de um dos pais, desarmonia e desgostos no lar, perda de propriedades e 

consequente pobreza. Essa posição de Saturno, esteja com bons ou adversos 

Aspectos, torna a pessoa uma reclusa nos últimos anos de vida. 
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W 5 – Saturno na 5ª Casa, quando bem-aspectado pelo Sol e por Júpiter pode 

ser bom para especulação em coisas regidas por Saturno: casas, terras e minas. 

Essa posição e seus Aspectos podem, também, proporcionar à pessoa uma 

oportunidade de nomeação para função pública, especialmente em áreas 

relacionadas com a educação. Se Saturno está afligido na 5ª Casa, ele indica 

problemas, decepções e atraso nos namoros, particularmente durante a juven-

tude, ou ainda, que as afeições estão centradas em alguém muito mais velho do 

que a pessoa cujo horóscopo esteja sendo analisado. Diminui o número de filhos 

e indica a provável morte daqueles que nascerem e, também, que eles trarão 

muitos problemas para a pessoa. 

W 6 – Saturno na 6ª Casa, bem-aspectado, proporciona à pessoa a habilidade 

para lidar com empregados e trabalhadores em geral de um modo mais eficiente, 

porque, mesmo sendo calmo e moderado, é firme e sério ao mesmo tempo. Ela 

tem uma maneira de ser que faz com que os empregados a respeitem e cumpram 

imediatamente suas ordens, sem causar aquele ressentimento provocado por um 

violento e berrante Marte. 

Quando Saturno está afligido na 6ª Casa, significa em lidar com as doenças 

durante a sua vida, e se em um Signo fraco, como Virgem, a pessoa corre o 

perigo de se tornar um inválido crônico, pois uma vez nas garras da doença, 

suas forças de recuperação são tão fracas que lhe é quase impossível se 

recuperar. A natureza da principal doença dependerá do Signo que estiver na 

cúspide da 6ª Casa ou da 12ª Casa, mas geralmente surgem muitas complicações 

com tais pessoas em decorrência disso. Também, uma pessoa com Saturno 

afligido na 6ª Casa acha quase impossível se manter num emprego e fica 

evidente, pois, que tal pessoa pode ter de fato uma vida dura, sendo incapaz de 

ganhar a vida, embora esteja apto a fazê-lo. 
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W 7 – Saturno na 7ª Casa, quando bem-aspectado, denota um (a) cônjuge 

dotado (a) das virtudes saturninas, pureza e discrição, tato e discernimento, 

prudência e economia, que será de grande ajuda para a pessoa aumentar seu 

êxito tanto social quanto financeiro; e essa posição é muito feliz, exceto pelo 

fato de que Saturno na 7ª Casa, tanto bons Aspectos quanto Aspectos adversos, 

indica a morte prematura do (a) cônjuge. Um Saturno afligido na 7ª Casa, 

Saturno significa um (a) companheiro (a) que se sente infeliz e não fala muito, 

muito triste, frio e desagradável, que está sempre obstruindo e restringindo a 

pessoa. “Não” é a palavra mais frequente em sua língua. Indica também 

problemas e perdas em litígios, de modo que pessoas com Saturno nessa Casa 

nunca devem recorrer à justiça ou fazer sociedades, porque sempre estarão 

sujeitas a traições. 

W 8 – Saturno na 8ª Casa, quando bem-aspectado ou colocado em um de seus 

próprios domicílios, Capricórnio ou Libra83, aumenta seus recursos com o 

casamento ou por meio de herança, tendo habilidade para cuidar 

adequadamente de qualquer riqueza adquirida dessa maneira. É também um 

indício de vida longa e morte por causas naturais, mas se Saturno estiver 

afligido na 8ª Casa ou fraco por Signo, especialmente em Áries ou Câncer, as 

probabilidades de êxitos financeiros para o nativo serão decididamente piores 

depois do casamento, e uma debilidade crônica pode ser esperada. 

W 9 – Saturno na 9ª Casa, quando bem-aspectado, proporciona uma Mente 

profunda, séria e pensativa, com capacidade e inclinação para o estudo das leis, 

da ciência e filosofia, física ou metafisica. É uma posição esplêndida para uma 

presidente de uma corporação ou de um colégio, para um juiz, teólogo ou 

clérigo. Tal pessoa sempre deixa sua marca no mundo, cujo alcance depende, 

 
83 N.T.: onde é Regente. 
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naturalmente, da natureza dos Aspectos e da área de seu interesse. 

Quando Saturno está afligido na 9ª Casa tende a fazer da pessoa uma fanática 

intolerante, cínica e sarcástica; também inclina para problemas e perdas por 

meio das leis, do perigo em viagens e das dificuldades em países estrangeiros. 

W 10 – Saturno na 10ª Casa mostra um espírito ambicioso e fortemente 

autoconfiante, com a paciência e perseverança que marca a pessoa destinada a 

subir na vida. Essa é a marca do ser humano que vence pelos próprios esforços 

e por todas as genuínas virtudes saturninas: tato, previsão, honestidade e 

dedicação sistemática aos negócios. Tais pessoas estão destinadas a ser capitães 

de indústrias, presidentes de bancos ou ocupar altas posições que envolvam 

grandes responsabilidades.  

Quando Saturno está afligido ou debilitado por Signo, ainda assim proporciona 

à pessoa que o tem na 10ª Casa habilidade para subir, só que para tal ela usa a 

trapaça e métodos duvidosos, os quais, descobertos por fim, arrastam-na à 

queda e à desonra. Diz-se que Napoleão tinha Saturno na 10ª Casa. 

W 11 – Saturno na 11ª Casa, quando bem-aspectado, proporciona amigos entre 

os idosos e os ricos, os quais serão de grande benefício para a pessoa ao ajudá-

la a realizar suas esperanças, seus desejos e suas ambições; mas quando Saturno 

está afligido aqui, ela deve ter cuidado para não procurar amigos mais velhos 

que ela, pois eles tentarão usá-la para fins pessoais, abandonando-a quando não 

lhes for mais útil. 

W 12 – Saturno na 12ª Casa proporciona uma vida isolada, em uma posição ou 

ocupação em que a pessoa não tem contato com o público em geral. Quando 

bem-aspectado favorece o êxito numa função pública em instituições 

governamentais, asilos, hospitais ou prisões. Quando afligido, há o perigo de 

ficar presa à cama por muitos anos, encarcerada ou empregada em posições 
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obscuras. 
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Nos Doze Signos 

W A – Saturno em Áries é fraco e, portanto, incapaz de expressar suas 

melhores qualidades em sua completa e legítima medida mesmo que esteja 

bem-aspectado. Ainda assim ele proporciona, em menor extensão, uma maneira 

calma e confiante de se comportar – com a capacidade de controlar seus 

sentimentos ou suas reações em situações difíceis –, autoconfiança, discrição e 

tato, trabalhar arduamente, paciência e perseverança. Contudo, quando Saturno 

está afligido em Áries, a pessoa se irrita facilmente e é capaz de guardar rancor, 

e, também, de expressar uma disposição ciumenta, mal-intencionada e 

vingativa. 

W B – Saturno em Touro quando bem-aspectado torna a pessoa lenta ao falar, 

mas o que ela diz tem peso e é digno de ser ouvida. Proporciona uma disposição 

calma, lenta para decidir, mas obstinada em manter sua decisão, uma vez 

tomada. Essas pessoas falam pouco e podem ser confiáveis para manter tanto 

os seus segredos como os dos outros. Quando Saturno está afligido em Touro, 

particularmente por Mercúrio, sempre causa problemas com a fala e gera uma 

tendência a se zangar de repente ou facilmente, especialmente se Marte também 

se acha afligido. Essa posição produz dificuldades financeiras. 

W C – Saturno em Gêmeos quando bem-aspectado proporciona uma Mente 

profunda, aguçada, disciplinada, científica, adaptável às circunstâncias e capaz 

de lidar com todas as exigências da vida. O amor pela matemática é, geralmente, 

pronunciado e quando escolhe a literatura como vocação, os setores mais sérios, 

consagrados a assuntos industriais e mecânicos, são os preferidos. Quando 

Saturno está afligido em Gêmeos temos problemas com: irmãos e irmãs, a 

instrução primária, a lei, e o perigo em viagens curtas. Um Saturno afligido em 

Gêmeos também indica problema nos pulmões. Tais pessoas devem, pois, se 
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cuidar para não pegar gripes. 

W D – Saturno em Câncer é sempre fraco, e suas virtudes encontram 

dificuldades de expressão, quando ele aqui se encontra. Contudo, proporciona 

juízo confiável no que diz respeito a casas, terras, minas, etc., e ganhos por 

investimento nessas coisas; quando bem-aspectado, favorece um sábio e 

cuidadoso uso do dinheiro – nada é desperdiçado –, a economia e um real, 

prático e contínuo conforto no lar com condições tranquilas, pacíficas e 

confortáveis na última parte da vida. Torna a pessoa frugal e proporciona bom 

controle do apetite. Contudo, quando afligido, indica infelicidade doméstica, 

sendo a pessoa impedida de progredir na vida por um cônjuge depressivo, 

desmancha-prazeres, que sempre restringe qualquer pensamento determinado a 

ter sucesso em alguma coisa. Problemas, grandes tristezas e decepções aumen-

tam à medida que a vida passa, e a isso se acrescenta uma saúde precária, de 

modo que Saturno em Câncer indica que o estômago é fraco e as gengivas 

sujeitas à piorreia, havendo, consequentemente, uma incapacidade para digerir 

bem os alimentos; assim, a menos que essas pessoas tenham vontade suficiente 

para controlar seus apetites, serão vítimas de indigestão crônica. Saturno em 

Câncer indica também tendência religiosa e inclinação para o estudo das 

ciências mais profundas. 

W E – Saturno em Leão quando bem-aspectado favorece a ajuda de pessoas 

em posição superior na escala social e êxito na obtenção de empregos públicos 

onde as virtudes saturninas do tato, da diplomacia, da discrição e do método, da 

honra e da habilidade executiva são os atributos necessários. A saúde e a 

capacidade do corpo em lutar contra as doenças e enfermidades dessas pessoas 

não é muito forte, mas elas podem manter uma saúde perfeita pela conservação 

de energia, conforme indicado por Saturno. Quando, porém, Saturno está 

afligido em Leão, essas pessoas são cruéis, se irrita facilmente, ciumentas e sem 

escrúpulos de se rebaixarem a ponto de usarem meios desonestos para satisfazer 
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uma ambição. Essa posição também indica problemas cardíacos. 

W F – Saturno em Virgem proporciona uma Mente estudiosa, profunda e 

científica, apta para estudar os problemas mais sérios da vida. Indica habilidade 

inata para dirigir os outros. Produz uma natureza: sábia e cuidadosa no uso do 

dinheiro – nada é desperdiçado –, econômica e frugal; mas quando Saturno está 

afligido nesse Signo, geralmente a Mente se concentra nas doenças, de modo 

que a pessoa se converte em uma hipocondríaca convicta. Essas pessoas são os 

melhores fregueses dos vendedores de remédios, pois muitas de suas doenças 

são, geralmente, imaginárias. Essa posição, no entanto, cria propensão a 

doenças intestinais. 

W G – Saturno em Libra está em seu Signo de Exaltação e muito forte e, 

portanto, seus bons Aspectos produzem todas as melhores qualidades saturninas 

e, por essa razão assegura à pessoa a estima e o reconhecimento públicos. O 

cônjuge é casto e puro como ouro. Essa posição resulta também em boa saúde 

e vida longa, mas quando Saturno está afligido nesse Signo, o cônjuge é desleal 

ou é levado por morte prematura. Se a pessoa recorre à justiça, é quase certo 

que perderá, e se torna objeto de desprezo público. Também estará sujeita a 

problemas urinários. 

W H – Saturno em Escorpião quando bem-aspectado proporciona uma Mente 

com rara aptidão mecânica, ampla em recursos sob as mais difíceis condições, 

uma coragem indomável e uma persistência paciente diante da qual, até os 

problemas de mais difícil solução são resolvidos. Daí tais pessoas se 

constituírem nos engenheiros mais capacitados e são de valor inestimável em 

qualquer empreendimento pioneiro; misturam o fogo de Marte com a previsão 

de Saturno e são, portanto, invencíveis. Eles ganham por meio de heranças, por 

meio da economia e por meio de um sábio e cuidadoso uso do dinheiro – onde 
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nada é desperdiçado, e seus lastros financeiros aumentam muito depois do 

casamento. Boa saúde e uma longa vida são também indicados, mas quando 

Saturno está afligido nesse Signo, o cônjuge é pobre, lento, egoísta e exigente, 

e a pessoa está sujeita a preocupações e à má saúde; constipação e hemorroidas 

são as causas básicas que afetam os nervos e todo o sistema. 

W I – Saturno em Sagitário quando bem-aspectado proporciona uma dispo-

sição caridosa e filantrópica, com um desejo de que a humanidade se eleve por 

si mesma sob leis justas e impulsos religiosos verdadeiros. Saturno em Sagitário 

combina todas as virtudes saturninas com o benevolente espírito de aspiração 

jupiteriano, de modo que tais pessoas sempre almejam trabalhar para o bem 

geral, conforme suas habilidades e posição na vida. Portanto, são dignas de 

confiança, honradas, respeitadas e muito requisitadas para ocupar cargo em que 

tais qualidades são valiosas, no âmbito social, industrial e religioso. Quando 

Saturno está afligido em Sagitário proporciona uma pessoa falsa, cínica e 

sarcástica, ambiciosa para ocupar postos honrosos e de confiança, mas com 

propósitos egoístas; propensa a se envolver com a lei e a perder a causa, em 

consequência disso. Essa posição também afeta os pulmões, motivo pelo qual a 

pessoa deve ter muito cuidado para não pegar gripes. 

W J – Saturno em Capricórnio quando bem-aspectado é forte pelo que suas 

virtudes são igualmente marcantes, com honestidade e integridade tão firmes 

como o Rochedo de Gibraltar84, e a determinação de avançar rumo à meta 

desejada não importando quanto tempo isso possa levar. Daí que, a despeito de 

todos os empecilhos e obstáculos, as pessoas com Saturno bem-aspectado em 

Capricórnio alcançam, finalmente, uma grande quantidade de sucesso, sendo 

geralmente estimados por seus contemporâneos. Quando Saturno está afligido 

 
84 N.T.: O Rochedo de Gibraltar (em inglês Rock of Gibraltar) ou Coluna de Hércules é um rochedo com 

427 metros de altitude, localizado no território britânico ultramarino de Gibraltar, no extremo sul da 

Península Ibérica. 
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nesse Signo, a Mente é envolvida por grande tristeza e a pessoa vê a vida sob 

um ponto de vista tendencioso. Há uma sensação geral de insatisfação que, às 

vezes, evolui para uma Mente doentia. Tais pessoas são astutas, desleais e não 

são de confiança. 

W K – Saturno em Aquário quando bem-aspectado oferece uma perspectiva 

humana da vida, uma disposição simpática e amistosa, uma linguagem muito 

clara e cuidadosa e uma seriedade em todos os assuntos da vida. Essas pessoas, 

portanto, fazem amigos entre os idosos, os ricos e os intelectuais, que são 

capazes de ajudá-las a subir na vida. Contudo, quando Saturno está afligido em 

Aquário, proporciona uma disposição arguta, astuta e pronta para enganar os 

outros ao lhe conquistar a confiança e amizade e, tais pessoas, pois, se afundam 

até os níveis mais baixos da sociedade. Essa posição indica, também, uma 

tendência a problemas cardíacos e veias varicosas. 

W L – Saturno em Peixes quando bem-aspectado proporciona uma tendência 

para o sucesso em algum setor da vida que seja calmo e pacífico, onde essas 

pessoas não tenham contato com o público, tais como trabalhos em laboratórios, 

com pesquisas ou relacionados com instituições encarregadas dos 

desamparados da comunidade; normalmente são caseiras, contudo, quando 

Saturno está afligido nesse Signo, há o perigo de confinamento por uma doença 

crônica ou possibilidade de encarceramento. A pessoa faz muitos inimigos, os 

quais serão persistentes em persegui-la. 

Em Aspectos com outros Astros 

Q ' ou $W – Sol em Sextil ou em Trígono com Saturno dota a pessoa, que 

é bastante afortunada por ter nascido com esse Aspecto, com algumas das 

mais finas faculdades da gama astral, pois realça as melhores qualidades dos 
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dois Astros. Esses dois Aspectos proporcionam método, previsão e organi-

zação, habilidade executiva e diplomática com a resistência moral para levar 

qualquer projeto a uma conclusão com êxito, apesar de atrasos e obstáculos. 

Ainda assim, a pessoa não faz inimigos, pois esses Aspectos também 

proporcionam a ela a alma da honra, amabilidade e de sempre estar pensando 

no que as outras pessoas precisam ou querem e tomando o cuidado para não as 

prejudicas; ela jamais se rebaixaria a fazer alguma coisa cruel, pois é muito 

sincera e justa no tratamento com todos, mas por outro lado, quando acredita 

que um determinado curso de ação é correto, ela nunca desviará dele, ainda 

que céus e terra sejam movidos contra ela. Esses Aspectos trazem sucesso em 

funções políticas ou judiciais, assim como em funções associadas à mineração 

– atividades que necessitam de minerar, extrair – ou à agricultura – atividades 

que necessitam cultivar à terra e produzir a partir desse cultivo. 

Frequentemente, a pessoa se beneficia de legados – recursos financeiros ou 

propriedades que ela recebe de alguém após a morte desse -, mas o 

reconhecimento e o êxito geralmente são adiados até a metade da vida. 

Q || !, # ou " W – Sol em Paralelo, Conjunção, Quadratura com ou em 

Oposição com Saturno tem um efeito muito prejudicial onde a resistência é 

fundamentalmente baixa; em Gêmeos e Sagitário produz uma tendência à 

tuberculose. Esses Aspectos causam menos dano quando ocorrem em Signos 

Fixos, onde a resistência é maior, mas, mesmo ali, quando a enfermidade se 

apodera da pessoa, a ela se aferra inflexivelmente, reduzindo o poder do corpo 

em se livrar rapidamente da doença e, assim, tornando a recuperação muito 

lenta. 

Esses Aspectos são extremamente adversos àquilo que, normalmente, 

chamamos êxito, mas eles proporcionam uma abundância de experiências, de 

modo que são excelentes do ponto de vista espiritual. Pode-se dizer, de fato, 

que a pessoa que possui tais Aspectos que mesmos os melhores planos muito 
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bem planejados podem falhar85, ou seja: não importa que ela planeje 

cuidadosamente seus negócios, eles estarão sujeitos a atrasos e a obstáculos 

que frustrarão seus desejos. Seu matrimônio é infeliz e terminando, 

provavelmente, em divórcio ou na morte prematura do (a) cônjuge. Ela tem 

dificuldade em achar empregos e em continuar neles; problemas com os 

empregadores e as autoridades, e uma sensação de estar como que atada, a 

vida inteira, e impedida de se expressar em qualquer sentido. Isso constitui as 

experiências externas, mas são geradas pela natureza interior, e até que essa 

mude, ela deve sofrer o látego da necessidade. Em primeiro lugar, ela tende a 

se meter numa concha e a se fechar nela, deixando os outros de fora. Ela é 

pessimista e desmancha-prazeres, tem pouca ou nenhuma consideração pelos 

sentimentos alheios, e é muito teimosa. No horóscopo de uma mulher, tais 

Aspectos significam casamento com alguém muito mais velho, que a mantém 

sob rédea curta; augura morte do marido e, muitas vezes, vários matrimônios 

que terminam em morte ou divórcio. 

Essas configurações, frequentemente, trazem legados – recursos financeiros 

ou propriedades que ela recebe de alguém após a morte desse -, mas ou 

surgem problemas e litígios sobre os bens ou a pessoa esbanja tudo depois de 

recebê-los. Se Saturno está em seu Signo de Exaltação, Libra, a última parte 

da vida pode ser melhor, supondo-se que a pessoa tenha aprendido, de 

coração, as lições da vida e reparado seus caminhos.  

T' ou $W – Vênus em Sextil ou em Trígono com Saturno. As boas 

qualidades de Vênus são amor e afeição, e as boas qualidades de Saturno são 

tato, diplomacia, método, organização do conjunto das ideias, justiça, 

parcimônia e economia. Podemos, então, considerar que quando esses dois 

 
85 N.T.: do original “the best-laid plans of mice and men gang aft agley,” do poema: “To A Mouse” de 

Robert Burns. 
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Planetas estão configurados em Aspecto benéfico predispõem a pessoa a ser 

fiel e verdadeira, justa e metódica, qualidades que conduzem ao sucesso em 

todos os setores da vida. Por conseguinte, uma pessoa com esses Aspectos 

será muito requisitada como uma amiga ou conselheira, ou como uma pessoa 

a quem se pode confiar qualquer coisa que exija total honestidade e 

capacidade. Esses Aspectos proporcionam simplicidade em seus gostos e 

uma moralidade impecável; atraem a ela a honra, estima, saúde e 

circunstâncias favoráveis na vida. 

T ||! # ou " W – Vênus em Paralelo, Conjunção, Quadratura com ou em 

Oposição a Saturno expressa as qualidades adversas dos dois Planetas, e os 

problemas consequentemente gerados costumam, normalmente, provir do 

relacionamento da pessoa com o sexo oposto. Estes Aspectos tendem a tornar 

a pessoa desleal e calculista para gratificar suas paixões, geralmente de 

maneira anormal, e seus desejos pervertidos se voltam, por via de regra, para 

alguém muito mais jovem que ela. Se as relações matrimoniais são afetadas, 

tais pessoas se revelam, geralmente, demônios ciumentos, os quais tornam a 

vida um fardo para o (a) cônjuge, em razão de sua natureza suspeita.  

As pessoas com essas aflições são, também, mesquinhas em todos os 

assuntos que envolvam dinheiro e excessivamente avarentas. Possuem pouca 

aptidão para negócios e, por isso, estão sujeitos a perdas, fracassos e à 

bancarrota. 

S ' ou $W – Mercúrio em Sextil ou em Trígono com Saturno atua como 

um freio sobre a Mente que muda de opinião e de ideia frequentemente e que 

somente se interessa por pessoas e coisas por pouco tempo, imprimindo-lhe 

seriedade, profundidade e concentração, que são de valor inestimável na 

vida. A premeditação e a profunda capacidade de raciocinar, indicadas por 

esses Aspectos, asseguram o sucesso em qualquer vocação que a pessoa 
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queira seguir. A persistência paciente que não permite que qualquer fracasso 

temporário se anteponha no caminho do sucesso final, bem como a prudência 

e diplomacia, fazem com que essas pessoas sejam invencíveis no decorrer 

do tempo. Por conseguinte, geralmente, elas se tornam notórias quando 

empenhadas em algum empreendimento importante, tais como em 

sociedades secretas, igrejas, ou mesmo em negócios políticos ou 

governamentais. Buscam posições elevadas, em funções importantes que 

necessitam de grande responsabilidade, onde uma mão firme ao leme se faça 

necessária. Contudo, de modo geral, não brilham em público, pois são muito 

calmas, contidas e sérias em suas maneiras e em seus comportamentos; além 

disso, são totalmente honestas e justas, daí serem as melhores juízas que se 

pode ter. 

S! ou || W– Mercúrio em Conjunção ou Paralelo com Saturno proporciona 

uma profundidade à Mente e uma capacidade de pensar ou planejar 

cuidadosamente antes de sair executando, juntamente com todas as outras 

boas qualidades enumeradas como resultantes do Sextil e do Trígono, se 

Mercúrio, por sua vez, estiver bem-aspectado; mas não com a máxima 

intensidade, pois aqui a pessoa parece não ser capaz de externar tais 

benéficas influências tão prontamente, assim ela não consegue obter o 

mesmo sucesso assegurado pelos bons Aspectos. Também sofre pela 

tendência à melancolia denotada pela Quadratura ou Oposição, 

especialmente se o Aspecto ocorre em um dos Signos Comuns86 ou em 

Capricórnio, e se em Gêmeos interfere consideravelmente na destreza. Tais 

pessoas tendem a deixar cair tudo o que pegam com as suas mãos. Esses 

Aspectos imprimem, também, uma certa timidez constrangedora, e se 

Mercúrio estiver afligido, as qualidades indesejáveis resultantes da 

 
86 N.T.: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. 



227 CAPÍTULO XII – SATURNO, O PLANETA DA DOR 

 

Quadratura ou da Oposição podem ser expressas por elas. 

S# ou " W – Mercúrio em Quadratura com ou em Oposição a Saturno 

sujeita a pessoa a problemas e atrasos por toda a sua vida. Ela tende a ser 

frustrada em todos os sentidos por calúnias e por inimigos secretos, e essa 

condição, com o tempo, torna a pessoa amarga e sarcástica, de tal modo que 

passa a ser evitada por todos aqueles que puderem se livrar dela. Também 

com o tempo, ela tende a se converter em uma pessoa reclusa, fechada em si 

mesma para remoer seus problemas. Tal pessoa, às vezes, fica sujeita à 

melancolia de um nível mais comovedor. Esses Aspectos, também, tornam 

a pessoa astuta e desonesta ou inverídica. Proporcionam o mesmo desejo 

para estudar o oculto, tal como os bons Aspectos, mas há uma grande 

diferença: enquanto os bons Aspectos entre Saturno e Mercúrio inclinam a 

pessoa ao estudo do ocultismo por motivos altruístas, os Aspectos adversos 

a impelem a descobrir os segredos da natureza para os fins de poder e 

conquistas pessoais. 

R ' ou $W – Lua em Sextil ou em Trígono com Saturno confere todas as 

melhores qualidades saturninas à Mente, tornando a pessoa autoconfiante, séria, 

cuidadosa no pensar e sistemática, criteriosa e econômica nas questões de 

negócios, e conduz ao êxito na vida por meio de um relacionamento estratégico 

e diplomático com os outros. Tais pessoas são eminentemente responsáveis e 

confiáveis em todos os assuntos de honra e justiça, por isso conquistam grande 

estima na comunidade. Sua paciência e persistência são inesgotáveis. 

R || ou !W – Lua em Paralelo ou em Conjunção com Saturno não deve ser 

sempre classificado como um Aspecto adverso no que tange às qualidades 

mentais, pois, em qualquer caso, proporciona profundidade à Mente e maior 
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poder de concentração. Se Saturno estiver forte87, por Signo, como em Libra ou 

Capricórnio e a Lua, por sua vez, estiver bem-aspectada essa posição também 

há de conferir as virtudes de Saturno, embora sob todas as condições torne a 

Mente triste, devido a se pensar que a situação não melhorará, e a pessoa fica 

sujeita a breves períodos de melancolia; mas, se Saturno estiver fraco88 por 

Signo, especialmente se está em Áries e se a Lua, por sua vez, estiver afligida, 

então a Conjunção deve ser considerada e interpretada do mesmo modo que a 

Quadratura ou a Oposição. 

O efeito da Conjunção também depende do setor da vida que estamos 

considerando. Por exemplo: como já dissemos, a Conjunção da Lua com 

Saturno é boa para a concentração da Mente, mas adversa para a digestão, 

especialmente no horóscopo de uma mulher, cuja menstruação tende a se 

obstruir, com tudo o que isso implica e, no horóscopo de um homem indica a 

morte do cônjuge. Distinções semelhantes devem ser feitas nas interpretações 

das Conjunções assim chamadas adversas. 

R # ou " W – Lua em Quadratura com ou em Oposição a Saturno é um 

dos sinais de um sentimento de grande tristeza e pesar na vida, pois torna a 

Mente melancólica e cheia de preocupações, a tal ponto que a pessoa carrega 

sempre consigo uma atmosfera de grande tristeza e falta de esperança e, como 

pensamentos são coisas, essa atitude mental atrai obstáculos e desapontamentos 

em todos os departamentos da vida. Tal pessoa experimentará dificuldades 

provenientes de pessoas e coisas representadas por Saturno, provavelmente dos 

pais, e se tem dinheiro, poderá perdê-lo e encontrar dificuldades para obter 

mais, daí ser possível continuar na pobreza por toda a vida. Poderá fazer mais 

inimigos que amigos, e se tornar sujeita à difamação e ao escândalo, mas o 

 
87 N.T.: Exaltado ou no Regente (Essencialmente Dignificado) 
88 N.T.: Em Queda ou em Detrimento 
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desfavor que ela encontra é, sem dúvida, merecido, uma vez que esses Aspectos 

tornam a Mente amarga e egoísta; tais pessoas são inescrupulosas, avarentas e 

totalmente insensíveis com respeito aos outros; daí viverem sob o açoite de 

Saturno, para que o sentimento de grande tristeza e pesar e os problemas que 

elas sentem constantemente possam torná-las mais gentis e calmas e sem 

criticar outras pessoas. Se faltam seis, cinco ou mesmo quatro graus para o 

Aspecto ser exato, e se Saturno está no Signo de sua Exaltação, Libra, esses 

Aspectos não serão completamente tão adversos na última parte da vida. Eles 

podem indicar que pessoa aprendeu sua lição e, em consequência, ela pode se 

encontrar em circunstâncias mais fáceis na vida. Os Aspectos adversos de 

Saturno com a Lua são muito danosos para a saúde, particularmente no 

horóscopo de uma mulher. Nesse caso indicam obstruções das funções 

femininas. No horóscopo de um homem lhe ou negam o matrimônio ou indicam 

a morte do cônjuge, e sua tendência geral é a de obstruir tudo o que se relacione 

com as Casas e com os Signos onde estão colocados em um horóscopo. 

V' ou $W – Júpiter em Sextil ou em Trígono com Saturno proporciona um 

caráter forte com uma Mente também forte, sincera e profundamente 

filosófica, uma disposição benevolente com um forte senso de justiça e de 

tratar lealmente as pessoas sem trapacear ou ser desonesto. Todas as virtudes 

de Saturno e Júpiter são combinadas por esses Aspectos, de forma que as 

pessoas em cujos horóscopos eles são encontrados ganham, 

consequentemente, honras e respeito na comunidade em que vivem. São 

consideradas esteios da sociedade, e alcançam a prosperidade 

correspondente ao meio em que foram colocadas, pois tais Aspectos 

proporcionam: um tino financeiro justo, uma capacidade de aproveitar uma 

oportunidade quando ela se apresenta, uma benevolência em tudo, uma 

devoção ao dever, à religião e a todos os bons objetivos da vida. 
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V || ou !W – Júpiter em Paralelo ou em Conjunção com Saturno exerce a 

mesma influência benéfica que o Sextil ou o Trígono, ainda que não em tão 

grande medida, e se Júpiter está fraco por Signo89 ou está de algum modo 

afligido, os Aspectos influenciarão muito pouco provavelmente, mas, nesse 

caso, seus efeitos sobre a circulação arterial serão obstrutivos, dando 

tendência para a arteriosclerose, como a Oposição e a Quadratura. 

V# ou "W – Júpiter em Quadratura com ou em Oposição a Saturno 

proporciona uma Mente subestimada e vacilante; uma pessoa incapaz de 

tomar decisões, sempre desconfiando dos outros, indolente e inclinada a se 

deixar levar pela corrente, frequentemente um tutelado da sociedade num 

asilo ou numa prisão, porque seu caráter é basicamente desonesto. Esses 

Aspectos também inclinam à arteriosclerose. 

U' ou $W – Marte em Sextil ou em Trígono com Saturno proporciona 

uma natureza competente, determinada e enérgica, capaz de ações intensas e 

prolongadas e apta a obter resultados incomuns. A habilidade executiva, a 

capacidade dominante de expressar suas opiniões de uma forma contundente 

e simples de modo que as pessoas ao redor se sentem convencidas e a 

resistência dessas pessoas são notáveis. Devido a essas qualidades, elas 

sempre alcançam posições proeminentes e são muito estimadas por tais 

habilidades. Por meio dessas qualidades sempre conseguem posições de 

destaque, sendo muito estimadas por suas habilidades, mas raramente 

queridas, porque esses Aspectos também tornam o caráter cruel e severo. 

Proporcionam um tamanho e aparência do corpo robustos e boa saúde, em 

 
89 N.T.: Em Detrimento ou em Queda. 
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geral. 

U !|| # ou "W – Marte em Conjunção, Paralelo, Quadratura com ou em 

Oposição a Saturno. Esses Aspectos são, decididamente, adversos, 

indicando uma natureza egoísta, violenta, rude e cruel, uma pessoa que se 

torna irritada facilmente e vingativa, absolutamente desonesta e mentirosa; 

inescrupulosa e sujeita à desgraça pública e ao encarceramento, assim como 

a acidentes e a uma morte violenta, e se um dos Planetas estiver 

Essencialmente Dignificado90 ou Exaltado91 a influência adversa é mais 

acentuada. Deve-se recordar também que tão graves defeitos não resultam 

de um único Aspecto, de maneira que, se as outras configurações do 

horóscopo forem boas, as delineações acima se aplicam somente em medida 

muito reduzida. 

X' ou $W – Urano em Sextil ou em Trígono com Saturno é afortunado 

para uma carreira pública em uma função oficial, pois proporciona um forte 

desejo para conseguir algo e uma qualidade para tentar fazer algo, mesmo 

quando é muito difícil, com uma habilidade em se concentrar sobre grandes 

problemas e exercer autoridade, para planejar e sistematizar. Fortalece a 

intuição, de modo que tais pessoas são guiadas por uma percepção interior, 

quando providências novas e importantes precisam ser tomadas, pelo que são 

procuradas e encontram emprego em grandes companhias, onde vencem por 

pura habilidade. A Mente é tanto mecânica como engenhosa, daí essa 

posição denotar, frequentemente, o inventor bem-sucedido, particularmente 

nos setores que envolvem a eletricidade. 

 
90 N.T.: Saturno em Capricórnio ou Aquário ou Marte em Áries ou Escorpião. 
91 N.T.: Saturno em Libra ou Marte em Capricórnio. 
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X! ou ||W – Urano em Conjunção ou em Paralelo com Saturno exerce uma 

influência semelhante à dos bons Aspectos, se os Planetas estão elevados, 

em ângulos, Essencialmente Dignificados ou Exaltados, como Saturno em 

Libra ou Capricórnio e Urano em Aquário ou Escorpião; contudo, se a 

Conjunção ocorre em Signos onde um dos Planetas é fraco92, então a 

influência será desfavorável, devendo ser interpretada como a Quadratura ou 

a Oposição. 

X# ou "W – Urano em Quadratura com ou em Oposição a Saturno 

proporciona uma natureza inescrupulosa, desonesta, com uma tendência a se 

zangar de repente e facilmente extremamente forte. As explosões são tão 

repentinas como um raio caído do céu azul e esgotam completamente a 

pessoa. Essas pessoas tendem a ser muito excêntricas e veem todas as coisas 

de um ângulo peculiar; são traiçoeiras, preguiçosas, indolentes e muito 

perigosas para a comunidade. Esses Aspectos indicam, também, doenças 

crônicas ou incuráveis, de acordo com os Signos onde estejam esses 

Planetas; contudo, como dissemos, se as outras indicações do horóscopo são 

boas, a influência de um simples Aspecto não produzirá características tão 

adversas e, portanto, o horóscopo inteiro deve ser cuidadosamente 

considerado antes de analisar as influências acima, pois essas podem ser 

significativamente minimizadas pelas indicações favoráveis no horóscopo. 

Y' ou $W – Netuno em Sextil ou em Trígono com Saturno é bom para o 

sucesso nos negócios mundanos, porque externa as virtudes saturninas de 

honra, confiança própria, determinação, etc., pelas quais a pessoa ganha a 

confiança e estima dos outros; contudo o efeito principal é espiritual e, 

 
92 N.T.: Saturno em Câncer, Leão ou Áries ou Urano em Leão ou Touro. 
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portanto, sentido somente pelos que são capazes de responder, por causa dos 

outros Aspectos do horóscopo. Para essas pessoas tal Aspecto proporciona a 

habilidade para examinar profundamente os assuntos ocultos e místicos, 

como também as faz proficientes na arte e na prática deles. 

Y! ou ||W – Netuno em Conjunção ou em Paralelo com Saturno 

proporciona o mesmo efeito que os bons Aspectos, quando ocorre em um 

Signo em que um dos Planetas é forte, como Netuno em Câncer ou Peixes e 

Saturno em Libra ou Capricórnio. 

Y# ou " W – Netuno em Quadratura com ou em Oposição a Saturno 

tende a colocar a pessoa em posição de perder por trapaça, traição ou fraude 

nos assuntos materiais, e se ela decide investigar ou praticar as artes ocultas, 

é possível que termine sendo presa de espíritos de controle que a conduzirão 

à mediunidade com o conseguinte perigo para a saúde e para o risco de 

suicídio.
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CAPÍTULO XIII – JÚPITER, O PLANETA DA BENEVOLÊNCIA 

 

Introdução 

De cada uma das Hierarquias Divinas que ministraram durante o nascimento e 

a evolução da humanidade nós recebemos certas qualidades e faculdades, com 

a ajuda das quais caminhamos da ignorância à onisciência e da impotência à 

onipotência na grande escola da vida. Dos Senhores de Vênus recebemos o 

inestimável dom do amor, que une a humanidade na mais tenra afeição de graus 

variados e torna a vida bela. Dos Senhores de Mercúrio recebemos o não menos 

valioso dom da Mente, que nos capacita a conquistar o Mundo material e nos 

proporciona os grandes confrontos da vida; mas, algo mais se faz necessário. A 

centelha divina dentro de nós está sempre buscando uma resposta e quanto mais 

as duas qualidades do amor e do intelecto crescem, mais forte é o anelo para o 

alto, mas isso não pode ser totalmente satisfeito para ambos se o Espírito 

procurar se elevar à sua fonte divina somente por meio da natureza amorosa 

expressa por Vênus, que culmina em sua oitava superior, Urano. O fervor 

religioso se expressa, então, como uma devoção da mais sublime natureza, mas 

ainda existe uma lacuna. O sentimento sem o conhecimento é incompleto. Nem 

pode o anelo interno ser satisfeito se, por meio do canal mercurial do intelecto, 

tentar se elevar à percepção espiritual de Netuno, a oitava superior de Mercúrio, 

pois, embora o intelecto seja afiado como uma lâmina, ele nada significa 

quando é completamente desprovido do amor. Conclui-se, portanto, que 

somente pela união do amor com o intelecto pode nascer a sabedoria. O 

conhecimento mercurial em si, embora nem bom nem mau, pode ser usado para 

um e outro propósito. Mesmo um gênio demonstra só a propensão desse 

conhecimento. Falamos de um gênio militar, falamos de alguém com um 

admirável conhecimento das táticas de guerra, mas um guerreiro, seja ele 

Napoleão ou um soldado comum, não deve ser classificado como sábio, porque 

esmaga deliberadamente os mais belos sentimentos simbolizados pelo coração. 
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Somente quando a faculdade mercurial da Mente é atenuada, mesclada e 

equilibrada pela faculdade do amor, nascida no coração e gerada pelo raio de 

Vênus, é que dessa união nasce a sabedoria. E essa é a qualidade que o espírito 

planetário de Júpiter está procurando infundir na humanidade para ajudá-la em 

sua evolução espiritual, a fim de que possa se elevar acima do plano material, e 

ascender às esferas mais altas. Por conseguinte, o raio jupiteriano torna as 

pessoas seres não cruéis e que causam sofrimento menor possível nos outros, 

honradas, corteses, refinadas e generosas, obedientes à lei e à religião, animadas 

e otimistas. O verdadeiro jupiteriano é propriamente descrito como um 

companheiro jovial e, normalmente, ainda que grandalhão seu coração é tão 

grande que quase não cabe dentro de seu enorme peito. Os cantos da sua boca 

estão sempre pontos para dar um largo sorriso, o qual só pode ser descrito como 

radiante, e em sua agradabilidade sincera é tão convincente que quando aperta 

a mão de alguém quase lhe torce o braço. Tem um comportamento saudável, 

amistoso e agradável com todos, sempre pronto a dar qualquer coisa ou ajudar 

a alguém. Na verdade, parece agradecido a você, quando você pede para ele lhe 

fazer um favor, e nunca se sente tão feliz como quando trabalha arduamente 

para ajudar os outros. Ele não poderia ofender a uma criança e nunca se zangaria 

com o que lhe diz respeito, mas quando levado a fortes sentimentos de raiva 

provocado por achar que uma situação não moralmente certa ou justa por causa 

dos erros dos outros, então sua ira pode ser terrível; ainda assim ele jamais será 

cruel para com o agressor ou opressor, mas demonstrará misericórdia e bondade 

aos mesmos, logo que tenham sido derrotados completamente. Assim é o 

jupiteriano autêntico, mas é claro que ele é muito raro para ser encontrado nos 

tempos atuais. Entretanto, um número crescente de pessoas estrão começando 

a trilhar o caminho da sabedoria e a mostrar traços jupterianos. 

Diz-se que “A oportunidade bate à porta de todos”, embora ouçamos, 

frequentemente, pessoas lamentando seus próprios destinos, pois elas “nunca 

tiveram uma oportunidade”. Saturno é acusado por nossos infortúnios, quando 
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começamos a estudar Astrologia; então nós focamos tanta a nossa atenção em 

um mal ou nos aprontamos tanto para enfrentar um mal que, normalmente, 

esquecemos de procurar o bem, e assim, perdemos nossa oportunidade. Saturno 

leva trinta anos para transitar por todo o horóscopo e formar Aspectos com 

todos os Astros, mas Júpiter, a influência mais benéfica no Sistema Solar, 

circunda em onze anos, e, assim, os fortúnios que ele nos pode trazer são, pelo 

menos, três vezes mais numerosos que os infortúnios trazidos por Saturno e 

seus Aspectos adversos. 

Na verdade, nós recebemos dos outros apenas aquilo que damos, cada um de 

nós é rodeado por uma atmosfera sutil áurica que colore nossa visão que temos 

dos outros, e os pensamentos, ideias e ações que os outros têm de nós. Se 

abrigamos mesquinhez em nossos corações, isso colore essa atmosfera de tal 

modo que vemos mesquinhez nos outros e nos atos que fazem para nós, 

despertando, pois, esse traço neles, assim como as vibrações de um diapasão 

fazem vibrar outro no mesmo tom. Por outro lado, se cultivamos as qualidades 

jupiterianas da benevolência, do sorriso expansivo, atitude mental cordial, etc., 

logo devemos sentir a resposta em nosso círculo de relacionamentos e, então, o 

Aspecto benéfico de Júpiter exercerá um efeito maior e mais agradável em 

nossa vida e nosso trabalho. 

Júpiter está Essencialmente Dignificado quando se encontra em Peixes ou em 

Sagitário, o Signo da aspiração. Está Exaltado em Câncer, domicílio da Lua, 

pois o Átomo-semente que fornece o corpo do Ego que está prestes a renascer 

é projetado pela Lua dentro da esfera de Câncer, mas Júpiter representa a parte 

espiritual, portanto preside sozinho a entrada do Ego no corpo. Ele também rege 

o sangue no qual o espírito que habita nesse corpo encontra expressão, ainda 

que suas atividades sejam limitadas principalmente à circulação arterial. 

Estimula a assimilação e o crescimento e, por conseguinte, governa também o 

fígado (Saturno rege a vesícula biliar). Os jupterianos gostam da exibição e 
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ostentação. Em suas práticas religiosas gostam do cerimonial e propendem 

preferentemente para a igreja tradicional, embora frequentemente rejeitem 

quaisquer “ismos” não sancionados pela sociedade ou que tenha a forma 

correta. 

Quando Júpiter está afligido, sua influência torna a pessoa desobediente às leis, 

sensual, autoindulgente, glutona, extravagante e descuidada no cumprimento de 

suas obrigações, pelo que fica sujeita a perder a saúde, a embaraços com a lei 

e, consequentemente, ao descrédito social. Um Júpiter afligido proporciona à 

pessoa um gosto pelos esportes, pelas corridas de cavalos e pelos jogos de azar. 
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Nas Doze Casas 

V 1 – Júpiter na 1ª Casa quando bem-aspectado é um bom sinal de saúde e de 

boas chances em geral na vida. Proporciona um temperamento naturalmente 

bondoso e generoso, uma natureza que exala cordialidade, honra e sempre se 

comportando de uma maneira honesta. Essas pessoas amam o prazer, 

especialmente o experimentado ao ar livre, e gostam muito de viajar. Possuem 

considerável habilidade para gerenciar algo que ajuda a tomar importantes 

decisões e, por isso são muito procuradas para ocupar cargos de importância e 

responsabilidade. Tendem a engordar bastante ou ser corpulento nos últimos 

anos de vida. 

Júpiter afligido no Ascendente inclina à autoindulgência, consoante o Signo 

onde ele se encontre. Se em Câncer, a pessoa tende a se tornar um glutão 

inveterado, literalmente endeusando seu estômago, com o resultado inevitável 

de que, no decorrer dos anos, ele tende a engordar bastante ou ser corpulento 

excessivamente; particularmente seu fígado se dilata, e, em consequência, fica 

sujeito a sérios tipos de enfermidades. Em Sagitário, tende a fazê-lo um jogador 

inveterado, que apostaria sua alma no jogo de cara ou coroa. Em Peixes, tende 

a fazê-lo um bêbado incurável; em Escorpião, um sensualista da pior natureza, 

e assim por diante com os outros Signos. Pode-se dizer também que 

independentemente de como Júpiter estiver afligido no Ascendente a saúde 

sofre por alguma intoxicação do sangue. 

V 2 – Júpiter na 2ª Casa quando bem-aspectado particularmente pelo Sol ou 

pela Lua, proporciona grande prosperidade financeira na vida, e isso é uma 

posição afortunada, até mesmo se Júpiter estiver afligido, só que, nesse caso, a 

pessoa fica sujeita a sofrer perdas por má administração. Quando Júpiter está 

sem Aspecto não proporciona nenhuma ajuda; a pessoa pode, então, a ser pobre 

e até morrer de fome. 
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V 3 – Júpiter na 3ª Casa quando bem-aspectado proporciona uma Mente de 

natureza altamente otimista, de tal forma que não importam os obstáculos que 

possam surgir na vida da pessoa, quem tem essa posição olhará sempre para o 

halo prateado da nuvem e, assim fazendo, esquece da própria nuvem. Terá 

vantagens excepcionais na educação e, mais ainda, a educação que receber lhe 

será de grande benefício. Será popular entre seus irmãos, irmãs e vizinhos, os 

quais a ajudarão com benefícios. Seu êxito está indicado por meio das viagens, 

dos escritos e das publicações. Quando Júpiter se encontra afligido na 3ª Casa, 

a pessoa fica sujeita a acidentes e a colisões durante suas viagens, mas não será 

ferida, ainda que escape somente por um fio. Se é Saturno que aflige, ela se 

tornará descuidada e indolente, perdendo assim o respeito e a estima de seus 

familiares mais próximos, mas se o Astro que aflige é Marte, deixarão de 

confiar nela devido a seus atos impulsivos e imprudentes. 

V 4 – Júpiter na 4ª Casa quando bem-aspectado é muito afortunado para as 

condições do lar, especialmente na última parte da vida. Pessoas com Júpiter 

nessa posição se dão bem no lugar do seu nascimento, mais do que em qualquer 

outro lugar. Receberão considerável ajuda dos seus pais e, provavelmente, uma 

herança deles. Seus negócios terão uma base sólida e funcionarão sem qualquer 

problema, de modo que ao fim da vida delas terão acumulado uma quantidade 

considerável de bens, conforme posição social delas e as oportunidades do meio 

em que vivem. Desfrutam esses dias em paz e terminam suas vidas entre 

amigos, riqueza e em prosperidade. Contudo, se Júpiter estiver afligido na 4ª 

Casa, a pessoa deveria abandonar sua cidade natal o mais cedo possível, porque 

as condições dela serão adversas ao seu êxito. O esbanjamento e os gastos 

extravagantes, o amor à exibição e as tendências idênticas para o mais caro ou 

suntuoso poderão esgotar seus recursos e levá-la à falência; além disso, um falso 

orgulho poderá impedi-la de empreender uma reforma radical, mesmo quando 

tenha despertado para o fato de que deve efetuá-la, se quiser salvar-se, a menos 
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que se mude para outra cidade e comece tudo de novo. 

V 5 – Júpiter na 5ª Casa e bem-aspectado aumenta a quantidade de filhos e eles 

trarão muitos benefícios e sentimentos de felicidade, de prazer e de satisfação 

aos pais pela experiência que terão; proporciona popularidade e bons amigos 

que auxiliarão à pessoa, assim como uma disposição sociável, afetuosa e que 

gosta de desfrutar de atividades que estimulam os sentidos, mais do que o 

intelecto. Ganhos por meio de especulação é previsto; uma inteligência elevada 

e sucesso em atividades educacionais ou em negócios editoriais ou jornalísticos. 

Essas pessoas são ótimas professoras, possuindo uma maneira convincente para 

expor as coisas. Se Júpiter está afligido na 5ª Casa, especialmente em Sagitário, 

imprime uma tendência para o jogo e, em consequência, perdas; uma atração 

para os esportes; uma falta de vontade para o trabalho e problemas com filhos. 

V 6 – Júpiter na 6ª Casa proporciona: boa saúde e êxito no cuidar e em curar 

enfermos; empregados fiéis e o respeito e a estima de todos com quem a pessoa 

entra em contato no transcorrer de suas ocupações. Contudo, quando Júpiter 

está afligido na 6ª Casa tende a problemas e dilatação do fígado, obesidade e 

desordens gerais, causadas por uma superindulgência relativa ao apetite. 

V 7 – Júpiter na 7ª Casa atrai um cônjuge nobre, de espírito magnânimo e 

compassivo que trará favorecimento, prosperidade e prestígio social à pessoa. 

É uma indicação ideal para o casamento, assim como para uma pessoa que 

busca um sócio ou entrar em uma sociedade. A pessoa pode estar certa também 

de que o sócio será nobre, sincero, honesto e de confiança, e de que o êxito virá 

pela cooperação. É uma posição ideal para um advogado, porque indica sucesso 

em leis e a habilidade para reconciliar oponentes. Contudo, se Júpiter estiver 

afligido ou fraco93, a pessoa tende a perder suas causas ou sofrer por perda da 

 
93 N.T.: Em Detrimento ou em Queda. 
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confiança em sua sociedade; o casamento será tardio ou não se realizará e, 

quando consumado surgirão problemas pela indolência e pelos hábitos de 

autoindulgência do parceiro (a) cônjuge. Assim, a sabedoria determinaria que a 

pessoa evite tais relacionamentos. 

V 8 – Júpiter na 8ª Casa, quando bem-aspectado indica ganhos financeiros com 

o casamento, por meio de associações ou por recebimento de herança; mas 

quando fraco ou afligido indica ações judiciais e perdas relacionadas com esses 

assuntos. Um Júpiter bem aspectado na 8ª Casa é também sinal de um fim de 

vida tranquilo e calam sem nenhuma preocupação ou excitamento, quando todo 

o seu curso completo foi percorrido. 

V 9 – Júpiter na 9ª Casa proporciona um temperamento que não gosta de 

violência e não se comporta de maneira violenta, nobre, otimista, gentil e 

generoso, com tendências religiosas, uma Mente aberta e tolerante às opiniões 

dos outros, porém favorável às linhas de pensamento mais ortodoxas e 

conservadoras. A pessoa é muito estimada na sociedade, e apta a ocupar 

posições proeminentes na igreja, no estado ou em instituições educacionais e 

associações filantrópicas. Essa posição também proporciona um gosto por 

viagens, que resulta em prazeres e proveitos. Contudo, quando Júpiter está fraco 

ou afligido por Signo94 ou por Aspecto95, proporciona arrogância e uma queda 

para a ostentação que é desproporcional ao próprio bolso da pessoa, 

consequentemente há ações judiciais e responsabilidade legal por algo, 

especialmente para pagamentos devido ou por danos para o descrédito social. 

Indica também perigo quando viajar. 

V 10 – Júpiter na 10ª Casa, quando bem-aspectado é uma das melhores 

indicações de uma vida eminentemente bem-sucedida e virtuosa, especialmente 

 
94 N.T.: Fraco por Signo: em Signos que denota o seu Detrimento ou Queda. 
95 N.T.: Afligido por Aspecto: em Quadratura, Oposição ou por algumas Conjunções adversas. 
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se está apoiado por Saturno, pelo Sol e pela Lua, porque então a pessoa tende a 

alcançar uma elevada posição na igreja, no estado ou na área da justiça e ganhar 

muitos recursos financeiros, honra e estima social. Além disso, a pessoa merece 

tudo o que conseguir, pois seu caráter será de uma nobreza superlativa. 

Contudo, se Júpiter for fraco ou estiver afligido na l0ª Casa, particularmente por 

Saturno ou pelos Luminares, demonstrará que o caráter da pessoa não é digno 

de confiança. A pessoa pode subir, porém suas más ações serão descobertas, e, 

por isso, experimentará reviravoltas nos seus recursos financeiros e perda do 

prestígio. 

V 11 – Júpiter na 11ª Casa e bem-aspectado proporciona amigos ricos e 

influentes, com os quais o indivíduo pode contar para ajudar a pessoa a realizar 

suas esperanças, seus desejos e suas ambições. Proporciona, também, um 

temperamento sociável e um gosto por sentimentos de felicidade, regozijo e 

satisfação obtidos por experiências. No horóscopo de um homem significa que 

o casamento será frutífero e que seus filhos agradecerão e o ajudarão, mas antes 

do parecer final sobre o assunto o horóscopo da mulher também deve ser 

examinado, para ver se ambos combinam, porque se tal não ocorrer o critério 

deverá então ser modificado. Quando Júpiter está afligido na 11ª Casa, a pessoa 

tanto encontra amigos bons e sinceros dispostos a ajudá-la, mas sem habilidade, 

ou os amigos que atrai só querem tirar vantagens dela. Em ambos os casos não 

será muito ajudada pelos amigos, mas deve depender de seus próprios meios 

para realizar seus desejos. 

V 12 – Júpiter na 12ª Casa quando bem-aspectado tendem a resultar em ganhos 

e êxito em atividades exercidas em relativo isolamento, tais como o trabalho 

em laboratórios, em hospitais ou em asilos como uma pessoa que gerencia essas 

áreas e que ajuda a tomar importantes decisões; ou em uma posição em alguma 

ordem fraternal que tem que lidar com tratamento de doenças ou ao estudo e 
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prática das artes místicas ou ocultas. Se as pessoas com Júpiter nessa posição 

são indigentes, recebem muitos recursos financeiros dado pelo governo, de 

pessoas ou instituições de caridade ou fraternais, mas se são abastadas darão 

prodigamente para tais finalidades. Se possuem inimigos dispõem, também, de 

algum meio para torná-los amigos. Se Júpiter estiver afligido tende a fazer a 

pessoa indolente e imprevidente, de maneira que, com o tempo, geralmente, 

vem a ser vigia ou porteiro de uma dessas instituições de caridade, onde vive 

até o fim da vida, sem problemas ou preocupações. 

Nos Doze Signos 

V A – Júpiter em Áries torna a Mente animada, cheia de energia e determinada 

a ter sucesso, sempre vigilante e alerta para métodos novos e avançados que 

sejam úteis para o progresso ou desenvolvimento do trabalho no mundo; essa 

posição proporciona o verdadeiro pioneiro, nem demasiado conservador, nem 

excessivamente impulsivo, um ponderado, mas de temperamento simpático, 

sincero, honesto e digno de confiança, um tanto inclinado para a religião. 

Proporciona alguma aptidão para as leis e para a literatura, e gosto por jogos ao 

ar livre, popularidade nos círculos sociais e dos negócios. Contudo, se Júpiter 

estiver afligido a Mente não tende a ser tão conservadora e tão bem-equilibrada. 

Há uma tendência para fazer as coisas rapidamente, sem pensar cuidadosamente 

e agir pela impulsividade; impaciência e tendência para ficar zangado de 

repente ou facilmente são demonstrados sob circunstâncias adversas, com uma 

consequente perda de estima e popularidade. 

V B – Júpiter em Touro quando bem-aspectado proporciona uma natureza 

eminentemente bondosa e compassiva para com todas as pessoas, mas um amor 

profundo, terno e caloroso para com aqueles cujo relacionamento justifica tal 

expressão. Essa posição também atrai prosperidade em recursos financeiros e 

produz um temperamento generoso para ajudar em empreendimentos 

filantrópicos; no entanto, Júpiter na 2ª Casa ou no segundo Signo nunca é 
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esbanjador nem extravagantemente generoso, mas, ao invés disso, conservador 

e inclinado a investigar os méritos de qualquer pedido antes de dar a ajuda. Por 

outro lado, a pessoa é absolutamente “mão aberta” com aqueles que a rodeiam 

e lhe são queridas. Seu lar e sua família são tudo para ela. Quando Júpiter está 

afligido em Touro inclina a gastos extravagantes em ostentação, para se exibir 

e gratificar a natureza inferior. Tais pessoas são grandes gastrônomos, amantes 

dos alimentos ricos em calorias e saborosos, que excitam o paladar. 

Frequentemente estão sujeitas a dificuldades financeiras e a problemas com 

credores, assim como a enfermidades resultantes do abuso na alimentação, 

segundo a outras indicações dos Astros. 

V C – Júpiter em Gêmeos quando bem-aspectado proporciona habilidade 

literária de alto grau, e se isto for respaldado pela educação necessária, o êxito 

nessa área é certo. Essa posição também proporciona uma inclinação inventiva 

para a Mente e uma apreciação muito forte pelas matemáticas e uma atração 

para o ocultismo.  Júpiter em Gêmeos mostra que as viagens proporcionarão 

tanto prazer quanto proveito, e proporciona um temperamento honroso, cortês 

e amigável. Contudo, se Júpiter estiver afligido, a pessoa está sujeita a sofrer 

perdas e a enfrentar problemas durante suas viagens. Escapará por um fio em 

uma boa quantidade de acidentes; tende a ter problemas de natureza religiosa e 

com a lei, assim como dificuldades com irmãos, irmãs e parentes próximos. 

V D – Júpiter em Câncer. O efeito total de Júpiter para o bem ou para o mal 

nunca é sentido antes da metade da vida, e isso é especialmente o caso quando 

ele estiver posicionado na 4ª Casa ou no quarto Signo, Câncer. Quando bem-

posicionado aqui, Júpiter proporciona um temperamento extremamente afável 

e cortês, em paz com todo o mundo; ele dota a pessoa de uma imaginação muito 

vívida e fértil, uma sonhadora de sonhos utópicos, e fã incondicional do oculto 

e do místico. Todavia, existe também um lado prático na natureza dessas 
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pessoas, o qual faz delas pessoas determinadas para alcançar o sucesso 

mundano e favorecidas em seus investimentos em casas, terras ou minas, de 

maneira que poderão acumular propriedades e ficar abastadas, principalmente 

após a meia-idade. Essa posição indica, também, que a pessoa pode receber 

muita ajuda de seus pais durante a vida e uma herança depois da morte deles. 

Júpiter em Câncer tende a fazer a pessoa muito inclinada para os deleites da 

mesa, mas se bem-aspectado ela se manterá dentro dos limites que não afetarão 

sua saúde. Todavia, se Júpiter estiver afligido, ela tende a se inclinar para gula 

desordenada, o que, por fim, poderá lhe intoxicar o sangue e lhe causar 

enfermidades e tumores malignos, como resultado de assim agir. 

V E – Júpiter em Leão produz uma natureza verdadeiramente nobre, em que 

se misturam bondade e coragem, autoconfiança e lealdade, autodomínio e 

compaixão, perdão e justiça. Em resumo, indica um modelo de virtudes 

dificilmente sobrepujado. Proporciona uma abundância de vitalidade e uma 

forte habilidade para o seu corpo e sua saúde combater as doenças, de tal modo 

que marcam um líder do ponto de vista espiritual, moral e fisicamente, uma 

pessoa que não iria se contentar em seguir as outras. Almejam posições de 

confiança e responsabilidade, quanto maior melhor. Serão sempre as mesmas 

em qualquer ocasião e não abusarão da confiança daqueles que as puseram ali. 

Tais pessoas possuem uma cultura e um refinamento inatos. Gostam de todas 

as coisas que tendam à elevação da humanidade; são religiosas e sinceras; por 

certo ganham o reconhecimento dos outros e obtêm êxito ao investirem em 

negócios especulativos. Quando Júpiter está afligido em Leão, a pessoa tende a 

se tornar cruel e sensual, com atração anormal por divertimentos e sujeita a 

perder em investimentos, especulação e jogo de azar. 

V F – Júpiter em Virgem proporciona uma natureza cautelosa, analítica e 

prática, com uma faculdade quase infalível de distinguir entre o aparente e o 

real, para examinar cuidadosamente a fim de decidir onde é verdade e onde não 
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é para chegar aos fatos. Tais pessoas não podem arrancar segredos por métodos 

ardilosos, como Saturno em Capricórnio, que proporciona um detetive ideal, 

mas se Júpiter em Virgem é o juiz, ninguém será bastante esperto para lhe 

ocultar a verdade. Um Júpiter bem-aspectado em Virgem indica êxito com 

empregados, que serão fiéis, leais e prontos para executar as ordens de seu 

patrão. Também indica prosperidade em negócios ou na profissão; no entanto, 

se Júpiter está afligido em Virgem, então há tendência para um temperamento 

cínico, crítico, dada à censura, desconfiado dos outros e, portanto, sujeito a 

prejuízos causados por empregados e funcionários. Tais pessoas não podem ter 

êxito em negócios, e acharão extremamente difícil obter ou manter uma boa 

posição. De qualquer modo, servirão em funções muito inferiores. 

V G – Júpiter em Libra quando bem-aspectado produz um temperamento 

afável, compassivo e simpático, uma natureza conscienciosa, sociável e 

benevolente, e um interesse por tudo que vise a elevação da humanidade, como 

a música, arte, literatura, as relações sociais, etc. Por essa razão a pessoa é 

popular, particularmente entre o sexo oposto, do qual pode esperar vantagens e 

benefícios. Há boas tendências para obter êxitos nos negócios e na vida pública. 

Contudo, se Júpiter estiver afligido em Libra, uma indulgência excessiva com 

a natureza inferior pode ocasionar problemas e escândalo público, com a 

consequente perda de popularidade e prestígio. 

V H – Júpiter em Escorpião proporciona uma natureza ardente, agressiva e 

confiante em si mesma; uma Mente entusiasta, construtiva e com muitos 

recursos, com a habilidade para enfrentar todas as exigências da vida de uma 

maneira eficaz, e isso assegura o êxito nas ocupações práticas de cada dia, 

proporciona uma família numerosa, e tende a promover a abundância de meios 

para mantê-la. Esta posição, também, mostra uma tendência para as 

investigações ocultas. No entanto, se Júpiter estiver afligido em Escorpião 
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tenderá a trazer perdas e problemas por indulgência com a natureza inferior de 

modo desordenado, e preferência por alimentos ricos em calorias e caros, que 

resultarão em enfermidades. 

V I – Júpiter em Sagitário quando bem-aspectado proporciona boas 

oportunidades com sucesso nos resultados e facilidade, em geral, em obter 

aquilo que deseja ou pretende na vida; uma Mente humanitária, ampla e 

filosófica, e um temperamento religioso e reverente. Com isso, pessoas com 

essa posição se elevam ao máximo e se tornam líderes nas várias esferas da 

vida, ocupando lugares proeminentes na igreja ou no estado, em instituições ou 

empreendimentos científicos ou filosóficos. Se Júpiter estiver afligido em 

Sagitário, então tende a fazer a pessoa alguém que goste muito de esportes e é 

bom neles, gostando de se exibir com coisas baratas e espalhafatosas, 

extravagante e pronto para aproveitar oportunidades em qualquer jogo, causa 

da perda da posição social, se nascido em ambiente apropriado para tal, dos 

problemas com a justiça, das dificuldades financeiras e, se for um religioso, não 

disposto a aceitar ou entender ideias, opiniões ou novos costumes ou diferentes 

daqueles que já têm. 

V J – Júpiter em Capricórnio proporciona à pessoa uma natureza determinada 

a ser bem-sucedida, autoconfiante e autocontrolada, com um desejo de obter a 

uma posição elevada de autoridade sobre os outros, assim como uma boa e sábia 

habilidade para dizer as outras pessoas exatamente o que deve ser feito e como 

fazer. Proporciona um temperamento cuidadoso, econômico, e uma aversão ao 

desperdício; habilidade para inventar coisas e pensar em novas ideias; muito 

boa para achar modos de lidar com problemas práticos; e alguma capacidade 

mecânica. Essas pessoas são dignas de confiança, sinceras e honestas em todos 

os seus empreendimentos, e sustentam qualquer promessa que tenham feito, e 

por isso, geralmente, crescem em hora, estima e popularidade geral. Conforme 

dito acima, o objetivo dessas pessoas é obter a independência à frente de algum 
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negócio, porém, se nisso não forem bem-sucedidas e tiverem que trabalhar para 

outros, elas melhor se adaptarão a serviços no governo, quer municipal, estadual 

ou federal. Devido à confiança implícita gerada por suas genuínas 

características de honestidade, sinceridade e fidelidade, essas pessoas se 

tornam, frequentemente, depositários da confiança de amigos, os quais sentem 

necessidade de dividir seus problemas com alguém que lhes possa aconselhar, 

honesta e desinteressadamente, e manter invioláveis os segredos confiados. Se 

Júpiter estiver afligido em Capricórnio, então tende a tornar a pessoa uma 

miserável, que junta tudo o que pode acumular e nada gasta consigo mesmo, 

exceto nas necessidades mais básicas, e em consequência é desprezada por 

todos que a conhecem. 

V K – Júpiter em Aquário quando bem-aspectado proporciona uma Mente 

humanitária, otimista, original e filosófica, afeiçoada aos amigos e à sociedade 

com os outros, particularmente com aqueles que se interessam por ciência ou 

misticismo, por literatura e música; consequentemente, a pessoa atrai outras de 

mesma natureza, as quais lhe serão benéficas ao ajudá-la a realizar suas 

esperanças, seus desejos e suas ambições. Poderá obter, possivelmente, uma 

posição de importância em algum cargo oficial em sociedades secretas ou 

ocultas. Esta é uma boa indicação de êxito geral na vida; mas se Júpiter estiver 

afligido, então a natureza será inquieta, nervosa e errática, com ideias 

revolucionárias ou anarquistas e com aversão ao trabalho sério, e tais pessoas, 

geralmente, são detestadas e nelas não se pode confiar. 

V L – Júpiter em Peixes proporciona uma natureza caridosa, compassiva e 

hospitaleira, que gosta muito de contribuir para os desamparados da sociedade. 

Essas pessoas são verdadeiros anjos de misericórdia para com os que sofrem do 

corpo, da alma e do espírito. Elas são bem-conhecidas daqueles que vivem 

“doentes ou aprisionados”. Como são de natureza sensitiva e sujeitas às 
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influências dos Mundos invisíveis, tendem a ter frequentes experiências 

psíquicas e se tornam estudantes do ocultismo. Amam a música, a arte e a 

literatura, e se bem-aspectado por Vênus, Júpiter em Peixes proporcionará uma 

considerável habilidade para representar artisticamente; contudo, se Júpiter 

estiver afligido em Peixes, então tenderá a ter uma Mente vacilante, uma 

natureza sem força e sem energia, covarde, pronta para se deliciar com todos os 

vícios que se pode programar na sua vida, e, geralmente, um temperamento 

extremamente inclinado para o mal e para a crueldade – um parasita da 

sociedade. 

em Aspectos com outros Astros 

Q! || ' ou $V – Sol em Conjunção, Paralelo, Sextil ou Trígono com 

Júpiter. A Conjunção proporciona uma tendência à apoplexia96, especialmente 

se ela ocorre em Áries. Contudo, a não ser por tal exceção, podemos dizer que 

essas configurações são indicações certas de saúde, prosperidade e felicidade. 

Elas podem prover à pessoa uma abundância de vitalidade, que a faz resistente 

a muitos fortes ataques de doenças e, mesmo quando influências astrais 

desfavoráveis conseguem quebrar essa resistência, a recuperação será tão rápida 

que parece milagrosa. Essa quase inexpugnável condição de saúde é ainda mais 

inatacável, porque se apoia em uma disposição, ao mesmo tempo, iluminada e 

jovial e esta característica proporciona, também, que os afortunados 

possuidores desses Aspectos sejam amados por todos com quem se relacionam. 

Todos se alegram ao ver a pessoa com um sorriso permanente, mas essas 

pessoas fazem mais do que “sorrir”: ganham a amizade de todo o mundo 

ratificada pelos atos de bondade, pelas palavras de compaixão, ânimo ou 

esperança, conforme a ocasião demanda. Todos confiam nelas, pois elas jamais 

traem a confiança de alguém. Tem a cabeça fria, boa capacidade de julgar e 

habilidade de execução, de modo que são muito aptas a ajudar os outros. Essas 

 
96 N.T.: derramamento de sangue ou de serosidade no interior de um órgão. 
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características também favorecem a própria fortuna financeira, pelo que che-

gam a acumular patrimônio; contudo, delas nunca é o “dinheiro corrupto”; 

nunca se beneficiam com perdas dos outros. São religiosamente conservadoras 

e podem ser bem descritas como “pilares da sociedade”. Brilham, sobretudo, 

trabalhos na iniciativa pública. 

Q# ou " V – Sol em Quadratura ou em Oposição com Júpiter é prejudicial 

à saúde, porque imprime uma tendência à formação de maus hábitos. A pessoa 

aprecia muito às chamadas “boas coisas da vida” e é muito egoísta em suprir o 

seu próprio conforto; nunca se exercita e nem renuncia a si mesmo, pelo que 

sua circulação sanguínea se torna lenta, e como essas pessoas têm uma 

superabundância de sangue, essa lentidão é a causa de vários tumores nocivos 

e desordens funcionais; às vezes um acesso de ira pode aumentar tanto a pressão 

sanguínea a ponto de romper um vaso sanguíneo e acabar com a vida da pessoa 

ou deixá-la inutilizada para o resto da vida. 

Esses Aspectos fazem com que a pessoa tenha uma disposição bombástica e 

arrogante, com um apego desordenado pela exibição, e isso induz à 

extravagância, tanto nos assuntos sociais quanto nos negócios, produzindo 

como resultado, às vezes, o envolvimento em dívidas que não pode pagar, 

levando até a um passo da falência. Frequentemente, um falso orgulho a impede 

de trabalhar honestamente para os outros; elas preferem tirar vantagem do 

público como jogadora, apostadora em corridas e em outros esportes do gênero, 

onde haja uma oportunidade para trapacear as pessoas e conseguir o que se 

chama de a maneira “fácil” de viver, até cair nas garras da lei. As crianças com 

esses Aspectos devem ser especialmente exercitadas no autocontrole, na 

economia e na honestidade; elas terão uma tendência a menosprezar e zombar 

da religião, mas talvez a lembrança de uma mãe devota possa ajudar a mantê-

las no caminho da retidão. 
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T ||!' ou $V – Vênus em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em Trígono com 

Júpiter é um dos melhores indicadores de sucesso e de fortuna em geral. 

Favorece a acumulação de patrimônio e o desfrute de todos os luxos da vida. É 

um bom indicador de um casamento bem-sucedido e feliz, assim como de 

prestígio social e do respeito de todos com quem entra em contato. Esses 

Aspectos proporcionam disposição jovial, otimista, generosa e de grande 

coração e, até certo ponto, hospitaleira; tornam a pessoa interessada e eficaz em 

ações filantrópicas; uma Mente liberal, tolerante com os pontos de vista dos 

outros, mesmo quando não concorda com eles; amigo do prazer, das viagens, 

das festas e capaz de aproveitar a vida ao máximo. Esses Aspectos lhe 

proporcionam, ainda, um talento para a música, especialmente se um dos 

Planetas está em Peixes. 

T# ou "V – Vênus em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter 

proporciona o mesmo gosto pelo luxo que os bons Aspectos, mas limita a 

capacidade de satisfazê-lo, embora tais pessoas se empenhem ao máximo em 

mostrar ao mundo uma aparência elegante, geralmente suas farsas são 

descobertas. Sua falta de habilidade nos negócios, muitas vezes, é responsável 

pelo fracasso e pela bancarrota, e são muito sujeitas a sofrer perdas por 

deslealdade de outros. O amor e o casamento são, também, fontes de tristeza 

para aqueles a quem Vênus e Júpiter afligem. São capazes de serem rejeitados 

antes do casamento, ou o (a) cônjuge pode se mostrar infiel e fugir. Esses 

Aspectos produzem, também, uma natureza amorosa capaz de certas 

libertinagens, em que pese às leis da decência, e de ser infiel aos votos 

matrimoniais. Levam a pessoa a ser extremamente indulgente consigo mesma, 

e em Peixes predispõem à bebida alcoólica. 

S!||' ou $V – Mercúrio em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono com 
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Júpiter é uma das melhores bênçãos na vida, pois proporciona uma disposição 

animada, otimista, com a habilidade de olhar sempre para o lado positivo das 

coisas e de manter o ânimo elevado nas horas de adversidade. A Mente é capaz 

a respeitar a opinião e o comportamento que podem ser muito diferentes da 

pessoa, é versátil, capaz de raciocinar corretamente e de formar um critério 

confiável por meio de considerações e discussões cuidadosas. Essas pessoas 

nunca tomam uma decisão precipitadamente; elas necessitam de tempo para 

pensar naquilo que lhes é apresentado; mas uma vez que chegue a alguma 

conclusão, essa será incontestável. São bem-sucedidas em questões envolvendo 

leis ou literatura, e muito respeitadas por sua honestidade e sinceridade. Esses 

Aspectos são particularmente afortunados para pessoas que viajam por motivos 

de negócios ou para se divertir, pois colherão os benefícios e os sentimentos de 

prazer desse modo migratório de viver; esses Aspectos as tornam “saudáveis, 

abastadas e sábias” acima da média, e amadas por todos em virtude das 

vibrações vitais que irradiam sobre quem quer que encontrem. 

S# ou " V – Mercúrio em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter 

proporciona uma disposição vacilante e indecisa, de modo que pessoa não 

consegue se decidir, quando são lhe apresentados mais de um curso de ação; 

com isso, as pessoas com esses Aspectos perdem, com muita frequência, suas 

oportunidades por adiamentos e indecisões, o que leva a serem, frequentemente, 

classificadas como fracassadas na vida. São suscetíveis a escândalos e 

difamações por causa de sócios desleais e que, secretamente, pretendem 

prejudicá-las. Não devem viajar, pois isso pode lhes trazer perdas e problemas. 

Também devem ser extremamente cautelosas ao assinar contratos ou acordos 

para fazer ou entregar determinadas coisas dentro de um prazo, pois elas serão, 

provavelmente, incapazes de cumprir o que foi combinado e, por isso, podem 

se expor a perdas e problemas. 
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R! || ' ou $V – Lua em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono com 

Júpiter proporciona uma disposição otimista, nobre e generosa. A honestidade 

amável, simpática e cordial, a justiça e a amizade de tais pessoas as tornam 

universalmente populares. Esses Aspectos fortalecem tanto as faculdades do 

raciocínio quanto a habilidade da sua saúde e do seu corpo em lutar contra as 

doenças e enfermidades; proporcionam uma Mente forte em corpo forte, e, 

consequentemente, um poderoso magnetismo pessoal, o qual pode ser usado 

com grande vantagem na cura dos enfermos. Elas têm ideais elevados e 

imaginação fértil, com o poder de adquirir grandes recursos financeiros e em 

propriedades, os quais aumentarão, se utilizados nos empreendimentos 

filantrópicos que tais pessoas são propensas a sonhar. Esses são alguns dos 

melhores Aspectos da gama astral, e favorecem o êxito geral na vida, quer 

fisicamente quer espiritualmente. 

R# ou " V – Lua em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter prejudica a 

capacidade de raciocinar e tende a criar problemas devido à litígios, falta de 

previsão, indecisão e desonestidade. As pessoas com esses Aspectos são muito 

dadas à ostentação e exibição; são extravagantes além de suas posses e dos seus 

recursos, propensas a apelar desesperadamente para chances em jogos e 

especulações, a fim de reabilitarem suas fortunas e repararem suas perdas, 

resultando desse comportamento a difamação e, às vezes, a bancarrota. 

Esses Aspectos também são danosos para a saúde, especialmente no horóscopo 

de uma mulher, indicando problemas digestivos e do fígado. 

W' ou $V – Saturno em Sextil ou em Trígono com Júpiter proporciona um 

caráter forte com uma Mente também forte, sincera e profundamente filosófica, 

uma disposição benevolente com um forte senso de justiça e de tratar lealmente 
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as pessoas sem trapacear ou ser desonesto. Todas as virtudes de Saturno e 

Júpiter são combinadas por esses Aspectos, de forma que as pessoas em cujos 

horóscopos eles são encontrados ganham, consequentemente, honras e respeito 

na comunidade em que vivem. São consideradas esteios da sociedade, e 

alcançam a prosperidade correspondente ao meio em que foram colocadas, pois 

tais Aspectos proporcionam: um tino financeiro justo, uma capacidade de 

aproveitar uma oportunidade quando ela se apresenta, uma benevolência em 

tudo, uma devoção ao dever, à religião e a todos os bons objetivos da vida. 

W || ou !V – Saturno em Paralelo ou em Conjunção com Júpiter exerce a 

mesma influência benéfica que o Sextil ou o Trígono, ainda que não em tão 

grande medida, e se Júpiter está fraco por Signo97 ou está de algum modo 

afligido, os Aspectos influenciarão muito pouco provavelmente, mas, nesse ca-

so, seus efeitos sobre a circulação arterial serão obstrutivos, dando tendência 

para a arteriosclerose, como a Oposição e a Quadratura. 

W# ou "V – Saturno em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter 

proporciona uma Mente subestimada e vacilante; uma pessoa incapaz de tomar 

decisões, sempre desconfiando dos outros, indolente e inclinada a se deixar 

levar pela corrente, frequentemente um tutelado da sociedade num asilo ou 

numa prisão, porque seu caráter é basicamente desonesto. Esses Aspectos 

também inclinam à arteriosclerose. 

U' ou $V – Marte em Sextil ou em Trígono com Júpiter. É da natureza de 

Júpiter proporcionar um comportamento que alguém de não goste de mudanças 

ou de novas ideias e, também, de um comportamento de calma e de seriedade, 

mesmo em uma situação difícil, o que faz a pessoa ser respeitada, mas quando 

 
97 N.T.: Em Detrimento ou em Queda. 
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combinado com o fogo de Marte isso é um tanto alterado, pois proporciona 

entusiasmo e uma habilidade para influenciar os outros e os imbuir dos mesmos 

sentimentos. Torna a natureza nobre, sincera, honesta e simples e fácil de se 

entender. Esse Aspecto é bom, também, para a prosperidade financeira da 

pessoa, porque ambos, Marte e Júpiter, quando bem-aspectados, proporcionam 

habilidade para lucros e favorecem o acúmulo de bens. Júpiter é um tanto 

avesso a mudanças ou novas ideias no que diz respeito aos gastos, enquanto 

Marte é livre demais, mas quando as tendências marcianas e jupterianas se 

combinam por um bom Aspecto, o resultado é de uma natureza ideal e generosa, 

nem muito esbanjador nem tão econômica, mas capaz de atingir um bom meio 

termo. Essas pessoas possuem muita engenhosidade e habilidade construtiva, e 

qualquer coisa que façam, fazem-na de todo o coração. Por tal razão são bem-

sucedidas nos negócios, se tornam populares na sociedade e gostam de esportes 

e jogos ao ar livre. Gostam de viajar e se divertem nas viagens. Marte rege a 

hemoglobina do sangue, um fator muito importante para a saúde e vitalidade, 

portanto os bons Aspectos entre Júpiter e Marte aumentam os glóbulos 

vermelhos do sangue, resultando que as pessoas com estes Aspectos desfrutam 

de uma saúde abundante, além de vitalidade, força e resistência. 

U|| ou !V – Marte em Paralelo ou em Conjunção com Júpiter fortalece a 

saúde e a habilidade do corpo em lidar com as doenças e enfermidades e 

aumenta a vitalidade, tanto quanto os bons Aspectos. Também indica que a 

pessoa é capaz de ganhar muito dinheiro e usá-lo livre e generosamente, mas as 

qualidades mentais são semelhantes àquelas conferidas pelos Aspectos 

adversos: adoram se mostrar esportistas, gostam de se gabar, esperta e pronta 

para enganar outras, conta mentiras para conseguir o que deseja, desonesta e 

não confiável, julgam sem considerar todas as possibilidades e sem mesmo 

entender todo o problema, uma pessoa com quem não se pode contar, e se a 
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Conjunção ocorrer em um dos Signos de Água98, especialmente em Peixes, a 

pessoa tenderá a se tornar um viciado em bebidas alcoólicas, embora isso não 

seja tão certo quando os Aspectos forem a Quadratura ou Oposição. 

U# ou "V – Marte em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter é a marca 

do jogador, e se um dos dois Planetas está em um Signo de Água, especialmente 

em Peixes, também tenderá a ser um viciado em bebidas alcoólicas, esperta e 

pronta para enganar as outras, com um caráter desonesto e desonroso, próprio 

de alguém que sempre age sem pensar. Com relação à saúde, essas pessoas 

sofrem, principalmente, de doenças do sangue e complicações no fígado, má 

circulação sanguínea, e o sangue tão denso que existe o perigo de apoplexia ou 

acidente vascular cerebral (AVC). 

X' ou $V – Urano em Sextil ou em Trígono com Júpiter proporciona uma 

disposição ampla, humanitária e uma tendência para investigar as práticas e 

ciências ocultas. Favorece uma associação com ordens secretas e tende a 

promover a prosperidade na vida. Tal pessoa é honesta e sincera, sociável, 

hospitaleira e, provavelmente, bastante beneficiada por amigos influentes em 

cargos públicos. Essa posição também proporciona uma capacidade executiva 

e sucesso em relação às instituições de ensino. 

X|| ou !V – Urano em Paralelo ou em Conjunção com Júpiter proporciona 

indicações similares aos dos bons Aspectos, mas a influência não é assim tão 

intensa, especialmente se um dos Planetas está fraco por Signo99 ou afligido por 

outro Aspecto. Neste caso as tendências parecerão mais com aquelas dos 

Aspectos adversos. 

 
98 N.T.: Câncer, Escorpião e Peixes 
99 N.T.: Urano em Leão ou Touro; Júpiter em Gêmeos, Virgem ou Capricórnio. 
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X# ou "V – Urano em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter 

proporciona uma natureza impulsiva, sujeita a agir de maneira súbita ou 

inesperada, em detrimento do próprio nativo; perdas por especulações, ações 

judiciais e extravagância impulsiva também estão indicadas; muitas mudanças, 

tanto de ocupação como de residência; perda de amigos e de reputação. 

Y' ou $V – Netuno em Sextil ou em Trígono com Júpiter proporciona uma 

natureza inspirada, mística e tende a fazer a pessoa bem-sucedida em uma 

ocupação relacionada com as ordens ocultas, isto é, quando o caráter é 

suficientemente desenvolvido se sentir a influência de Netuno, pois então a 

posição evidencia toda a força mais nobre e espiritual de ambos os Planetas, 

sendo frequentes ocorrerem experiências ocultas. Durante o sono essas pessoas 

são bastante conscientes nos Mundos invisíveis. 

Y|| ou !V – Netuno em Paralelo ou em Conjunção com Júpiter proporciona 

uma influência semelhante à dos bons Aspectos quando Netuno e Júpiter não 

estão afligidos, mas quando em Signo fraco100 e em Aspectos com outros Astros 

por Quadratura ou Oposição, então a influência é semelhante à dos Aspectos 

adversos entre Júpiter e Netuno. 

Y# ou "V – Netuno em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter indica 

falta de controle das emoções. A pessoa é facilmente afetada pelas influências 

inferiores psíquicas da fronteira entre os Mundos visível e invisíveis, as quais 

são de um tipo impressionável e extremamente desagradável que a faz se sentir 

doente, daí poderem causar condições histéricas tais como transe involuntário 

e distúrbios análogos, resultantes do psiquismo negativo. Sob um ponto de vista 

material, sugere o perigo de fraude por meio da especulação ou de grandes 

 
100 N.T.: Urano em Leão ou Touro; Júpiter em Gêmeos, Virgem ou Capricórnio. 
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empresas e negócios com grupos predatórios que deveriam ser, portanto, 

evitados.
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CAPÍTULO XIV – MARTE, O PLANETA DA AÇÃO 

 

Introdução 

Da Bíblia nós aprendemos que Jeová foi o Criador da humanidade, pois vemos 

Seus Anjos anunciando o nascimento de vários personagens notáveis. Portanto, 

a conclusão inevitável é que Ele e os Anjos presidem a função geradora e dão 

informações, conhecimento e sabedoria sobre o conceito de fertilidade, o qual 

era considerado, naquele tempo, um sinal do favor de Deus, enquanto a 

esterilidade era considerada como um sinal de Seu descontentamento. Isso está 

de acordo com os Ensinamentos da Sabedoria Ocidental, o qual nos diz que nos 

primeiros tempos, quando a humanidade estava ainda em formação, Jeová e 

Seus Anjos a guiavam para grandes templos nas épocas do ano quando as 

condições astrais eram propícias à geração, e com isso os seres humanos 

nascidos sob aquelas condições harmoniosas viviam centenas de anos sem 

enfermidades ou doenças. É fácil notar que os animais selvagens, os quais ainda 

vivem inteiramente sob a orientação de seus Espíritos-Grupo e se acasalam 

somente em determinadas estações, também são imunes a doenças. Jeová ainda 

detém o controle sobre a fertilização dos animais, os quais sintonizam com as 

Suas vibrações lunares, por meio de seus vinte e oito pares de nervos 

espinhais101, que correspondem aos vinte e oito dias da revolução lunar, e Seu 

veículo – a Lua – ainda determina o período de gestação para os seres humanos 

e animais. 

Contudo, a Bíblia também nos fala de Lúcifer e seus Anjos caídos, os quais 

ensinaram a humanidade a assumir ela própria a prerrogativa da criação, lhe 

incutindo a paixão, a qual tem causado o sofrimento, o pecado e a morte, porque 

a sagrada função geradora, que foi destinada somente para fins temporários de 

propagação e que funciona tão bem sob condições astrais propícias, tem sido 

profanada e sujeita à luxúria da humanidade em todas as épocas, sem 

 
101 N.T.: os seres humanos possuem 31 pares de nervos espinhais ou raquidianos. 
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consideração aos raios estelares. Todavia, é um erro pensar nos espíritos de 

Lúcifer como maus, porque sob a influência dos Anjos a humanidade era uma 

multidão de autômatos estúpidos e sem propósito, que não conhecia nem o bem 

e nem o mal e não tinha nenhuma escolha ou prerrogativa; mas desde que 

aprendemos a conhecer o bem e o mal, por intermédio dos espíritos marcianos 

de Lúcifer, também nos capacitamos, pelo exercício da força de vontade, a 

deliberadamente a evitar o mal e a escolher o bem, a fugir rapidamente do vício 

e a cultivar a virtude, consequentemente nos colocando na harmoniosa posição 

de colaboradores com Deus e com a natureza, e revelando nossas possibilidades 

divinas, de maneira a nos tornarmos como nosso Pai no Céu. 

Enquanto Jeová e Seus Anjos estão trabalhando sobre a humanidade, a partir da 

Lua, os espíritos de Lúcifer, que se rebelaram contra Seu regime, se encontram 

no Planeta Marte e deles também temos recebido, e ainda estamos recebendo, 

muitas dádivas valiosas, entre as quais o fogo e o ferro. É bem sabido que todo 

corpo que vive é levemente quente102, pois o Ego não pode se manifestar na 

Região Química do Mundo Físico a não ser por meio do calor, ou talvez seja 

melhor dizer que o calor é gerado na manifestação do Ego. Contudo, sem o 

ferro, que existe no sangue em forma de hemoglobina, não poderia haver a 

oxidação e, consequentemente, nem o calor. Esta era a condição anterior à assim 

chamada queda, quando o ser humano em formação era estúpido e sem 

propósito. Então, os espíritos de Lúcifer vieram e infundiram o ferro no sangue, 

o que possibilitou ao Ego entrar em seus veículos e, desde aquele momento o 

Ego se tornou um espírito interno, capaz de desenvolver a individualidade. 

Assim, não fora pelos espíritos de Lúcifer, o ser humano não teria se tornado 

um ser humano. Foram o fogo e o ferro deles que fizeram o mundo como é hoje, 

bom e mau, de acordo com o uso que dele o ser humano tem feito. A força solar 

concentrada por meio da Lua proporciona vitalidade e a habilidade natural do 

 
102 N.T.: com uma temperatura suficiente para que o Ego possa se manifestar nele. 
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crescimento, mas os raios do Sol concentrados sobre nós pelos espíritos 

marcianos de Lúcifer nos dão a energia dinâmica e são a fonte de toda atividade 

no mundo. 

A energia pode estar latente durante milênios, como, por exemplo, nas jazidas 

de carvão, que são reservatórios de força solar; uma fornalha e uma máquina 

são necessárias para transformá-la e torná-la utilizável como energia dinâmica, 

porém, uma vez despertada da latência para a potência, o gigante adormecido 

não conhece mais descanso ou paz até esgotar a última grama de sua força 

prodigiosa. Sob rígido controle e dirigida cuidadosamente para canais de 

atividade útil, essa força marciana é o servo mais valioso da humanidade; o 

agente mais poderoso no trabalho do mundo; um benefício incomparável para 

a humanidade. Contudo, se escapa do controle, o servo rapidamente assume o 

domínio; então, seu poder hostil de destruição e devastação se converte num 

flagelo tão terrível quanto seu uso benéfico sob controle é uma bênção 

inestimável. É tão preciosa quanto perigosa, a vigilância eterna é o preço da 

segurança contra a devastação que pode causar, mas sem essa força o mundo 

seria um deserto. 

Marte, como um ponto focal para a vida solar latente, transmuta essa energia 

em desejo, em paixão, e naquilo que podemos chamar de “espírito animal”. É 

um fogo consumidor, mais perigoso que toda a nitroglicerina jamais fabricada, 

porém mais precioso que qualquer outra bênção que possamos ter ou desfrutar. 

O pregador hindu, educado numa terra governada por Saturno, o Planeta da 

obstrução, diz: “Matai o desejo”. Ele se deixa levar pelos seus dias na miséria, 

mas, como a “têmpera” conserva o fio do aço que corta com precisão e com 

cuidado para fazer um caminho passando por todos os obstáculos, assim 

também o desejo cheio de energia e determinação bem dirigido dos indivíduos 

marciais – belicoso, destemido, resoluto – têm forjado uma maravilhosa 

transformação na Terra; eles têm erguido uma civilização muito mais além do 
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que todos aqueles que os antecederam, e embora talvez brutal em muitos 

aspectos, há também nisso uma promessa, conforme o provérbio: “Quanto 

maior o pecador maior o santo.” Os pais deviam aprender a lição do “livro das 

nações”103 e se abster de aplicar a saturnina ducha de água fria no ardente 

espírito marciano de seus filhos. Saturno sempre diz “não, não”; seu objetivo é 

reprimir e obstruir. Uma lavareda de fogo sob um controle adequado é útil, mas 

a morte espreita na fumaça e nos gases nocivos de um fogo abafado; muitos 

“nãos” abafam um forte desejo legítimo de conseguir algo e frustram sua 

realização; podem conduzir vítimas infelizes ao caminho do mal, pois a energia 

dinâmica de Marte precisa e terá uma saída. Portanto, cuidado. Os piores 

defeitos de Marte são a impulsividade e a falta de persistência, mas ele não 

produz hipócritas, como o faz Saturno afligido. 

As mais elevadas e apreciadas virtudes nós recebemos de Marte, assim como 

alguns dos nossos piores defeitos. Quando bem-aspectado, proporciona uma 

saúde forte e uma habilidade para o corpo lutar contra as doenças e uma 

resistência física, proporciona uma natureza positiva, independente e 

autoconfiante, determinada e orgulhosa, generosa e enérgica, versátil e rápida 

em aprender, especialmente quando em Áries, Leão, Escorpião ou Capricórnio; 

mas quando fraco por Signo, como em Touro, Câncer ou Libra, ou com 

Aspectos como Quadraturas ou Oposições, torna a pessoa facilmente irritada, 

determinada em não mudar suas ideias, seu comportamento, suas opiniões – 

mesmo quando todos a acham ilógica – e  vingativa, inclinada à embriaguez e 

a atos criminosos, cruel, não mostrando sentimentos simpáticos ou gentis, que 

gosta de usar sua força ou poder para assustar ou machucar alguém e que gosta 

de estar sempre falando com muito orgulho do que possui ou fez. 

 
103 N.T.: um livro publicado em 1848 (Pittsfield, Mass, por E. Werden) para crianças em Volumes, nos 

EUA, e que continha, resumidamente, uma descrição de como vivia os povos nos seus países: espanhóis, 

indianos, italianos, sul-americanos, turcos, russos, hindus e todos os outros existentes no mundo 

conhecido na época. 
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As pessoas com Marte proeminente em seus horóscopos são eminentemente 

práticas e desempenham um importante papel nas atividades do mundo. São 

especialmente proficientes em ocupações onde o fogo e o ferro são utilizados 

com propósitos construtivos ou onde se manejam instrumentos cortantes. 

Soldados, cirurgiões, operadores de máquinas e fundidores de ferro, 

engenheiros e pessoas com funções semelhantes são de natureza marciana. Elas 

também se distinguem em outras funções onde a coragem e a intrepidez são 

qualidades necessárias. 
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Nas Doze Casas 

U 1 – Marte no Ascendente ou na 1ª Casa quando bem-aspectado exerce a 

mais benéfica influência sobre a saúde e a habilidade do corpo em lutar contra 

as doenças e enfermidades, particularmente se ele está em algum dos Signos de 

Fogo (Áries, Leão ou Sagitário) ou no Signo de sua Exaltação, Capricórnio; 

contudo, às vezes, quando um Signo fraco, como Câncer, está no Ascendente e 

outros Astros estão muito afligidos, Marte no Ascendente pode infundir 

suficiente energia ao corpo para que ele possa superar o período crítico da 

infância. Essa posição também proporciona energia, determinação para ser 

bem-sucedido, coragem, autoconfiança e uma qualidade de tentar conseguir 

algo mesmo quando é difícil, características extremamente favoráveis à vitória 

na batalha da vida. Indica uma pessoa empreendedora e prática, que não 

poupará esforços para ser bem-sucedida. Quando Marte está afligido na 1ª Casa, 

ainda assim fortalece a saúde e a habilidade do corpo em lutar contra as doenças 

e enfermidades e proporciona força muscular e resistência, mas torna tais 

pessoas imprudente, impulsivas, obstinadas e que corre riscos estúpidos e 

desnecessários. Por isso elas negligenciam dos cuidados necessários à 

preservação da saúde delas e ficam sujeitas a febres e outras doenças 

inflamatórias, sujeitas também a acidentes com perda de sangue por lesões de 

extensões variáveis, perigos pôr fogo, tais como queimaduras e escaldos 

(queimaduras da pele por líquidos ou vapor quentes), conforme a natureza do 

Astro que aflige. A esse propósito, geralmente o Sol produz febres e 

inflamações; Júpiter inclina a sofrer fraturas ósseas, a acidentes em ferrovias ou 

por qualquer material que vem rolando; Urano e Saturno ocasionam quedas e 

contusões; e Vênus enfermidades causadas por indulgência com a natureza 

passional. 
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U 2 – Marte na 2ª Casa quando bem-aspectado torna a natureza livre e 

generosa em negócios financeiros envolvendo os outros. A pessoa possui uma 

esplêndida capacidade para ganhar dinheiro, alcançando êxitos financeiros em 

qualquer negócio de natureza marciana que envolva o uso de fogo, instrumentos 

de ferro ou maquinaria. Também indica ganho de dinheiro pelo matrimônio ou 

por herança, mas embora esse dinheiro venha rápido e facilmente, a pessoa não 

acumulará riqueza, pois é muito generosa e aprecia o conforto e os prazeres. 

Quando Marte está afligido na 2ª Casa, o dinheiro vem, às vezes, tão rápido 

como quando sob a influência dos bons Aspectos, mas em outros momentos os 

Aspectos adversos tornam a pessoa excessivamente extravagante e inclinada à 

imprudência nos empreendimentos financeiros, disso inevitavelmente 

resultando grandes perdas, e a pessoa pode se ver sem um centavo no bolso. 

Meios suficientes de subsistência podem ser criados e desperdiçados, várias 

vezes durante a vida. No entanto, essas pessoas nunca desistem, de forma que, 

quando sofrem um prejuízo financeiro, imediatamente começam a reconstruir 

sobre as ruínas do antigo cenário destruído. Então, geralmente elas têm êxito 

outra vez por algum tempo, mas nunca aprendem a ser mais cautelosas e menos 

extravagantes, daí estarem sempre sujeitas a repetir os naufrágios financeiros. 

U 3 – Marte na 3ª Casa quando bem-aspectado torna a Mente aguçada, clara 

e alerta, amiga das argumentações, rápida na réplica, engenhosa, inventiva e 

versátil, com muita iniciativa e habilidade construtiva. Contudo, quando Marte 

está afligido na 3ª Casa, expõe a acidentes em viagens curtas e produz uma 

natureza briguenta, especialmente sujeita a problemas com irmãos, irmãs e 

vizinhos. Essas pessoas tendem muito a criticar todos com quem se põem em 

contato, razão pela qual geralmente são temidas e evitadas sempre que possível. 

U4 – Marte na 4ª Casa quando bem-aspectado proporciona uma forte saúde e 

a habilidade do corpo em lutar contra as doenças e enfermidades, que se 
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mantém inalterada mesmo na velhice; a função digestiva é particularmente boa, 

consequentemente a saúde e vigor são robustas. Essa posição torna o nativo 

extremamente agressivo em seus esforços para juntar dinheiro e acumular bens 

para a velhice e um eventual tempo de privações. Há também a probabilidade 

de receber uma herança dos pais. Essa posição é muito afortunada, 

especialmente se Marte estiver em Áries, Leão ou Capricórnio; mas, se ele 

estiver fraco, como em Câncer ou Peixes, e afligido por Quadratura ou 

Oposição, os problemas digestivos ou os desregramentos minarão a vitalidade 

e a pessoa tende a se tornar mais desagradável e briguento a cada dia da sua 

vida. Também estará sujeito a acidentes com fogo no lar, assim como a febres 

e enfermidades inflamatórias. Pessoas com Marte nessa posição devem 

abandonar seu lugar de nascimento o mais cedo possível. Isso pode atenuar o 

problema, em certa medida. 

U 5 – Marte na 5ª Casa quando bem-aspectado proporciona uma afeição de 

natureza ardente e efusiva. A pessoa gosta muito de exercícios atléticos, de 

esportes e de esforço muscular; se homem, um homem puro, senhor de si, muito 

animado pelo sexo oposto; se mulher, é uma “amiga de fato” de seu 

companheiro. Essas pessoas podem se tornar excelentes disciplinadores, e são 

muito queridos por seus alunos quando na posição de professores, ou mais 

ainda, como diretores de uma escola, pois são melhores líderes do que 

seguidores. Contudo, quando Marte está afligido na 5ª Casa, a pessoa é muito 

volúvel em suas afeições. Começa um novo amor mesmo sem ter rompido com 

o anterior; uma namoradora consumada, e por isso sujeita a muitos problemas. 

Uma superindulgência com sua natureza amorosa tende a lhe minar a vitalidade 

e a lhe criar condições físicas perigosas. No horóscopo de uma mulher há o 

grave perigo de dificuldades no parto. Ameaça também perigo de morte de um 

filho, quando no horóscopo de ambos os sexos. Pessoas com Marte afligido na 
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5ª Casa estão, ainda, sujeitas a perdas em jogos e especulações em ações, bônus 

e títulos públicos. 

U 6 – Marte na 6ª Casa quando bem-aspectado torna um trabalhador rápido e 

enérgico, que provavelmente subirá a uma posição de destaque em seu 

emprego, portanto, quanto maior a empresa em que se empregar, melhor para 

ele. Contudo, não deve tentar empreender negócios para si mesmo, pois pessoas 

com Marte na 6ª Casa sempre são mais bem-sucedidas quando trabalham para 

outras. Essa posição também aumenta a vitalidade de maneira que se a pessoa 

cair doente em virtude de outras configurações astrais do horóscopo, a energia 

dinâmica e força recuperadora de Marte logo queimarão e eliminarão os 

venenos do corpo, deixando-a em uma melhor saúde que antes. No entanto, se 

Marte está afligido na 6ª Casa, há tendência para problemas e discussões com 

outros empregados ou com o empregador. Se a pessoa for um empregador, 

sempre terá atritos com seus empregados e estará sujeita a prejuízos por roubo 

ou desonestidade deles. Esses desperdiçarão seu material e não se interessarão 

por seus lucros. Um Marte afligido na 6ª Casa também proporciona propensão 

a febres e doenças inflamatórias, perigo de queimaduras, escaldos, tiros e 

acidentes no emprego. 

U 7 – Marte na 7ª Casa quando bem-aspectado proporciona um cônjuge 

capacitado, trabalhador e agressivo, incansável na promoção do bem-estar da 

família; uma personalidade forte que se inclina a dominar, mas seu mando será 

bondoso. Isso se aplica a ambos os sexos, pois, quando no horóscopo de um 

homem, a companheira indicada por Marte na 7ª Casa, também será máscula e 

quererá tomar as rédeas do governo em suas próprias mãos. Todavia, como 

Marte na 7ª Casa tende para uma união precoce, quando as partes são maleáveis, 

eles se acomodarão a essas condições mais facilmente do que quando o 

casamento se efetua em idade mais madura. Contudo, se Marte está afligido na 

7ª Casa, ele indica um acidente ou uma morte repentina do companheiro 



 

268 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

conjugal, que terá uma natureza dominadora, briguenta e, se um dos Signos de 

Água (Câncer, Escorpião ou Peixes) estiver na cúspide, ele será também viciado 

em bebidas alcoólicas e sexo. Esse último se aplica em particular no caso de 

Marte estar afligido em Escorpião. Então pode produzir doenças inflamatórias 

nos órgãos genitais ou no reto. 

U 8 – Marte na 8ª Casa e bem-aspectado traz benefícios financeiros por meio 

do cônjuge ou por herança. Também é bom para ganhos em negócios feitos de 

sociedade com outros, demandas judiciais ou assuntos referentes à 8ª Casa. 

Contudo, quando Marte está afligido na 8ª Casa, as condições financeiras se 

tornam piores depois do casamento, por causa da extravagância do cônjuge. 

Sociedades em negócios e ações judiciais devem ser evitadas, pois é certo que 

trarão prejuízos. Pessoas com Marte nessa posição não devem tardar em fazer 

o seu testamento, porque o fim normalmente chega cedo e inesperadamente. 

U 9 – Marte na 9ª Casa bem-aspectado proporciona uma visão liberal, ampla 

e progressista de todos os problemas da vida. Pessoas com Marte nessa posição 

são propensas a adotar alguma causa que tenha por objetivo a elevação social e 

espiritual da humanidade em geral, e a se converterem em trabalhadores muito 

entusiasmados do culto específico que tenha despertado sua simpatia. Gostam 

muito de uma vida errante e se beneficiam com mudanças de um lugar para 

outro, especialmente em viagens para terras estrangeiras. Eles tendem a ter uma 

mentalidade pura, clara e alerta e uma maneira agradável de apresentar seus 

pontos de vista aos outros. Por isso tendem a ser bons missionários na 

propagação de qualquer doutrina que adotem. Contudo, se Marte está afligido 

na 9ª Casa, torna as pessoas intolerantes e fanáticas em seus pontos de vista; 

radicais constantes que enojam a todos a quem tentam atormentar com suas 

ideias, sejam eles religiosos ou ateus. Pessoas com um Marte afligido aqui 

nunca deveriam viajar, mas permanecer no lugar em que nasceram, pois sempre 
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correrão perigo de acidentes em viagens; mesmo que não sejam benquistas em 

seu lugar natal, em outros lugares encontrarão uma acolhida ainda pior. 

U 10 – Marte na 10ª Casa e bem-aspectado é um dos melhores sinais de 

sucesso na vida, pois aqui ele proporciona uma natureza determinada a ser bem-

sucedida, entusiasmada, com uma inesgotável reserva de energia, de modo que 

não importa que obstáculos se anteponham em seu caminho, a pessoa alcança 

o topo com certeza. Proporciona uma natureza magistral e boa habilidade 

executiva, pelo que a pessoa é bem-qualificada para dirigir negócios e 

comandar os outros. Essas pessoas são mais bem-sucedidas em ocupações 

marcianas, em que o fogo, o ferro ou ferramentas cortantes são usadas de 

maneira habilidosa, como por engenheiros, maquinistas, alfaiates, cirurgiões, 

etc. Quando Marte está afligido na 10ª Casa, proporciona a mesma energia e 

determinação em ser bem-sucedida dos bons Aspectos, mas então a pessoa 

tende a ter falta de discernimento, e como se excederá, consequentemente, 

incorrerá na inimizade de outras pessoas, as quais a fará cair e ficar descreditada 

na comunidade. Assim, sua vida será repleta de conflitos, lutas e infelicidades 

até que aprenda a se controlar, a respeitar o direito dos outros e a abandonar sua 

atitude autocrática e de autoafirmação. Essa posição, também, a sujeita a 

acidentes e difamação. 

U 11 – Marte na 11ª Casa tende a tornar as pessoas líderes de sua classe social 

específica; entusiastas na perseguição de prazeres; atrai amigos de porte atlético 

e marcial; proporciona energia e entusiasmo para a realização de esperanças, 

desejos e aspirações. Contudo, se Marte na 11ª Casa estiver afligido, a pessoa 

será irritável e melindrosa com os amigos, consequentemente, se tornando 

impopular e sujeita a se exceder no desejo ardente de realizar suas ambições na 

vida. 
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U 12 – Marte na 12ª Casa quando bem-aspectado pode atrair para a pessoa 

benefícios provenientes de coisas significadas por essa Casa (prisões, hospitais 

e instituições de caridade), se estiver empregado em um desses lugares como 

guarda ou cirurgião, ou como administrador de um patrimônio ou na função de 

detetive. Contudo, se Marte estiver afligido na 12ª Casa, a pessoa será sujeita a 

dificuldades, sofrimentos e autodestruição por toda a vida. Incorrerá na 

inimizade de outras pessoas e poderá ser confinada em uma prisão ou em uma   

instituição que presta assistência a pessoas com problemas mentais ou físicos. 

Se Câncer ou Peixes estiver na cúspide da 12ª Casa, Marte tende a levar a pessoa 

à embriaguez e à libertinagem. Se Escorpião estiver na cúspide, a vitalidade 

será esgotada pelo sexo ou por masturbação. Em qualquer caso, Marte afligido 

na 12ª Casa torna a pessoa um pária social, a menos que existam outros 

Aspectos redentores no horóscopo. 

Nos Doze Signos 

U A – Marte em Áries proporciona uma natureza repleta de energia e 

determinação, entusiasmada, impulsiva, agressiva e impaciente diante de 

restrições. Não importa quais sejam os obstáculos no caminho, essas pessoas 

tentarão o aparentemente impossível e, muitas vezes, alcançarão sucesso por 

pura audácia. São originais, engenhosas, com considerável habilidade 

mecânica, de modo que quanto mais arriscado um empreendimento pareça, 

mais atraentes será para elas. Essa posição proporciona uma abundância de 

vitalidade e um amor pelos esportes e pelos exercícios musculares. A pessoa é 

tão entusiasta no desfrutar das recreações e dos divertimentos como o é em seu 

trabalho, conseguindo muito da vida por tal motivo. Contudo, Marte afligido 

em Áries produz uma forte tendência a se tornar zangada de repente e 

facilmente e a possibilidade de sofrer acidentes, queimaduras, escaldaduras, 
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febres e males inflamatórios. A Mente também tem tendências a ser se 

posicionar como ameaça ou se sentir ameaçada. 

U B – Marte em Touro e bem-aspectado é boa indicação de um casamento 

precoce. Demonstra boa capacidade de ganhar dinheiro e uma disposição livre 

e generosa com respeito a finanças; proporciona uma força interior de natureza 

invencível, força que fará a pessoa alcançar seus objetivos em virtude de uma 

determinação inquebrantável e de uma persistência calma que não admite 

fracasso, mas compele em direção à meta que ela impôs a si própria a despeito 

de todos os obstáculos. É indicação também de dinheiro por herança. No 

entanto, se Marte estiver afligido em Touro, então proporciona uma natureza 

excessivamente teimosa, violenta e vingativa. Tais pessoas forjarão seu próprio 

caminho a despeito de razões, argumentos ou súplicas, e, se alguém tenta 

impedi-las em seus propósitos, elas nunca esquecem. Também têm grande 

capacidade para ganhar dinheiro, mas esbanjam-no tolamente, e assim sofrem 

dificuldades financeiras frequentemente; e se recebem alguma herança, é mais 

provável que a percam por problemas legais; e, também, elas terão problemas 

domésticos. 

U C – Marte em Gêmeos quando bem-aspectado proporciona uma 

mentalidade rápida para compreender as coisas, ativa e atenta. Pessoas com 

Marte nessa posição vão sempre direto ao ponto, não enrolam. São honestas, 

francas e dizem exatamente o que pensam, às vezes um pouco até muito 

bruscamente, mas de qualquer modo não são hipócritas. Adoram medir sua 

habilidade ou inteligência com outros em um debate, pelo que essa posição 

proporciona êxito em atividades que mexam com leis ou na literatura. Também 

podem alcançar sucesso como engenheiras, pois são férteis em recursos, 

engenhosas e mecânicas, aptas a aprender e rápidas no entender um problema 

ou sugestão. Porém, se Marte está afligido em Gêmeos, ele proporciona um 

temperamento cínico, zombeteiro, que gosta de criticar de uma maneira cruel e 



 

272 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

sarcástica e que faz com que essas pessoas sejam temidas e evitadas, em razão 

de sua natureza desagradável. Também são vacilantes e incapazes de tomar uma 

decisão. Por isso não são confiáveis, não cumprem sua palavra nem suas 

promessas, e se alguma vez mantêm um compromisso, isso acontece por 

acidente. Tais pessoas sempre têm problemas com irmãos, irmãs e vizinhos e 

estão sujeitas a acidentes em viagens. Também resulta em predisposição a 

bronquites, inflamação dos pulmões, pleurisia e pneumonia. 

U D – Marte em Câncer e bem-aspectado proporciona uma natureza que não 

tem medo de correr riscos e toma decisões difíceis, independente e que não tem 

medo de nada, com uma tendência à rebeldia contra as restrições; um 

temperamento que aprecia gastar seu tempo no cuidado com o lar e com a 

família, ao invés de sair com os amigos ou viajar para outros lugares;  pessoas 

que trabalham com muito afinco, são determinadas a serem bem-sucedidas em 

ter as coisas, e a garantir tudo o que proporcione conforto e luxo, e é por isso 

que são hábeis no abastecimento do lar em todos os aspectos. Entretanto e ao 

mesmo tempo, as pessoas com esse posicionamento de Marte almejam exercer 

irrestrita autoridade sobre tudo e todos dentro do lar. Elas não toleram outra 

autoridade. Essa posição proporciona um humor ou um estado emocional 

variável e uma tendência e um desejo de mudar de ocupação; assim, a pessoa 

nunca se fixa em uma linha de trabalho, mas assume diversas atividades e as 

abandona repentinamente. Se Marte estiver afligido em Câncer, ele pode 

ocasionar problemas domésticos, cenas frequentes de violência e discussões no 

lar, com uma tendência para se mudar, frequentemente, de um lugar para o 

outro; tendências a ter doenças inflamatórias do estômago e distúrbios 

digestivos; também a sofrer acidentes com fogo no lar, devido à imprudência 

ou ao descuido. 
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U E – Marte em Leão e bem aspectado proporciona uma natureza ativa, 

laboriosa e honesta, destemida e independente em tudo ao lidar com os outros; 

um agudo senso de honra e de responsabilidade, o que faz a pessoa 

eminentemente adequada para ocupar posições de confiança, tanto na área 

privada quanto na pública. Essas pessoas têm muita energia e determinação e 

são entusiastas tanto no trabalho como no divertimento; amam o esporte e, 

geralmente, gostam de se divertir. Demonstram fortemente os sentimentos 

positivos em sua admiração com relação ao sexo oposto, e cortejam o objeto de 

suas afeições com uma intensidade que ultrapassa a tudo, vencendo todos os 

obstáculos e levando o assunto a uma rápida consumação. Essas pessoas nunca 

fazem rodeios, mas dizem o que pensam de uma maneira que com frequência é 

extremamente embaraçosa em sua franqueza. São fortes e vigorosas em seus 

argumentos, seja a favor ou contra o que acreditam ou desacreditam e, por isso, 

recebem oposição da parte dos que diferem delas frequentemente. São muito 

empreendedoras e, frequentemente, se orgulham em se arriscar na busca de um 

prazer ou de um negócio. Quando Marte está afligido em Leão proporciona um 

temperamento explosivo e violento, e uma tendência para febres e doenças 

inflamatórias, palpitações do coração, alucinações e ser ríspida e azeda.  Há, 

também, o perigo de afeição imoderada, problemas nos namoros, em perdas de 

filhos e prejuízo em especulações. Marte afligido em Leão proporciona a 

mesma ousadia de quando bem-aspectado, mas o perigo de acidentes é maior, 

porque a pessoa com Astros afligidos se torna imprudente e descuidada. 

U F – Marte em Virgem quando bem-aspectado proporciona uma natureza 

determinada em ser bem-sucedida e um intelecto rápido, capaz de entender uma 

ideia e trabalhar sobre ela. Fortalece as qualidades mentais; proporciona uma 

inclinação científica à Mente com uma habilidade para aplicar essa faculdade 

tanto nas atividades de pesquisas como nos negócios. A pessoa com essa 

posição tem, portanto, muita energia e determinação e é empreendedora em 
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muitos dos negócios industriais do mundo. Ali, sua perspicácia e tenacidade lhe 

atraem êxito e prioridade em ter as melhores oportunidades. Essa é uma boa 

posição para as pessoas que estão engajadas em alguma atividade ligada a 

doentes, tais como a de enfermeira, médica, química, sanitaristas, higienistas, 

especialistas em preparação para alimentação específicas para cada caso de 

doença, alergia e tratamentos e saúde e outras ocupações semelhantes. Pessoas 

com Marte em Virgem, se vitimadas por uma doença, têm capacidade de se 

recuperar rapidamente, o que impede que se tomem inválidas crônicas como 

tantas outras pessoas de Virgem.  

Quando Marte está afligido em Virgem ele sujeita a Mente a preocupações e 

irritações, com uma tendência a remoer os problemas da vida, a maioria dos 

quais é ilusório. Não importa como ou onde tais pessoas estejam empregadas, 

sempre criticarão seus companheiros de trabalho e seu empregador, e estarão 

insatisfeitas com tudo o que se relacione com a sua função. Possuem, também, 

uma natureza desonesta e não se lhes pode confiar uma posição de 

responsabilidade. Essa posição, também, deixa a pessoa indulgente com seus 

apetites e a sujeita a desordens intestinais. 

U G – Marte em Libra e bem-aspectado proporciona uma natureza amorosa 

ardente e disposta a mostrar que se importa com a pessoa amada, a qual é 

grandemente atraída para o sexo oposto, o que inclina a um casamento 

prematuro. Proporciona, também, um amor entusiástico pela arte e pela beleza 

em todas as suas fases, e tende a tornar a pessoa muito popular ante o público 

ou nas associações de natureza social ou religiosa. Essa é uma excelente posição 

para exercer a advocacia, porque gera muita atividade nesse ramo e é uma boa 

indicação para saúde em geral. Contudo, quando Marte está afligido em Libra 

tende a tornar a pessoa muito impopular e sujeita à oposição e críticas da 

comunidade e ao perigo de escândalo público devido à infidelidade nas relações 

sexuais, pois Marte em Libra sempre produz uma forte atração pelo sexo 

oposto, e se ele estiver afligido ali, a natureza é sensual e volúvel, com o 
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resultado natural em ter problemas que surgirão devido a pessoa brincar com o 

sentimento dos outros. 

U H – Marte em Escorpião quando bem-aspectado proporciona uma Mente 

rápida em conhecer as coisas, afiada e forte; maneiras um tanto bruscas e uma 

indiferença à delicada sensibilidade dos outros; consequentemente, essas 

pessoas se fazem a princípio desagradáveis, em muitas ocasiões, até que os 

outros se acostumem com elas e percebam que não são as ogras que parecem 

ser. São muito engenhosas e trabalhadoras, com uma coragem indomável e uma 

energia inesgotável que as leva a vencer todos os obstáculos, seja qual for a 

meta que estabeleçam para si. A esse respeito elas são muito egoístas, e prontas 

a sacrificar o que ou quem se interponha em seu caminho. Tendem a ser bons 

oficiais de polícia, soldados e cirurgiões, e são capazes de preencher qualquer 

outra posição onde autoridade dominante ou a destreza com instrumentos 

cortantes sejam exigidas. No horóscopo de uma mulher mostra que o esposo 

tem boa capacidade para ganhar dinheiro, embora seja generoso demais com 

seus recursos. Também indica a possibilidade de uma herança. 

Quando Marte está afligido em Escorpião, ele desvela o pior lado da natureza 

passional, e leva a pessoa a excessos sexuais ou a vícios solitários que minam 

a vitalidade, e a menos que tais vícios sejam corrigidos, ela está sujeita a 

encontrar uma morte prematura. No horóscopo de uma mulher indica que o 

esposo gastará o dinheiro gratificando-se a si mesmo e, também, que o parto 

será um acontecimento perigoso. Em ambos os sexos, Marte em Escorpião 

indica natureza uma briguenta e uma língua mordaz. 

U I – Marte em Sagitário e bem-aspectado proporciona uma disposição para 

a argumentação e um gosto pelo debate em assuntos de natureza séria, tais como 

leis, filosofia e religião. Tende a tornar a pessoa que fala a verdade, mesmo 

quando a verdade é dura e amarga, e aberta a tudo ao lidar com os outros; cheia 

de entusiasmo e determinada a ser bem-sucedida, ansiosa por manter sua boa 
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aparência aos olhos da comunidade, embora menospreze satisfazer uma 

necessidade que considere as ideias dos outros, onde essas não coincidam com 

suas ideias de probidade e justiça. Essas pessoas são interessantes e ideais para 

entreter os outros, especialmente com os idosos ou idosas, pois gostam muito 

de viajar e são observadoras aguçados, sempre possuindo uma reserva de 

informações interessantes e instrutivas que desejam ansiosamente repartir com 

seus ouvintes. Essas pessoas também gostam muito de esportes e exercícios ao 

ar livre, nos quais sempre se sobressaem, e Marte bem0aspectado em Sagitário 

é uma posição ideal para exercer a advocacia. Proporciona muito sucesso nessa 

direção, pois aguça e estimula as faculdades mentais e a de oratória. 

Quando Marte está afligido em Sagitário tende a proporcionar a pessoa uma 

língua afiada e uma disposição briguenta, e há um traço de desonestidade em 

sua natureza; por isso tal pessoa é, frequentemente, pouco querida na 

comunidade e, particularmente, nos círculos sociais, pois, elas parecem sempre 

estar em desacordo com as ideias e opiniões dos outros e adotam uma atitude 

mais arrogante contra aqueles de quem discorda. Essas pessoas também estão 

sujeitas a acidentes em viagens e a sofrerem uma quantidade de fraturas ósseas. 

U J – Marte em Capricórnio quando bem-aspectado acrescenta muita força 

ao caráter, porque proporciona uma disposição determinada para ser bem-

sucedida e entusiasta, apoiada por uma coragem indomável e uma energia quase 

inesgotável, juntamente com uma persistente paciência e perseverança que, 

com certeza, vencem todos os obstáculos e, finalmente, alcançam a meta 

desejada. Portanto, pessoas com Marte nessa posição são determinadas a subir 

na vida, particularmente se Capricórnio está na 10ª Casa. Elas atraem o respeito 

e a estima da comunidade, de tal modo que, muitas vezes, são oferecidos 

empregos públicos em acréscimo aos seus empreendimentos privados para tais 

pessoas com tal posição; e elas servem bem em cargos de confiança porque são, 

naturalmente, aptas a assumir grandes responsabilidades e a levar adiante 
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grandes empreendimentos. Quanto mais vasto seu campo de ação, mais gosto 

isso lhes dá, porque são superlativamente eficientes. 

Quando Marte está afligido em Capricórnio há idêntica determinação em ser 

bem-sucedida para fazer coisas grandes, mas a pessoa é insensata, impulsiva e 

determinada a fazer o que quer fazer, mesmo quando todos avisam que não vai 

dar certo, de tal maneira que se excede e põe sobre os ombros mais do que pode 

carregar. Falta-lhe a persistência e perseverança necessárias para vencer os 

obstáculos e, como a disposição é basicamente desonesta, mesmo que suba a 

alguma proeminência por conta de seu entusiasmo e natureza pretensiosa, é 

certo que logo será privada de sua autoridade, tornando-se objeto de escárnio e 

desdém na comunidade. Não há nada pior que Marte afligido em Capricórnio. 

Também expões a acidentes que afetam os membros inferiores, e sua ação 

reflexa na parte do corpo que é regida pelo Signo oposto, isto é, o estômago, 

produz uma tendência a problemas gástricos. As pessoas com essa aflição 

possuem, também, um temperamento impetuoso e uma disposição vingativa. 

U K – Marte em Aquário quando bem-aspectado proporciona à pessoa um 

raciocínio perspicaz e intuitivo, criativo e original, empreendedor e 

determinado a ser bem-sucedido; é uma árdua trabalhadora que alcança êxito, 

qualquer que seja a área que escolha na vida. Por isso pode conquistar a amizade 

de outros que são capazes de ajudá-la a realizar suas esperanças e seus desejos. 

Essas pessoas são, também, muito boas em compreender o funcionamento de 

máquinas e engenhosas, particularmente em coisas relacionadas com as 

ciências elétricas. Também conseguem êxitos como administradoras, oficiais 

ou trabalhadoras em e para uma sociedade filantrópica ou entidade de utilidade 

pública. 

Quando Marte está afligido em Aquário ele tende a fazer a pessoa muito 

independente, bombástica e que se ressente facilmente com a autoridade; brusca 

no falar e nas maneiras nas relações com os outros; e ressentida no mais alto 

grau se não for tratada com o que considera ser o respeito e a consideração 
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apropriados. Assim, é muito difícil conviver com esse tipo de pessoa e, muitas 

vezes, discutem com todos a sua volta. Há uma tendência para perdas em jogos 

e especulações. Um Marte afligido em Aquário, também, sujeita a problemas 

nos olhos, porque Aquário governa os Éteres, e por ação reflexa no Signo 

oposto, Leão, pode causar palpitações no coração. 

U L – Marte em Peixes quando bem-aspectado proporciona à pessoa 

habilidade como detetive, guarda de prisão ou cirurgiã em hospitais, e em 

posições semelhantes onde a pessoa não entre em contato direto com o público, 

mas exercite a autoridade de maneira oculta. Também imprime uma tendência 

a casos de amor secretos, os quais a pessoa pode ocultar do olhar público. 

Contudo, quando Marte está afligido em Peixes, a indulgência de tais relações 

sexuais clandestinas lhe acarretará problemas na vida. Há, também, risco em 

sofrer ataques de inimigos secretos e de se ver envolvido nas malhas da lei e ser 

preso, ou isso pode se manifestar como um gosto desordenado por bebidas 

alcoólicas fortes, que poderá levá-lo à cadeia e fazer dele um pária da sociedade. 

Muitos problemas e muitas desgraças são indicados, porque sua natureza é 

desonesta ou não verdadeira. 

Aspectos com os outros Astros 

Q ||! ou $U – Sol em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em Trígono com 

Marte. A Conjunção produz uma tendência à febre, especialmente se ocorre em 

Áries, o Signo que governa a cabeça, mas é curioso que pessoas com esta 

configuração também parecem ser capazes de suportar temperaturas muito mais 

altas que as demais, e saem ilesos mesmo de um assédio de doenças que, 

normalmente, seriam fatais. Com esta exceção, todos esses Aspectos produzem 

uma superabundância de energia vital que assegura a seu possuidor a mais 

radiante saúde por toda a vida, fortalecem a saúde e a habilidade do corpo em 

lutar contra as doenças e tornam a pessoa capaz de suportar as tarefas mais 
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árduas; e lhe proporcionam uma intrépida determinação e coragem para 

enfrentar as maiores dificuldades. Uma vez que lhe seja dado um plano para 

seguir, pode-se estar certo de que ela superará todos os obstáculos físicos, pois 

tanto possui habilidade executiva como construtiva, juntamente com uma 

vontade indomável que se recusa a reconhecer o fracasso. Sua disposição é 

franca e aberta, mas grossa e, frequentemente, ríspida; elas estão muito 

intensamente voltadas para aquilo que querem fazer, por isso não perdem tempo 

com cortesias e suavidades; elas põem o convencionalismo de lado sem 

remorsos e, portanto, não são benquistas por pessoas de sensibilidade delicada; 

ela são, porém, homens e mulheres de ação e fatores de máxima importância no 

trabalho do mundo; não fosse por seu empreendedorismo e energia, o mundo 

se movimentaria muito mais lentamente. 

Os Aspectos entre Sol e Marte são absolutamente necessários para dar sabor à 

vida; mesmo os Aspectos adversos são melhores que nenhum, pois quando 

esses Astros não formam Aspectos entre eles, a pessoa é indiferente, insípida e 

nunca chegará a nada, não importa quão bem possa estar o horóscopo a outros 

respeitos. 

Q# ou " U – Sol em Quadratura com ou em Oposição a Marte também 

dota a pessoa com uma abundância de energia e da faculdade de liderança, 

embora essas se voltem para propósitos de malvadez e destruição. A coragem 

inculcada pelos bons Aspectos se torna imprudência; a pessoa tem um modo 

barulhento, arrogante e ostentoso e está sempre pronto para brigar tendo um 

motivo ou não; ela sempre se opõe à autoridade constituída e pronta para se 

rebelar onde quer que veja uma oportunidade. Tem um temperamento extrema-

mente ardente, mas não guarda ressentimento. Devido a essas qualidades, ela é 

universalmente rejeitada, tanto pelos empregadores quanto por seus 

companheiros de trabalho; está sempre em apuros e nunca fica muito tempo 

num lugar, pois é agitador e desordeiro. Esses Aspectos também expõem a 
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acidentes em que a pessoa pode sair mutilada; também a expõe a tiros e facadas, 

queimaduras e febres, doenças inflamatórias, furúnculos e erupções. 

T ' ou $U – Vênus em Sextil ou em Trígono com Marte proporciona uma 

natureza ambiciosa e aventureira, amorosa e extremamente demonstrativa de 

suas afeições, e grande apreciadora de esportes e prazeres. Proporciona a pessoa 

uma abundância de energia e perspicácia nos negócios, consequentemente, ela 

pode dispor de uma grande capacidade para ganhar dinheiro, mas também para 

esbanjá-lo, porque, acima de tudo, gosta de aparecer e de se exibir. Sendo um 

gastador generoso é também muito popular entre seus companheiros e, tendo, 

como foi dito acima, uma natureza amorosa, tende a casar-se muito cedo ou seu 

casamento pode ser realizado às pressas. 

T! ou || U – Vênus em Conjunção ou em Paralelo com Marte nem sempre 

atua do mesmo modo, por isso deve ser classificado como um Aspecto benéfico 

ou adverso, de acordo com que circunstâncias e o assunto a ser interpretado. 

Por exemplo, Marte em Conjunção com Vênus tende a tornar a pessoa menos 

franca e dominadora, mais amável e educada; é, portanto, um Aspecto benéfico 

a este respeito; mas a Conjunção também fortalece a natureza passional, 

especialmente se ocorre em Escorpião; e na 12ª Casa leva ao abuso consigo 

mesmo, pelo que nesses casos se torna um Aspecto decididamente adverso. 

T# ou " U – Vênus em Quadratura com ou em Oposição a Marte 

proporciona uma disposição muito voluptuosa e sensual, suscetível a abusos 

graves na gratificação das paixões, o que esgotará a vitalidade. É provável que 

a pessoa destrua a sua saúde e a sua habilidade do corpo em lutar contra as 

doenças e enfermidades, deixando a pessoa como um destroço no mar da vida, 

se lhe for permitido agir livremente. Essas pessoas são completamente muito 

generosas, especialmente quando o sexo oposto é o assunto. Elas são muito 
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extravagantes e, por isso, gastam mais do que podem consigo mesmas, além do 

que esbanjam com seus vários amores de interesse sexual, de maneira que, não 

importe quanto dinheiro ganhem, geralmente, estão em dificuldades 

financeiras, surgindo frequentemente como réus nos tribunais de justiça. Se 

Marte ou Vênus está em Câncer, Escorpião ou Peixes há uma tendência para 

uma vida tão dissoluta e de dissipação, uma tal ânsia por prazeres baixos que, 

se permitidos, podem arrastar o ser humano para um nível inferior ao dos 

animais. 

S ' ou $U – Mercúrio em Sextil ou em Trígono com Marte proporciona uma 

mentalidade rápida em compreender as coisas, difícil de se levar pelo engano, 

engenhosa e boa para encontrar maneiras de lidar com os problemas práticos. 

Tende a tornar a pessoa entusiasmada por qualquer coisa que a atraia; ela tem a 

habilidade para entusiasmar e impressionar os demais com seus pontos de vista; 

é uma trabalhadora incansável em qualquer causa que desperte suas simpatias, 

mas não é visionária e se interessa apenas por questões concretas. Essas pessoas 

gostam muito de argumentar ou debater, e possuem uma inesgotável reserva de 

habilidade para coisas inteligentes e divertidas e de bom humor, às vezes combi-

nados com uma veia de sarcasmo que sempre atinge sua finalidade, embora 

nunca de forma grosseira ou maliciosa. Possuem, igualmente, uma destreza 

notável e são capazes de usar as mãos em qualquer tarefa que lhes seja confiada, 

executando-a com rapidez, facilidade e presteza impressionantes, para se dizer 

o mínimo. Não podem fazer nada devagar ou pela metade; qualquer coisa que 

se propõem a fazer, deve ser feita com rapidez, e aplicam toda sua energia para 

se cumprir completamente a tarefa e faz isso bem, pelo que esses Aspectos 

tendem a promover o sucesso na vida, em quase todo campo de esforço que 

essas pessoas escolherem, com maior frequência em literatura ou nas artes 

mecânicas. 

S ! ou ||U – Mercúrio em Conjunção ou em Paralelo com Marte confere a 
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mesma energia mental, entusiasmo e destreza proporcionados pelos bons 

Aspectos, mas se essas qualidades vão ser usadas em propósitos bons e 

construtivos ou para fins maus e destrutivos depende do Signo, da posição da 

Casa e de outros Aspectos. Se a configuração ocorrer em um Signo onde um ou 

ambos os Planetas estiverem fortes e bem-posicionados, como Marte em Áries 

ou Capricórnio, ou Mercúrio em Gêmeos ou Virgem, ou se eles estiverem 

fortalecidos por bons Aspectos do Sol, de Vênus ou Júpiter, a Conjunção ou 

Paralelo de Marte a Mercúrio atuará do mesmo modo que o Sextil ou o Trígono, 

conforme se viu no parágrafo anterior. Contudo, se Marte e Mercúrio estiverem 

em um dos Signos de Água (Câncer, Escorpião ou Peixes) ou se um ou ambos 

estiverem afligidos por Saturno, Urano ou Netuno, a Conjunção ou Paralelo de 

Marte com Mercúrio proporcionará as mesmas tendências adversas indicadas 

pela Quadratura ou Oposição, fornecidas a seguir. 

S# ou " U – Mercúrio em Quadratura com ou em Oposição a Marte confere 

às pessoas perspicácia, facilidade em não se deixar levar pelo engano, 

impetuosas, irritadiças e excitáveis, propensas a se anteciparem às conclusões 

e a agir antes de pensar, com o resultado inevitável de que estão sempre criando 

problemas, para si próprias e para outras pessoas, e por essa causa se constituem 

em sócias perigosas. São prevaricadoras natas e totalmente incapazes de fazer 

uma declaração clara. Colorir ou exagerar suas declarações é tão natural para 

elas quanto respirar. Elas são fortemente críticas em sua ira, e suas línguas são 

mais venenosas que a picada de uma cascavel, por isso são temidas ou odiadas 

por aqueles que, desafortunadamente, a elas estão ligadas pelo convívio; todos 

os que podem, deliberadamente evitam qualquer contato com elas. Elas 

ameaçam ferir ou amedrontar a qualquer um, especialmente alguém menor ou 

mais fraca que elas, e de quem se espera dominar e arruinar tudo onde quer que 

estejam, e não admitem quaisquer obstáculos em seu caminho, removendo-os 

pela força ou pela difamação. São o auge do egoísmo, arrogantes e egocêntricas 
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consumadas. Tais tendências podem, naturalmente, ser modificadas por outros 

Aspectos, mas, caso não o sejam, essas pessoas são uma ameaça à sociedade. 

Se Marte ou Mercúrio estão na 6ª ou na 12ª Casa, ou em qualquer outra posição 

que torne esses Aspectos adversos atuantes sobre a saúde, há possibi1idade de 

esgotamento nervoso, febre cerebral ou insanidade. 

R ' ou $ U – Lua em Sextil ou em Trígono com a Marte proporciona 

maravilhosa vitalidade e um físico forte, de maneira que a pessoa é capaz de 

dominar quase todas as tendências para enfermidades, sendo todas superadas 

por esses Aspectos. O poder de resistência do indivíduo é incrementado ao 

máximo, e assim a pessoa pode sobreviver a sofrimentos que, normalmente, 

outros sucumbiriam. Esses Aspectos proporcionam uma Mente resoluta, 

corajosa, vigorosa e ambiciosa, fértil em recursos e eminentemente construtiva, 

e torna a pessoa rápida, mas não precipitada em suas decisões. Assim ela 

conquista a confiança e estima dos outros e consegue um dinheiro considerável, 

mas como sua natureza é extremamente livre e generosa, esse dinheiro não fica 

com ela: gasta-o com a mesma rapidez com que o adquiriu. 

R ! ou || U – Lua em Conjunção ou em Paralelo com a Marte pode ser bom 

ou adverso, de acordo com o sexo da pessoa e do departamento da vida que 

estivermos considerando. Fortalece a saúde e a vitalidade, particularmente, no 

horóscopo de uma mulher. No horóscopo de um homem revela um cônjuge 

vigoroso, de natureza dominadora. Com respeito à Mente, deixa a pessoa muito 

impulsiva, especialmente se posicionados em um dos Signos Comuns ou na 3ª 

ou 9ª Casa. Produz, também, muito mau humor, ainda que não tanto como a 

Quadratura ou a Oposição. Se Marte estiver em Conjunção ou Paralelo com a 

Lua, em Escorpião, há um desejo sexual anormal, o qual não será negado, 

especialmente se Vênus também estiver ali. Torna a natureza muito inquieta e 

sem lugar fixo, pois isso é o mesmo que misturar fogo com água. Nos Signos 
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de Água esses Aspectos inclinam à bebida alcóolica. 

R # ou " U – Lua em Quadratura com ou em Oposição à Marte produz 

uma tendência a se tornar bravo de repente ou facilmente muito vivo, com uma 

tendência a se expressar e agir precipitadamente, o que pode causar muita 

tristeza e problemas à pessoa. Essas pessoas se ressentem com as regras e os 

regulamentos, ou com quaisquer outras medidas que tendem dificultar seus 

desejos ou a gratificação de seus apetites em qualquer sentido, mas se possuem 

autoridade, são muito dominadoras e severas em suas exigências de pronta 

obediência da parte dos outros, não hesitando em se utilizar da força física que 

possa compelir obediência, se percebem que podem fazer isso sem grandes 

riscos para si mesmas. Às vezes, até correrão riscos desesperados para satisfazer 

seu despeito e, possuindo uma Mente desequilibrada são atrevidas em suas 

ousadias, de modo que em certas ocasiões podem tentar fazer coisas que 

ninguém com uma Mente sã tentaria fazer. Devido às características acima, tais 

pessoas fazem muitos inimigos e causam muito sofrimento aos outros, 

particularmente aos membros mais íntimos de sua família que não podem evitá-

las. Se esses Aspectos ocorrem em Signos de Água, particularmente com Marte 

ou Lua em Peixes, a pessoa poderá ser também uma bêbada inveterada. Do 

ponto de vista da saúde, essas pessoas tendem às febres e acidentes, aos 

problemas nos órgãos geradores e nas cirurgias que, geralmente, são 

desnecessárias. Essas pessoas são excessivamente pródigas com seu dinheiro e 

prevaricadoras por hábito. 

W ' ou $U – Saturno em Sextil ou em Trígono com Marte proporciona uma 

natureza competente, determinada e enérgica, capaz de ações intensas e 

prolongadas e apta a obter resultados incomuns. A habilidade executiva, a 

capacidade dominante de expressar suas opiniões de uma forma contundente e 
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simples de modo que as pessoas ao redor se sentem convencidas e a resistência 

dessas pessoas são notáveis. Devido a essas qualidades, elas sempre alcançam 

posições proeminentes e são muito estimadas por tais habilidades. Por meio 

dessas qualidades sempre conseguem posições de destaque, sendo muito 

estimadas por suas habilidades, mas raramente queridas, porque esses Aspectos 

também tornam o caráter cruel e severo. Proporcionam um tamanho e aparência 

do corpo robustos e boa saúde, em geral. 

W!||# ou " U – Saturno em Conjunção, Paralelo, Quadratura com ou em 

Oposição a Marte. Esses Aspectos são, decididamente, adversos, indicando 

uma natureza egoísta, violenta, rude e cruel, uma pessoa que se torna irritada 

facilmente e vingativa, absolutamente desonesta e mentirosa; inescrupulosa e 

sujeita à desgraça pública e ao encarceramento, assim como a acidentes e a uma 

morte violenta, e se um dos Planetas estiver Essencialmente Dignificado104 ou 

Exaltado105 a influência adversa é mais acentuada. Deve-se recordar também 

que tão graves defeitos não resultam de um único Aspecto, de maneira que, se 

as outras configurações do horóscopo forem boas, as delineações acima se 

aplicam somente em medida muito reduzida. 

V ' ou $U – Marte em Sextil ou em Trígono com Júpiter. É da natureza de 

Júpiter proporcionar um comportamento que alguém de não goste de mudanças 

ou de novas ideias e, também, de um comportamento de calma e de seriedade, 

mesmo em uma situação difícil, o que faz a pessoa ser respeitada, mas quando 

combinado com o fogo de Marte isso é um tanto alterado, pois proporciona 

entusiasmo e uma habilidade para influenciar os outros e os imbuir dos mesmos 

sentimentos. Torna a natureza nobre, sincera, honesta e simples e fácil de se 

entender. Esse Aspecto é bom, também, para a prosperidade financeira da 

 
104 N.T.: Saturno em Capricórnio ou Aquário ou Marte em Áries ou Escorpião. 
105 N.T.: Saturno em Libra ou Marte em Capricórnio. 
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pessoa, porque ambos, Marte e Júpiter, quando bem-aspectados, proporcionam 

habilidade para lucros e favorecem o acúmulo de bens. Júpiter é um tanto 

avesso a mudanças ou novas ideias no que diz respeito aos gastos, enquanto 

Marte é livre demais, mas quando as tendências marcianas e jupterianas se 

combinam por um bom Aspecto, o resultado é de uma natureza ideal e generosa, 

nem muito esbanjador nem tão econômica, mas capaz de atingir um bom meio 

termo. Essas pessoas possuem muita engenhosidade e habilidade construtiva, e 

qualquer coisa que façam, fazem-na de todo o coração. Por tal razão são bem-

sucedidas nos negócios, se tornam populares na sociedade e gostam de esportes 

e jogos ao ar livre. Gostam de viajar e se divertem nas viagens. Marte rege a 

hemoglobina do sangue, um fator muito importante para a saúde e vitalidade, 

portanto os bons Aspectos entre Júpiter e Marte aumentam os glóbulos 

vermelhos do sangue, resultando que as pessoas com estes Aspectos desfrutam 

de uma saúde abundante, além de vitalidade, força e resistência. 

V || ou ! U – Marte em Paralelo ou em Conjunção com Júpiter fortalece a 

saúde e a habilidade do corpo em lidar com as doenças e enfermidades e 

aumenta a vitalidade, tanto quanto os bons Aspectos. Também indica que a 

pessoa é capaz de ganhar muito dinheiro e usá-lo livre e generosamente, mas as 

qualidades mentais são semelhantes àquelas conferidas pelos Aspectos 

adversos: adoram se mostrar esportistas, gostam de se gabar, esperta e pronta 

para enganar outras, conta mentiras para conseguir o que deseja, desonesta e 

não confiável, julgam sem considerar todas as possibilidades e sem mesmo 

entender todo o problema, uma pessoa com quem não se pode contar, e se a 

Conjunção ocorrer em um dos Signos de Água106, especialmente em Peixes, a 

pessoa tenderá a se tornar um viciado em bebidas alcoólicas, embora isso não 

seja tão certo quando os Aspectos forem a Quadratura ou Oposição. 

 
106 N.T.: Câncer, Escorpião e Peixes 
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V # ou " U – Júpiter em Quadratura com ou em Oposição a Marte é a 

marca do jogador, e se um dos dois Planetas está em um Signo de Água, 

especialmente em Peixes, também tenderá a ser um viciado em bebidas 

alcoólicas, esperta e pronta para enganar as outras, com um caráter desonesto e 

desonroso, próprio de alguém que sempre age sem pensar. Com relação à saúde, 

essas pessoas sofrem, principalmente, de doenças do sangue e complicações no 

fígado, má circulação sanguínea, e o sangue tão denso que existe o perigo de 

apoplexia107. 

X ' ou $U – Urano em Sextil ou em Trígono com Marte proporciona uma 

inclinação para fazer atividades e determinada a ser bem-sucedida; uma Mente 

original, muito boa para inventar coisas ou pensar em novas ideias, alerta, 

intuitiva, que é repleta de recursos no mais alto grau e capaz de lidar com 

grandes dificuldades sob circunstâncias difíceis que nos faz sentir preocupados, 

cansados, exaustos e até irritados. Por conseguinte, pessoas com essas 

configurações são, naturalmente, possuidoras de um modo específico de pensar 

e de sentir, e alcançam êxito na realização de suas ideias. O gênio inventivo 

dessas pessoas se expressa, normalmente, nos campos da eletricidade, da 

aviação e em outras áreas incomuns, pois esses aspectos constituem um dos 

marcos dos pioneiros da Era de Aquário, onde a ciência e a invenção alcançarão 

direções com as quais ainda não podemos sonhar, nem mesmo como 

possibilidade. Contudo, ao mesmo tempo que essas pessoas são sonhadoras, 

também são práticas, cheias de energia e empreendedoras em um grau 

suficiente para converterem seus sonhos em realidade no mundo. Elas possuem 

uma amplitude de visão, e uma natureza nobre que se sobrepõe a todos os 

preconceitos mesquinhos de raça, credo ou cor, e reconhecem em todos os seres 

humanos a divina essência, que é a base da fraternidade universal. Podem não 

 
107 N.T.: derramamento de sangue ou de serosidade no interior de um órgão. 
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ser exatamente religiosas, no sentido ortodoxo da palavra, mas suas ideias são 

verdadeiramente cósmicas, e aqui eis a causa de, frequentemente, serem 

confundidas com visionárias por aqueles que não as compreendem. 

X!||# ou "U – Urano em Conjunção, Paralelo e Quadratura com ou em 

Oposição a Marte proporciona uma disposição excêntrica e que não segue 

nenhum padrão, mas age de uma maneira não regular; uma tendência violenta 

e da pior natureza de se zangar de repente e facilmente; um ressentimento fora 

do comum à mais ligeira restrição; e proporciona à pessoa uma determinação 

teimosa, obstinada e pertinaz para prosseguir em qualquer linha de ação sobre 

a qual se tenha decidido, não importando as consequências. Ela não escuta nem 

à razão nem o apelo, mas segue seu caminho desafiando a todos. Pessoas com 

essas configurações se tonam, com frequência, anarquistas do tipo violento, 

porque não se detêm nem mesmo ante o derramamento de sangue, se outros 

fatores astrológicos contribuírem no horóscopo para isso. São cruéis, duras e 

frias, sem uma centelha de verdadeiro amor, embora possam ser inflamadas por 

uma paixão da mais ardente intensidade. Esse é particularmente o caso quando 

Marte está em Quadratura com Urano e um dos Planetas está em Touro ou 

Escorpião. No horóscopo de uma mulher, Marte em Quadratura com Urano 

conduz, geralmente, à sedução, não importa onde esteja colocado, mas se em 

Touro ou Escorpião, é quase impossível escapar. As outras características 

desses Planetas nessas configurações atuam de acordo com os Signos onde 

estejam posicionados; assim, pois, o posicionamento em Touro ou Escorpião, 

atua sobre o sexo, que é governado por esses Signos. Quando um desses 

Planetas está em Escorpião, se a pessoa tem como profissão a de cirurgiã, ela 

tende a se tornar muito cruel e insensível, disposta a fazer uma cirurgia pelo 

mero prazer de causar dor e, em consequência, ou na perseguição dessa paixão, 

provavelmente, se dedicará à vivissecção (que é a prática de fazer testes 

científicos ou médicos em animais vivos), desenvolvendo um talento incomum 
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para torturar suas vítimas. Com Marte ou Urano em Escorpião ou Peixes, ela 

tenderá a ser desonesta e fazer tais coisas às escondidas ou estar sempre pronta 

para enganar os outros, embora possa mostrar uma face muito diferente para as 

outras pessoas. Em Áries tenderá a ser uma pessoa tola e tagarela; em Gêmeos 

e Virgem proporcionará uma mentalidade extraordinariamente rápida, mas só 

focada para ver como poderá enganar os outros; em Sagitário tenderá a fazer a 

pessoa muito materialista, ateia ou fanática contra a sociedade ou a religião 

estabelecida; portanto, os Planetas combinam suas naturezas com cada Signo. 

Y ' ou $ U – Netuno em Sextil ou em Trígono com Marte intensifica a 

natureza emocional e proporciona uma inclinação para o estudo e a prática do 

ocultismo e do misticismo. Quando outros fatores astrológicos contribuem, a 

energia marciana dirigida para assuntos psíquicos significados por Netuno, 

frequentemente, ajuda muito materialmente a pessoa em sua aspiração de 

penetrar, conscientemente, nos Mundos invisíveis. 

Y!||# ou "U – Netuno em Paralelo, Conjunção e Quadratura com ou em 

Oposição a Marte proporciona à pessoa uma natureza: grosseira e sensual, 

impulsiva e irascível, extravagante e disposta a discursar e usar de ações fortes 

ou violentas para conseguir alguma mudança política ou social, autopermissiva 

em qualquer direção que sua paixão possa conduzi-la, e incapaz de exercer 

autodomínio no que quer que seja. Mostra um espírito fanático, que pode se 

expressar tanto na religião quanto no ateísmo e, sob condições favoráveis, tais 

pessoas estão sujeitas a se tornarem vítimas de espíritos desencarnados, os quais 

podem usá-las como médiuns ou obsedá-las. Proporciona uma tendência para a 

marginalidade e para participar de planos ou conspirações anárquicas.
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CAPÍTULO XV – AS OITAVAS PLANETÁRIAS 

Antes de considerarmos o efeito de Urano e Netuno nos vários Signos e Casas 

é vantajoso e esclarecedor estudar suas relações com Vênus e Mercúrio, que 

são suas oitavas inferiores. Que esse relacionamento existe foi percebido por 

vários autores de obras sobre astrologia, os quais, por especulação e observação, 

aprenderam muito sobre esses dois Planetas. O que esses autores têm revelado 

lhes confere muito crédito pela sagacidade, mas não tendo obtido o benefício 

do treinamento esotérico não é de admirar que se tenham confundido em certos 

pontos que agora explicaremos, de modo que para os Estudantes da Filosofia 

esotérica possam ver como tais esclarecimentos se encaixam à Filosofia geral 

da Escola de Sabedoria Ocidental e, assim, confirmar a afirmação de que Urano 

é a oitava superior de Vênus e Netuno a oitava superior de Mercúrio. 

Os Ensinamentos da Sabedoria Ocidental dos Rosacruzes afirmam que o ser 

humano em formação era semelhante ao vegetal e bissexual durante a Época 

Hiperbórea e, então, era capaz de criar por si mesmo, sem a necessidade da 

cooperação de mais ninguém. Contudo, naquele tempo ele não tinha um 

cérebro, sendo incapaz de expressar o pensar; dessa forma na Época Lemúrica 

os Anjos dirigiram metade da força sexual para cima, para o lugar onde está a 

cabeça agora, e a usou para a formação do cérebro e da laringe. O processo é 

plenamente perceptível no desenvolvimento pré-natal do feto, o qual explica a 

relação íntima entre os órgãos sexuais, a laringe e o cérebro, observada na 

mudança de voz que ocorre quando o menino alcança a puberdade e na 

deficiência mental que se segue ao abuso desenfreado da função geradora. 

Portanto, pode-se dizer que a função sexual, pela qual novos corpos são criados 

no Mundo Físico, e se tornando nossos filhos físicos, está intimamente 

relacionada com o cérebro e a laringe, os quais o ser humano usa para conceber 

os filhos do seu cérebro e da sua Mente e para lhes dar expressão vocal pela 

laringe. É bem sabido pelos astrólogos que o ser humano é impelido a 
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desempenhar a função geradora para gerar filhos físicos pelo raio do amor de 

Vênus; do mesmo modo que o raio da razão, emanado de Mercúrio, é 

responsável pela geração dos filhos da Mente e por suas expressões vocais pela 

laringe, do mesmo modo que ambos, Mercúrio e Vênus, são criadores em suas 

funções: um no plano físico, outro no plano mental. 

Mercúrio normalmente é associado à razão e inteligência; a ele é atribuída a 

regência sobre o sistema nervoso cérebro-espinhal, que é o meio de 

comunicação entre o espírito encarnado e o mundo externo. Assim como 

Netuno significa as inteligências sub-humanas e super-humanas que vivem e se 

movem nos reinos espirituais do universo, mas que trabalham com e sobre nós, 

do mesmo modo Mercúrio indica a inteligência humana focada sobre o mundo 

terrestre, físico, em que vivemos do nascimento à morte. Portanto, pode-se dizer 

que Netuno é a oitava de Mercúrio, mas há um sentido mais profundo.  

Um livro didático de anatomia ou fisiologia nos mostrará que as fissuras 

longitudinais na medula espinhal108 a dividem em três partes, que envolvem um 

tubo oco. Cada uma dessas colunas é regida por uma das Hierarquias em mais 

íntimo contato conosco: a lunar, a marciana e a mercurial, predominando uma 

ou outra conforme o estágio evolutivo do indivíduo. No canal espinhal os raios 

de Netuno acendem o fogo espiritual espinhal, pelo qual o espírito humano é 

capaz de atravessar o véu da carne e contatar os Mundos superiores; essa visão 

é colorida de acordo com a coluna da medula espinhal mais ativamente 

excitada. Na infância da humanidade, a força criadora – que agora é externada 

 
108 N.T.: medula espinal, espinal medula ou medula espinhal é a porção alongada do sistema nervoso 
central, é a continuação do bulbo, que se aloja no interior da coluna vertebral em seu canal vertebral, ao 

longo do seu eixo craniocaudal. Ela se inicia na junção do crânio com a primeira vértebra cervical e 

termina na altura entre a primeira e segunda vértebra lombar no adulto, atingindo entre 44 e 46 cm de 

comprimento, possuindo duas intumescências, uma cervical e outra lombar. Na anatomia dos seres 

humanos, em pessoas do grupo humano de origem caucasoide a medula espinhal termina entre a primeira 

e segunda vértebra lombar, enquanto que em pessoas de origem negroide ela termina um pouco mais 

abaixo, entre a segunda e a terceira vértebra lombar. Na medula espinhal residem todos os neurónios 

motores que enervam os músculos e também os eferentes. Recebe também toda a sensibilidade do corpo e 

alguma da cabeça e atua no processamento inicial da informação de todos estes impulsos (neurónios 

sensitivos). 
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para construir barcos, casas, estradas de ferro, telefones, etc. – era usada 

internamente na construção dos órgãos do nosso corpo, e assim como o Mundo 

Físico ao nosso redor é impresso na chapa fotográfica de uma câmera escura, 

assim também o Mundo espiritual era refletido no canal espinhal. Ali o ser 

humano via e contemplava o primeiro Deus Lunar, Jeová, cujos Anjos eram 

seus primeiros tutores. Mais tarde, uma parte dos Anjos, aqueles que sob a 

liderança de Lúcifer se rebelaram contra Jeová e que estão, agora, exilados no 

Planeta Marte, forçaram a entrada pela medula espinhal do ser humano e o 

incitaram a abusar da função geradora. A visão espiritual interna da humanidade 

se enfraqueceu quando “seus olhos se abriram e viram que estavam nus”109, 

então ela perdeu contato com o seu Eu superior e passou a ver somente a pessoa, 

e a dócil criatura de Jeová logo se transformou em um selvagem bruto sob os 

impulsos dos Espíritos de Lúcifer, a hierarquia de Marte; mas pelo estímulo 

desses últimos, o ser humano também aprendeu a vencer os obstáculos 

materiais, a construir externamente e a se converter no arquiteto do Mundo. 

Para contrabalançar o duro egoísmo criado pelos Anjos Marcianos e fazer a 

humanidade se tornar compassiva, simpática, com consideração aos outros 

seres humanos e todos os seres vivos, e a buscar a promoção do bem-estar de 

todos, nossos Irmãos Maiores de Mercúrio, humanos como nós, cujo estado 

avançado de evolução requeria as elevadas vibrações geradas e prevalecentes 

numa maior proximidade do Sol, foram chamados para, também, atuarem na 

medula espinhal do ser humano, e através do seu trabalho a civilização tomou 

uma forma diferente, a humanidade começa, novamente, a olhar para dentro de 

si mesma. 

 
109 N.T.: Gn 3:7 
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Presentemente, o hemisfério cerebral direito110 é governado por Mercúrio, e a 

glândula pineal111, sua oitava superior, é regida por Netuno, o qual também 

exerce domínio sobre a medula espinhal, que é a avenida por onde um polo da 

energia criadora foi originalmente dirigido para cima, para a formação do 

cérebro.  

O raio de Netuno carrega o que os ocultistas conhecem como o fogo do Pai, a 

luz e a vida do Espírito Divino, o qual se expressa como vontade. Essa é focada 

no sistema nervoso voluntário112 do corpo físico, governado por sua oitava 

inferior Mercúrio, que agindo através do hemisfério cerebral direito galvaniza 

o corpo para a palavra e para a ação, expressando a vontade do Espírito que nele 

habita. 

Por esse desvio da energia criadora o ser humano cessou, como já foi dito, de 

ser um hermafrodita físico, uma unidade criadora completa, e foi compelido a 

buscar um companheiro a fim de propagar a espécie. Portanto, o Filho, o Cristo 

Cósmico, focalizou o raio de amor do Espírito de Vida sobre Urano (Regente 

do corpo pituitário113), que o transmite para o Corpo Vital onde Vênus, a oitava 

inferior de Urano, lhe dá a expressão na forma de propagação e crescimento. 

Entre o Espírito Divino e o Espírito de Vida, de um lado, e suas contrapartes, 

os Corpos Denso e Vital, do outro, está o Espírito Humano, regido pelo Sol, e 

sua contraparte, o Corpo de Desejos, regido pelo luminar menor, a Lua. 

 
110 N.T.: O cérebro humano está formado de duas metades, de aparência semelhante, chamadas também 

pelo nome de hemisférios cerebrais. Elas estão conectadas entre si, por um feixe de filamentos nervosos 
denominado: corpo caloso. Os Hemisférios cerebrais chamam-se respectivamente: Hemisfério Esquerdo e 

Hemisfério Direito. 
111 N.T.: Também conhecida como conarium, epífise cerebral ou simplesmente pineal, é uma pequena 

glândula endócrina no cérebro. 
112 N.T.: O sistema nervoso é divido em Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico 

(SNP). O SNP pode ser divido em voluntário e autônomo. O Sistema Nervoso Voluntário está 

relacionado com os movimentos voluntários. Os neurônios levam a informação do SNC aos músculos 

esqueléticos, inervando-os diretamente. Pode haver movimentos involuntários.  
113 N.T.: Ou hipófise (também denominada glândula pituitária) é uma glândula endócrina com cerca de 1 

cm de diâmetro alojada na sela túrcica ou fossa hipofisária do osso esfenoide na base do cérebro. 
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Contudo, esse é um terreno discutível disputado por Júpiter e Mercúrio de um 

lado, e por Saturno e Marte do outro. 

O raio de Urano está, gradualmente, forjando uma segunda medula espinhal ao 

atrair o raio do amor inferior de Vênus para cima e ao transmutá-lo em 

altruísmo, desse modo conquistando o domínio sobre o segmento simpático da 

atual medula espinhal e sobre o hemisfério cerebral esquerdo, agora regido pela 

hierarquia passional de Marte, os Espíritos de Lúcifer. Esse domínio foi 

alcançado completamente pelos Adeptos114, portanto eles não precisam do 

auxílio de um outro ser humano do sexo oposto para criar um novo corpo físico, 

pois agora cada um é uma unidade criadora completa tanto no plano físico 

quanto no espiritual, tendo voltado a força criadora bipolar, masculina e 

feminina, para cima por meio da dupla medula espinhal, iluminada e elevada 

em energia potencial pelos fogos espirituais da espinha de Netuno (Vontade) e 

de Urano (Amor e Imaginação). Essa energia criadora concebe, nos hemisférios 

gêmeos do cérebro regidos por Marte e Mercúrio, um veículo adequado à 

expressão do espírito, o qual é então externado e materializado no mundo pela 

palavra criadora falada. 

Esse é o segredo de como os Adeptos formam um novo corpo, sem precisar 

passar pelo útero e, algum dia toda a humanidade alcançará esse padrão de 

perfeição como hermafroditas espirituais; então não seremos mais “um pouco 

inferiores aos Anjos”115, que criam por métodos semelhantes, mas seremos 

superiores ao que eles são agora, porque teremos a razão e o intelecto que lhes 

falta, além da força criadora completa.

 
114 N.T.: No Caminho de Iniciação Rosacruz, Adepto é um ser humano que já alcançou as 9 Iniciações 

Menores e a Primeira Iniciação Maior (ou Cristã). 
115 N.T.: Sl 8:5 e Hb 2:7 
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CAPÍTULO XVI - URANO, O PLANETA DO ALTRUÍSMO 

O raio de amor de Vênus é difundido pelas relações amistosas entre as pessoas 

e pelas relações consanguíneas, mas por um Aspecto benéfico de Urano é 

elevado em proporções cósmicas para além do reino do amor sexual, para um 

amor tal como aquele que Cristo deve ter sentido quando chorou tristemente 

sobre Jerusalém e disse que, do mesmo modo que uma galinha junta seus 

pintinhos debaixo das suas asas, assim ele gostaria de juntar a todos em seu 

regaço116. As pessoas com esse amor uraniano se tornam, portanto, construtores 

da sociedade; associadas a todos os movimentos bons e de natureza elevada. 

Por outro lado, um Aspecto adverso de Urano com Vênus tem o mais 

degradante efeito sobre a função de Vênus, pois conduz ao menosprezo das leis 

e convenções sociais e à perversão da sagrada função criadora. 

Amor é uma palavra da qual muito se abusa, e a emoção usada como se fosse 

amor, geralmente, é maculada pelo desejo, que é mais a paixão marciana do que 

amor venusiano. Coalizão, a palavra-chave de Vênus, sugere uma união mais 

íntima, uma combinação das almas de duas ou mais pessoas que compõem uma 

família. Contudo, o Altruísmo, a palavra-chave de Urano, sugere um amor tão 

abrangente como aquele que nosso Salvador sentiu. Assim, Urano é a oitava de 

Vênus, e qualquer pessoa pronta para entrar no Caminho preparatório que 

conduz à Iniciação117, gradualmente, deve aprender a ultrapassar a prática do 

amor de Vênus, que faz da própria família um objetivo único, e começar a 

cultivar o altruísmo uraniano que a todos abrange. 

Esse objetivo é elevado e aqueles que almejam o tão elevado, frequentemente, 

caem muito para baixo. Quando tentamos transcender o amor de Vênus e 

cultivar o altruísmo uraniano corremos grande perigo, e as vidas mais 

 
116 N.T.: “Ó Jerusalém, Jerusalém, (...) Quantas vezes Eu quis reunir os teus filhos, como a galinha 

acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes!” (Mt 23:37) 
117 N.T.: Na Escola preparatória para a Iniciação Fraternidade Rosacruz esse caminho começa como 

Estudante Preliminar, depois Estudante Regular, Probacionismo e vai até Discípulo. 
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promissoras são, às vezes, arruinadas pela perniciosa teoria das almas gêmeas, 

que conduz aos casos de amor clandestino e da perversão da função criadora. 

Contudo, lembre-se disso: o altruísmo não exige correspondência no amor 

concedido aos outros; absolutamente ele nada tem a ver com sexo; e nem pode 

diminuir o amor por nossa família, pois pelo fato de estar mais perto de nós, ela 

sentirá o aumento do nosso amor em um grau muito maior do que sentem os 

que estão mais afastados e, a menos que nosso amor apresente tais frutos não 

será uraniano e não nos fará progredir no caminho da realização. 

Perante isso, podemos compreender de imediato que a grande maioria da 

humanidade não pode, ainda, responder ao lado superior de Urano, e seu efeito 

sobre a moral é, principalmente, a perversão sexual, nos casos de amor 

clandestino, no amor livre e no menosprezo ao convencionalismo; isto, 

naturalmente, quando Urano estiver com Aspectos de Quadraturas e Oposições. 

Sob tais condições, Urano tende a tornar as pessoas não convencionais e 

erráticas, rebeldes à mínima restrição, muito independentes e bruscas em seus 

modos, com grande apreciação para trabalhos pioneiros e investigação de coisas 

incomuns. Elas são atraídas para a mecânica de alta precisão, a eletricidade, a 

aviação e coisas afins, tal como um pato é atraído pela água, e se orgulham de 

suas realizações. São proeminentes em literatura, ciência, filosofia e, 

especialmente, nas artes ocultas. Urano também proporciona um elevado grau 

de gênio musical, quando em Aspectos com Vênus e, se Urano estiver bem 

fortificado por posição e Aspectos, então poderá qualificar o indivíduo para a 

liderança de um modo fora do comum. Pode-se dizer, também, que os efeitos 

do raio de Urano são muito repentinos e imprevistos, tanto para o bem como 

para o mal; eles chegam inesperadamente, como um raio caído do céu azul, e 

como respondemos mais facilmente ao seu lado adverso, geralmente tais efeitos 

são desastrosos em sua natureza. Quando Urano está no Ascendente, acrescenta 

comprimento ao corpo, de modo que os verdadeiros uranianos, normalmente, 

são muito altos.
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nas Doze Casas 

X 1 – Urano na 1ª Casa, mesmo quando bem-aspectado, proporciona à 

pessoa hábitos estranhos e excêntricos, de tal modo que parece ter prazer em 

fazer as coisas exatamente ao contrário das convenções e dos costumes, o 

que pode aparecer estranho. Sempre acha um modo original de fazer as 

coisas, diferente de outras maneiras que as outras pessoas fazem, e sente 

grande satisfação em pensar que suas ideias e métodos são melhores do que 

os de qualquer outra pessoa. Se contrariadas, e Urano estiver afligido de 

algum modo, defendem suas ideias até o fim. Contudo, quando Urano está 

bem-aspectado na lª Casa, geralmente, há uma tolerância para com as opi-

niões dos outros, e um espírito de intercâmbio que evita os ressentimentos 

gerados por um Urano afligido. Urano no Ascendente também proporciona 

a pessoa uma inquietude extrema, com muitas mudanças repentinas na vida 

e, dependerá, naturalmente, dos Aspectos prevalecentes na ocasião, se tais 

mudanças serão para melhor ou para pior; todavia e de qualquer modo, a 

impressão de que “a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa” 

está, constantemente, sempre importunando o uraniano, eis a causa deles 

estarem sempre prontos para o pioneirismo em novos empreendimentos ou 

em uma nova causa, como algo que não tenha sido tentado antes e que 

ofereça uma oportunidade de risco e aventura. 

X 2 – Urano na 2ª Casa, que governa as finanças, naturalmente indica uma 

situação financeira agitada e incerta para a pessoa. Haverá muitos altos e 

baixos e mesmo que uma pessoa possa, em virtude de outros bons Aspectos, 

raciocinar acertadamente sobre outros assuntos, ela descobrirá que no 

departamento financeiro é incapaz de se proteger contra aquelas súbitas e 

inesperadas perdas ou ganhos. Para ela não há coisas tais como investimento 

seguro e sólido, porque as mais imprevisíveis condições, provavelmente, 
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acontecerão sem se esperar e a enredarão completa e inesperadamente ou lhe 

proporcionarão uma perda igualmente incontável, tudo tão repentino que não 

haverá tempo para evitar. Portanto, é absolutamente impossível orientar 

financeiramente a tais pessoas, pois mesmo que tenham investido em 

negócios tão sólidos como o proverbial rochedo de Gibraltar, não é de se 

duvidar que um terremoto possa abalar esse investimento. 

X 3 – Urano na 3ª Casa. A 3ª Casa governa os irmãos e as irmãs, os vizinhos, 

a educação e as faculdades mentais e intelectuais. Por isso, essa posição re-

força as habilidades intuitivas da pessoa e proporciona uma certa 

predisposição para o que é comumente chamado de faculdades psíquicas. 

Urano rege o Éter, assim a sua posição na 3ª Casa deve facilitar o cultivo da 

visão espiritual pela pessoa, especialmente se Urano estiver bem-aspectado 

com o Sol, a Lua, Vênus ou Mercúrio. Se Urano está afligido na 3ª Casa, 

então indicará discórdias ou discussões com vizinhos, irmãos e irmãs, 

provavelmente um rompimento dos laços familiares; também indica que a 

educação sofrerá com a interferência da conduta errática e voluntariosa da 

pessoa, e que sua Mente será um tanto instável e mutável como um cata-

vento. Um Urano afligido na 3ª Casa também predispõe a acidentes, 

conforme a natureza do Astro que o está afligindo, principalmente nas 

ocasiões de viagens curtas. Também pode-se dizer que essas pessoas estão 

sujeitas a aventuras e acontecimentos estranhos em suas viagens e que, 

normalmente, não ocorrem com outras pessoas. 

X 4 – Urano na 4ª Casa. Pessoas com Urano na 4ª Casa devem deixar o 

lugar em que nasceram assim que possível, porque não podem ser bem-

sucedidas ali. Tanto seus pais como toda a vizinhança e o ambiente local lhes 

serão antagônicos. Se acontecer de seus pais serem ricos, tentarão deserdar 
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um filho ou uma filha que tenha Urano na 4ª Casa. Mesmo se sua 7ª ou 8ª 

Casa estejam bem-fortalecidas, é muito duvidoso que elas pudessem ganhar 

uma ação reivindicatória de sua parte do patrimônio, já que o sentimento 

público em sua cidade natal, onde o processo provavelmente correria, lhes 

seria de tal modo contrário que acabariam perdendo no fim. Também seria 

desastroso para tais pessoas casarem e estabelecerem um lar próprio, porque 

paz, harmonia e satisfação não podem existir onde o espasmódico e errático 

Urano se encontra afligido. Se ele estiver bem-aspectado também é duvidoso 

que tal pessoa possa, alguma vez, tentar estabelecer um lar, porque suas 

simpatias seriam demasiado grandes de modo que ela, provavelmente, se 

identificaria com atividades mais amplas – um lar ou lares em uma escala 

maior e mais universal. Essa posição proporciona, também, uma atração 

muito forte pela ciência oculta. 

X 5 – Urano na 5ª Casa. A 5ª Casa rege as atividades educacionais, as publi-

cações, as diversões, os namoros e os nascimentos dos filhos. O errático 

Urano nessa Casa, primeiramente, proporcionará algumas ideias não 

convencionais, no que se refere ao ato sexual e às relações entre os sexos e, 

normalmente, conduz para relacionamentos clandestinos ilegais, segundo a 

lei. Uma mulher com essa condição em seu horóscopo é particularmente 

propensa a tirar proveito desse horóscopo, ainda que não possa, em sã 

consciência, ser culpada dos convites a avanços impróprios. Essa posição de 

Urano também dificulta os trabalhos no parto, e se uma criança nasce, há o 

perigo de morrer em razão de algum acidente súbito ou devido a uma doença 

estranha. Se outras influências no horóscopo proporciona uma tendência para 

a literatura, uma pessoa com Urano na 5ª Casa poderá ser convidada para 

defender alguma causa não convencional no meio em que a pessoa se 

encontra, tal como o socialismo (se está no meio de um capitalismo e vice-

versa), o anarquismo ou movimentos semelhantes, e se Urano estiver afligido 
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por Saturno, Marte ou Netuno, seus artigos escritos por ela, ou o jornal 

publicado por ela, ou tudo a que ela está conectada, provavelmente, incitarão 

ao derramamento de sangue, à conspiração e à traição, o que pode redundar, 

a essa pessoa, muitos problemas com as autoridades. Se, por outro lado, 

Urano estiver bem-aspectado na 5ª Casa em um horóscopo que indique 

tendências literárias, as ideias defendidas em virtude dessa influência 

uraniana serão, provavelmente, tão utópicas, idealistas e altruístas que 

estarão além do alcance dos contemporâneos da pessoa. A natureza amorosa 

também será de um idealismo tão extremado que poucos, se houver, serão 

capazes de lhe corresponder e isso pode também suavizar, em grande 

medida, o problema físico indicado nos trabalhos para um parto. Uma pessoa 

com Urano bem-aspectado na 5ª Casa não se arriscaria no jogo, e se alguém 

com Urano afligido se arriscar nisso, por certo perderia, não importa quão 

cautelosa pudesse parecer. Com respeito à busca por divertimentos, com o 

que essas pessoas são tão indulgentes, todas as coisas novas e estranhas as 

atraem. Na época presente118 a maioria delas anseia, provavelmente, pelo dia 

em que será possível competir nas nuvens e dirigir aviões mais ousadamente 

do que agora dirigem automóveis. 

X 6 – Urano na 6ª Casa. A 6ª Casa rege o emprego e o serviço, mas também 

a saúde e a doença, portanto, o errático e espasmódico Urano na 6ª Casa 

predispõe a doenças ocupacionais de uma natureza estranha, asfixia, 

distúrbios nervosos e mentais, como a epilepsia e a dança de São Vito119. 

Mesmo se Urano estiver bem-aspectado, essas tendências não são 

inteiramente anuladas, pelo menos, nesse caso uma pessoa com Urano nessa 

 
118 N.T.: em torno de 1916 
119 N.T.: Coreia reumática de Sydenham (do grego khorea, dança) ou a dança de São Vito é um distúrbio 

neurológico que afeta a coordenação motora de 20 a 40% dos portadores de febre reumática, mais 

frequente entre meninas e/ou crianças e adolescentes. A descrição mais famosa da doença foi feita em San 

Vito, Itália, em 1686, por Sydenham no livro Schedula Monitoria 
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posição sempre será muito ansiosa, nervosa e ficará facilmente chateada 

diante de todas as circunstâncias. Com relação a empregadores e colegas de 

trabalho, essa posição torna a pessoa muito irritável; ela tende a ser brusca e 

abrupta em tudo que se relacione com seu trabalho, portanto sujeita a 

problemas nos empregos ou com os empregados. Essa posição proporciona 

uma tendência à mediunidade e a fases indesejáveis de experiências 

psíquicas. Se Urano estiver muito afligido há, também, o perigo de obsessão 

e de insanidades. 

X 7 – Urano na 7ª Casa indica um casamento romântico, súbito ou 

irrefletido. Algumas vezes uma união estável ou uma forma não 

convencional de união é consumada quando Urano está nessa Casa. 

Frequentemente, o cônjuge é uma pessoa que nunca foi cogitada para tal, até 

que o raio uraniano impele para o casamento sob o impulso do momento. 

As pessoas com Urano na 7ª Casa geralmente são infelizes em suas relações 

conjugais, porque o cônjuge possui a natureza impulsiva, inconstante e 

independente de Urano, impaciente ou irritável quando sob restrições, e não 

consegue permanecer fiel a nenhuma pessoa, deixando-se seduzir por 

relações clandestinas, frequentemente resultando em dissolução do 

casamento pelo divórcio, resultando no afastamento e na separação; há, 

quase frequentemente, um escândalo público nesses assuntos, ou isso pode 

indicar a morte do cônjuge, tudo dependendo dos Aspectos que se formam. 

Pessoas com Urano na 7ª Casa nunca devem recorrer à lei, porque não 

importa o quão justas possam ser as suas causas, o mais provável é serem 

tolhidas ou derrotadas por circunstâncias estranhas, imprevistas ou 

inesperadas. Também devem evitar posições ou empregos públicos porque, 

não importa quão honestas possam ser, existe a probabilidade de serem 

envolvidas em escândalos e problemas. Em resumo, essa posição de Urano 
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na 7ª Casa tende a desfavorecer relacionamentos de qualquer tipo com o 

público, com a lei ou com sócios. 

X 8 – Urano na 8ª Casa é um bom presságio, pois indica que após a vida ter 

sido vivida em toda sua plenitude, o fim será rápido e inesperado e, assim a 

pessoa será poupada do longo e penoso sofrimento que, frequentemente, 

ocorre durante a transição desse Mundo Físico para o Mundo espiritual. 

Contudo, sabedoras disso, também compete a tais pessoas ter sempre sua 

casa e tudo em ordem, para que quando o fim chegar, seja aos 30 ou aos 90 

anos, seus assuntos estejam em dia. 

Essa posição frequentemente, quando com bons Aspectos, atrai uma herança 

inesperada da parte do cônjuge; mas se Urano estiver afligido a pessoa pode 

ser envolvido em litígios por causa do patrimônio de alguma pessoa falecida. 

As pessoas com Urano na 8ª Casa, frequentemente, mostram grande interesse 

por assuntos ocultistas, tornando-se bem versadas em conhecimentos ou 

informações de assuntos místicos que não está escrito, mas que é passado 

verbalmente. Proporciona, também, uma predisposição para sonhos e para 

experiências psíquicas. 

X 9 – Urano na 9ª Casa proporciona uma Mente progressista e indepen-

dente, de uma natureza tão original e inventiva que, às vezes, alcança a 

genialidade; a intuição é altamente desenvolvida e essas pessoas desfrutam 

de sonhos de natureza edificante, tal como o de transformar o mundo no 

decorrer do tempo – isto é, se Urano estiver bem-aspectado. Não obstante, 

elas são, geralmente, consideradas incomuns e estranhas, pois suas ideias são 

tão utópicas e avançadas para os nossos dias que os humanos comuns não 

podem captá-las. Por outro lado, se Urano está afligido na 9ª Casa, 
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particularmente por Marte, essas pessoas tendem a se tornar anarquistas 

revolucionários, e pouco se importa com um derramamento de sangue, 

quando se trata de alcançar o que acreditam ser o ideal; elas se tornam 

fanáticas em qualquer causa que abracem. 

Essa posição de Urano também indica dificuldades em viagens, 

principalmente nas longas, e perigo de acidentes. É um dos sinais indicadores 

do explorador e pioneiro na descoberta e no desenvolvimento de novas 

regiões. 

X 10 – Urano na 10ª Casa indica um caráter original, excêntrico, com um 

desprezo pelas convenções, que segue suas próprias ideias, sem considerar o 

que as outras pessoas dizem ou pensam; assim tais pessoas têm, 

frequentemente, a fama de ovelhas negras e se afastam de seus parentes, mas 

isso não parece ser considerada por elas como um infortúnio; elas sempre 

estão dispostas a sacrificar tudo, até a própria vida, por uma liberdade 

completa. Essas características também as arrastam ao descrédito e desfavor 

público. Sua vida é repleta de mudanças súbitas para melhor ou pior, 

conforme os outros Aspectos astrais prevalecentes. Se Urano está muito 

afligido, essas pessoas tenderão a nunca ter êxito na vida, mas tendem a se 

defrontar com sentimentos contínuos de grandes tristezas, dificuldades, 

desapontamentos e reveses. Quando Urano está bem-aspectado as 

características de genialidade afloram e, é provável que encontre 

reconhecimento, pelo menos até certo ponto, por alguma atividade pioneira. 

X 11 – Urano na 11ª Casa. Sendo Urano o senhor do décimo primeiro 

Signo, Aquário, ele está mais à vontade na 11ª Casa do que em qualquer 

outra; por conseguinte, ele exerce uma forte influência no motivar amizades 

estranhas e excêntricas com pessoas de uma mentalidade original, criativa 
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ou inventiva, as quais serão um benefício para a pessoa, se Urano estiver 

bem-aspectado. Essa posição também indica que, por meio de tais amizades, 

seus desejos, suas esperanças e aspirações serão favorecidos, culminando em 

êxito. Por outro lado, se Urano estiver afligido nessa Casa, seus amigos serão 

capazes de a trair, ou pelo menos a usarem tanto quanto possível para seus 

próprios fins. 

X 12 – Urano na 12ª Casa indica perda de reputação, exílio, separação dos 

parentes e saída da terra natal, doenças em vários períodos da vida e 

internação em hospitais, se Urano não forma Aspecto com nenhum outro 

Astro ou mesmo se está bem-aspectado. Contudo, se seriamente afligido 

indica reclusão em penitenciária em algum período da vida, ou internação 

em sanatórios devido a problemas mentais, e muitos aborrecimentos por 

ações traiçoeiras dos outros. Quando bem-aspectado favorece o êxito nas 

artes ocultas ou em instituições esotéricas, também na invenção de processos 

químicos que são mantidos em segredo por seus descobridores, em vez de 

serem protegidos por patentes. Essas pessoas são perseguidas a vida toda por 

um medo vago de desastre iminente. 

Nos Doze Signos 

X A – Urano em Áries proporciona uma natureza original, independente, 

cheia de energia e determinada a ser bem-sucedida, muito boa para inventar 

coisas e ter novas ideias, boa para encontrar soluções e lidar com problemas 

práticos e capacitada para lidar com as dificuldades, especialmente aquelas de 

uma natureza mecânica ou elétrica. Essas pessoas são muito impulsivas, têm 

maneiras bruscas e rudes que, frequentemente, provocam ressentimento e 

oposição nos outros, mesmo que não tenha existido intenção de ofender. 

Raramente elas se satisfazem em permanecer em um só lugar, mas gostam 
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muito de mudar e perambular. Muitas vezes são forçadas a mudar de lugar ou 

de emprego por causa da maneira áspera de falar, já mencionada.  

X B – Urano em Touro proporciona uma natureza muito intuitiva, mas 

teimosa e que gosta de impor a vontade própria, portanto, quando essas 

pessoas decidem algo, nada no mundo as fará mudar de ideia, mas se fixam 

em seus propósitos ou ideias com uma serena determinação e persistência que 

nenhuma persuasão ou ameaça podem alterar. Se Urano está afligido tende a 

torná-las desconfiadas e ciumentas, também sujeitas a muitos súbitos e 

inesperados reveses financeiros. Contudo, se Urano estiver bem-aspectado, 

então pode se verificar o contrário, e podem ser esperadas circunstâncias 

financeiras agradáveis.  

X C – Urano em Gêmeos proporciona uma natureza muitíssima original, 

intuitiva e versátil, atraída para investigações científicas em geral, 

especialmente para àqueles estudos ligados à eletricidade, à aviação e a outros 

assuntos análogos e fora do comum. Essas pessoas têm Mente aberta e são 

inteiramente progressistas e pioneiras em todas as coisas novas e modernas. 

Entre outras coisas, geralmente têm inclinação para o estudo do ocultismo e 

da astrologia. São muito queridas por seus irmãos, irmãs e vizinhos. Tudo isso 

é certo se Urano estiver bem-aspectado. Contudo, se Urano estiver afligido a 

Mente tende a se tornar excêntrica e cheia de caprichos, o que torna a pessoa 

incômoda e rabugenta, detestada por todos, principalmente pelos irmãos, 

irmãs e vizinhos. Isso, também, causa problemas e possibilidades de acidentes 

em viagens curtas.  

X D – Urano em Câncer. Câncer é um Signo psíquico, e quando Urano se 

encontra nele há a indicação de que a pessoa tem facilidades em compreender 

os sentimentos e problemas das outras pessoas, é sintonizada com as vibrações 

psíquicas e é capaz de cultivar esses poderes, mas se para o bem ou para 
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prejudicar a própria pessoa, vai depender dos Aspectos. Se Urano está 

afligido, há uma tendência para indigestão nervosa, pois Câncer rege o 

estômago e se isso não for tratado, sérios problemas estomacais podem ser 

esperados. Essas pessoas são sujeitas a se separar de suas famílias, 

normalmente contra a vontade, mas como, geralmente, possuem uma 

tendência muito forte para se zangar de repente e facilmente, para ser irritável 

e impaciente, elas mesmas são culpadas por essa condição e, assim, apenas 

experimentam o seu próprio abandono.  

X E – Urano em Leão proporciona uma natureza muito determinada, rebelde 

e impaciente às restrições ou contrariedades, com fortes gostos e aversões e 

um absoluto desprezo pelas convenções que envolvam a natureza passional. A 

personalidade é forte, expressa suas opiniões de uma maneira tão intensa e 

clara que persuade, facilmente as pessoas, e muito confiante em dizer o que 

pensa ou quer; eis os motivos pelos quais essas pessoas, muitas vezes, 

incorrem no desagrado dos outros e criam muita oposição. Elas são muito 

inconstantes em assuntos do coração – “comecemos um novo amor” antes de 

“terminar definitivamente com um velho amor”120. No horóscopo de uma 

mulher, Urano afligido mostra dificuldades no parto, com probabilidades de 

morte de um filho ou filha por acidente ou de modo súbito e inesperado; 

também há uma forte tendência para palpitações no coração. Quando Urano 

está bem-aspectado em Leão, tanto os namoros quanto os assuntos domésticos 

transcorrem sem problemas, e indica uma genialidade inventiva e original, 

particularmente nas áreas educacionais e jornalísticas e, também, para o 

entretenimento ou a diversão do público com ganhos decorrentes disso.  

 
120  N.T. citação que virou provérbio em inglês, do livro Essays in Little de Andrew Lang, sobre um 

encontro com o escritor Alexandre Dumas em Marseilles, França.  
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X F – Urano em Virgem quando bem-aspectado proporciona uma Mente que 

compreende as coisas rapidamente, original, científica e voltada para 

processos mecânicos; uma faculdade intuitiva forte e bem desenvolvida e uma 

tendência aguçada para os negócios, o que a levará ao êxito na vida e a ganhos 

financeiros por empregar os outros.  

Contudo, se Urano estiver afligido em Virgem, a pessoa estará sujeita a 

doenças não muito sérias, mas estranhas; com uma tendência a 

hiponcondríase121
 devido a um modo particular em pensar e sentir que se 

zanga e se irrita muito facilmente, o que resulta em sobrecarregar a si mesmo 

e a todos os que a rodeiam. Essa posição, também, indica tendências a muitos 

desapontamentos quanto as coisas que tanto deseja conseguir pelo esforço 

próprio e as ambições da vida, especialmente por causa das limitações no 

emprego ou no trato com empregados, que a pessoa parece incapaz de superar.  

X G – Urano em Libra quando bem-aspectado proporciona habilidades 

literárias e artísticas de uma natureza original e fora do comum, por onde a 

pessoa segue rumos independentes de esforços e expressão, frequentemente 

ligados ao ocultismo. Essa posição também proporciona uma intuição muito 

forte e profunda, uma personalidade atraente e uma imaginação vívida. Isso 

significa uma sociedade, união ou um casamento com alguém que será de 

caráter uraniano e que será muito benéfica à pessoa.  

Contudo, quando mal posicionado e afligido, Urano em Libra proporciona um 

sentimento de grande tristeza (normalmente por causa da morte de alguém ou 

por causa de algo terrível que aconteceu com a pessoa), problemas, 

dificuldades domésticas e morte do (a) cônjuge por uma doença não muito 

séria súbita ou estranha ou por um acidente. Ou, talvez, a união possa ser 

 
121 N.T.: Transtorno hipocondríaco que se traduz como o medo excessivo de estar doente gerando estresse 

e perda de qualidade de vida.  
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desfeita numa vara judicial de família, pois as pessoas com temperamento 

descrito por Urano afligido em Libra, simplesmente não podem permanecer 

fiéis a uma pessoa em particular. Essa posição, também, indica problemas 

com o público ou com as autoridades, em razão de atividades excêntricas, 

anarquistas ou desaprováveis.  

X H – Urano em Escorpião bem-aspectado imprime na pessoa uma vontade 

determinada e que a faz expressar suas opiniões muito forte e claramente (que 

a faz persuadir facilmente as pessoas a sua volta); disposta a superar todos os 

obstáculos e a alcançar o que ela mesma determinou pela persistência, 

perseverança e determinação obstinada; a Mente é capaz de pensar e 

compreender as coisas muito facilmente e nada fácil de ser enganada; a Mente 

é boa em julgar como são as pessoas ou as situações e gosta de guardar seus 

pensamentos, suas intenções ou ações para si; é capaz de captar detalhes e se 

concentrar, profundamente, em qualquer problema que tenha em mãos. 

Proporciona uma originalidade e habilidade mecânica que se aproxima da 

genialidade, e um amor pela ciência, tanto oculta quanto física.  

No entanto, quando com Aspectos adversos, Urano em Escorpião tende a 

deixar a pessoa sujeita a acidentes e até mesmo a assassinato ou morte 

imprevista por explosões, descarga elétrica, desastre de avião, ou por algo 

semelhante e incomum. Tende, também, a problemas nos órgãos genitais em 

decorrência do desenfreado abuso da sagrada função criadora, da masturbação 

ou da perversão.  

X I – Urano em Sagitário proporciona uma faculdade intuitiva muito forte, 

com uma tendência a sonhos, visões e uma imaginação muito vívida. Essa 

posição proporciona, também, uma forte inclinação para crenças fora do 

comum, incluindo a teoria e prática das ciências ocultas. Quando bem-

aspectado, essa posição produz uma mais completa compreensão dos 
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problemas religiosos e educacionais atuais, com um desejo filantrópico de 

trabalhar pela elevação da humanidade; um desejo de viajar para onde possa 

obter subsídios educacionais e êxitos em alcançar isso sob aspectos 

favoráveis.  

Quando afligido, Urano em Sagitário proporciona uma Mente muito 

excêntrica e errática, particularmente com respeito à lei e à religião. Há uma 

revolta contra as condições sociais, o que gera problemas frequentes com as 

autoridades; também demonstra um desejo de forçar uma visão unilateral do 

mundo a despeito de todos os protestos e todos os riscos, características que 

com o tempo motivam ao descrédito e ao desprezo.  

X J – Urano em Capricórnio quando bem-aspectado proporciona uma 

disposição empreendedora e determinada a ser bem-sucedida; uma natureza 

séria e perseverante, um agudo senso de responsabilidade, com ideias 

originais para os negócios que redundam em sucesso, especialmente se o ramo 

escolhido se relacionar com os ofícios envolvendo a eletricidade ou aéreos.  

Se Urano está afligido, proporciona uma Mente errática e excêntrica, muito 

determinada a fazer o que quer, independente do que os outros acham, e 

teimosa, sujeita a dominar ou se arruinar, a argumentar ou discordar furiosa e 

hostilmente com a sociedade em geral e com os parentes, em particular. Por 

conseguinte, essa posição proporciona muitos sentimentos de grande tristeza e 

muitas dificuldades na vida, frequentemente envolvendo mudanças repentinas 

de emprego e ambiente.  

X K – Urano em Aquário quando bem-aspectado encontra-se em sua melhor 

posição, já que é o Regente desse Signo e, portanto, está em harmonia com 

suas vibrações. Daí essa posição fortalecer a intuição e a originalidade, 

dirigindo as energias da pessoa para esforços em atividades humanitárias, 

devoção abnegada a causas fraternais e o desejo sincero de ajudar a todos que 



 

310 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

tenham problemas. Essas pessoas fazem muitos amigos e, geralmente, 

realizam suas esperanças, seus desejos e sua determinação em ser bem-

sucedido, porque têm uma natureza tão desprendida que desejam tudo o que é 

bom para a humanidade, como um todo, antes de desejarem qualquer 

vantagem pessoal. Essa posição proporciona, também, considerável habilidade 

mecânica, originalidade e genialidade inventiva.  

Todavia, se Urano está afligido no Signo de Aquário, mesmo que sua 

determinação para ser bem-sucedida possa ser muito forte e, às vezes, tão boas 

e tão puras como quando bem-aspectado, elas tendem a ter uma natureza tão 

instável que será impossível realizá-las; e terão problemas com os amigos ou 

com os que fingem sê-los, os quais procurarão usá-las para seus próprios fins, 

causando-lhes muito sofrimento e desapontamento.  

X L – Urano em Peixes quando bem-aspectado proporciona um amor pelas 

ciências ocultas e a habilidade para se desenvolver ao longo dessas linhas. Ela 

atrai amigos e sociedades que favorecem esses estudos. Contudo, quando mal- 

aspectado conduz à mediunidade, à obsessão e até à loucura, se essa tendência 

para se relacionar com espíritos for seguida até o fim. Essa posição tende a 

tornar a Mente distraída ou volúvel, errática, e pessoa estará sujeita a desgraças 

inesperadas, a escândalos ou ao suicídio. Por toda a vida, mesmo quando o êxito 

lhes sorri e os céus lá fora aparentem claridade total, essas pessoas são 

perseguidas por um vago receio de desastre iminente. 

Em Aspectos com outros Astros 

Q ' ou $ X – Sol em Sextil ou em Trígono com Urano torna a pessoa intuitiva, 

original, inventiva e independente em sua maneira de se conduzir e em sua 

aparência pessoal, bem como em relação à alimentação e a certas maneiras de 

falar ou de se mover que é típica da pessoa; é daquele tipo de pessoa chamada 
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excêntrica, frequentemente notável, mas não ofensivamente;  inclinada a 

procura e aos estudos considerados “estranhos”, tais como o ocultismo e a 

Astrologia, mas também examina o desconhecido em busca dos segredos da 

natureza, relativos à eletricidade ou a coisas desse tipo. Frequentemente se torna 

inventora bem-sucedida, se os outros Aspectos lhe proporcionem habilidade 

mecânica para executar seus projetos. Urano rege o Éter, e agora, que estamos 

nos aproximando da Era de Aquário, suas vibrações colocarão ao nosso alcance, 

em grau cada vez maior, métodos de utilizar as forças mais sutis da natureza; e 

a pessoa com o Sol em Sextil ou Trígono com Urano será o meio para atrair e 

interpretar esses métodos, do mesmo modo que as antenas e receptores de uma 

estação de rádio captam e registram as mensagens transportadas pelas ondas 

etéricas em que estão sintonizadas. A pessoa, frequentemente, sobe na vida por 

meio da amizade de pessoas que estão acima dela na escala social. Ela é de um 

temperamento muito ativo, mas se controla muito bem, raramente demonstra 

raiva ou se enfurece. Ela é uma completa e total idealista. 

Q ||! # ou " X – Sol em Paralelo, Conjunção, Quadratura ou Oposição 

com Urano torna a pessoa muito ativa, nervosa e de emoções descontroladas, 

prestes a crises de histeria pela mínima, ou mesmo por nenhuma, provocação. 

Predispõe a todas as desordens nervosas, tais como a dança de São Vito122, 

epilepsia e falta de coordenação. Torna o indivíduo impulsivo, indigno de 

confiança, sem consideração aos convencionalismos, muito impaciente quanto 

a qualquer restrição à sua liberdade e adepto da teoria das afinidades, da teoria 

das almas gêmeas e do amor livre; daí a possibilidade de vir a ser um cônjuge 

indesejável, propenso a figurar em processos de divórcio ou em escândalos de 

natureza ainda pior. 

 
122 N.T.: Coreia reumática de Sydenham ou a dança de São Vito é um distúrbio neurológico que afeta a 

coordenação motora de 20 a 40% dos portadores de febre reumática, mais frequente entre meninas e/ou 

crianças e adolescentes. A descrição mais famosa da doença foi feita em San Vito, Itália, em 1686, por 

Sydenham no livro Schedula Monitoria. 
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Há, também, o risco de problemas em razão das ligações com conspiradores 

anarquistas, onde, então, sua faculdade inventiva pode encontrar oportunidade 

para construir explosivos e máquinas infernais. A menos que esses Aspectos 

sejam modificados por outras configurações, essas pessoas estão entre as mais 

perigosas para a sociedade. São vulneráveis a acidentes por raios e eletricidade, 

e durante toda sua vida encontram decepções em toda parte. 

T ' ou $ X – Vênus em Sextil ou em Trígono com Urano proporciona à uma 

mentalidade alerta, com rápida percepção intuitiva e excessivamente 

magnética, especialmente com relação ao sexo oposto; ela atrai, também, uma 

multidão de amigos que lhe podem ser úteis e lhe prestar assistência. Esses 

Aspectos infundem amor à arte, música e poesia e são indicações favoráveis de 

um casamento feliz, frequentemente muito precoce ou consumado às pressas. 

Às vezes, despertam um amor de natureza platônica na pessoa. 

T! ou || X – Vênus em Conjunção ou em Paralelo com Urano. Há uma dúvida 

se esses Aspectos podem ser considerados benéficos ou adversos, o que deve 

ser determinado no horóscopo da pessoa em que ocorrem, pois podem atuar de 

uma maneira ou de outra, dependendo das outras configurações. Se Vênus, por 

exemplo, estiver afligido no horóscopo, a Conjunção ou Paralelo acentuará 

ainda mais suas qualidades adversas, e se Vênus estiver bem colocado ou com 

Aspectos benéficos, Urano fará expressar o seu lado mais nobre. 

T# ou "X – Vênus em Quadratura com ou em Oposição a Urano. A 

Quadratura ou Oposição sempre traz problemas por meio do relacionamento 

sexual: uma união apressada e irrefletida, brigas, divórcios, escândalos públicos 

devido a relações sexuais clandestinas e a outras irregularidades do gênero, com 

perda de amigos, prestígio e popularidade, afastamento do lar e da família e 

perdas financeiras repentinas, em virtude de acontecimentos inesperados ou 
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imprevistos. Há um desequilíbrio generalizado e uma personalidade excêntrica 

em função desses Aspectos. 

S ' ou $ X – Mercúrio em Sextil ou em Trígono com Urano proporciona uma 

Mente original, independente e que se comporta de uma forma que é incomum 

e diferente da Mente da maioria das outras pessoas, impaciente às restrições da 

moda, da tradição e do convencional. A pessoa com esse tipo mental é intensa 

em seus esforços para cavar o seu próprio caminho em completa liberdade. 

Consequentemente, essa é a marca dos pioneiros nas áreas do pensamento e da 

invenção, o sinal do gênio. Suas ideias e ideais são extremamente elevados, 

progressistas e inspirados, e, de fato, até em demasia, na opinião da média entre 

os homens ou as mulheres, os quais veem suas ações como caprichos resultantes 

de uma Mente doentia. No entanto, essas pessoas fazem muitos amigos, devido 

a sua natureza bondosa e compassiva. Esses Aspectos são bons para uma 

atividade literária ou científica, bem como para invenções, especialmente 

aquelas relacionadas com o ar ou com a eletricidade. 

S! ou || X– Mercúrio em Conjunção ou em Paralelo com Urano. Se Mercúrio 

estiver afligido por outros Aspectos, a Conjunção e o Paralelo devem ser 

considerados Aspectos adversos e interpretados como tais, mas se Mercúrio 

estiver bem-posicionado e com Aspectos benéficos, a interpretação deve ser 

feita como o Sextil e o Trígono. 

S # ou " X – Mercúrio em Quadratura com ou em Oposição a Urano é a 

marca característica do verdadeiro excêntrico ou anarquista, aquele que tem 

ideias extremas, no que tange à demolição da estrutura social e à realização de 

reformas. Pessoas com essas configurações são dadas ao discurso inflamado e 

ao desvario em público, e sua linguagem é, geralmente, tão cruel quanto as me-

didas que elas defendem. Qualquer que seja a habilidade que possuam essa é, 

normalmente, usada para propósitos erráticos, e por isso são, com frequência, 
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forçadas a se mudarem rapidamente. 

R ' ou $ X – Lua em Sextil ou em Trígono com Urano proporciona uma 

grande originalidade e independência à Mente, que é rápida, intuitiva e muito 

vívida em sua imaginação; o que faz com que a pessoa tenha uma capacidade 

inventiva e seja atraída para as artes ocultas e dotada de poderes hipnóticos ou 

magnéticos, assim como de capacidade para estudar e praticar a Astrologia. Se 

dedicar sua vida a uma ocupação relacionada com a eletricidade, nela terá êxito. 

Esses Aspectos proporcionam, também, uma fascinação peculiar pelo sexo 

oposto, e é provável que conduzam a um amor clandestino ou a uma união não 

convencional. 

R! ou ||X – Lua em Conjunção ou em Paralelo com Urano proporciona 

tendências mentais e psíquicas e, também, a mesma inclinação para casos 

amorosos irregulares, semelhantes aos dos bons Aspectos, embora tais 

tendências não sejam tão pronunciadas. Um caso amoroso secreto, gerado sob 

a Conjunção Urano-Lua, pode ter resultados claramente desastrosos, 

semelhantes àqueles dos Aspectos adversos. Se a Conjunção ocorre em Câncer, 

tende à indigestão nervosa; em Leão inclina à palpitação do coração, interfere 

no ritmo das batidas desse órgão, e produz uma ação espasmódica que 

provavelmente será fatal no decorrer do tempo. Em Escorpião, inclina a práticas 

pervertidas; em Sagitário, uma ação reflexa pode ser sentida nos pulmões, o 

mesmo acontecendo com os outros Signos. 

R # ou " X – Lua em Quadratura com ou em Oposição à Urano tende a 

fazer a pessoa errática e, até certo ponto, melindrosa; um barril de pólvora 

pronto a explodir a qualquer momento; arrogante, convencido, intolerante e 

evitado por todos que podem sair de seu caminho. Se tais pessoas são 

empregadoras, ninguém é capaz de trabalhar para elas, e se são empregadas, 
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ninguém as quer. Nunca permanecem muito tempo em qualquer lugar, mas são 

despedidas ou abandonam seu emprego à menor provocação. Pessoas com esses 

Aspectos são atraídas às práticas ocultistas, embora nunca tenham êxito nisso 

em razão de sua Mente errática. A semelhança dos outros Aspectos entre Urano 

e a Lua, a Quadratura ou Oposição também indica uma ligação clandestina da 

própria pessoa ou de seu cônjuge. Se ocorre na 7ª Casa do horóscopo de um 

homem, comprova a infidelidade da esposa, o que resultará em escândalo 

público ou divórcio a seu tempo. Os Aspectos adversos entre o Sol e Urano 

proporcionam indicações semelhantes no horóscopo de uma mulher. 

W ' ou $ X – Saturno em Sextil ou em Trígono com Urano é afortunado 

para uma carreira pública em uma função oficial, pois proporciona um forte 

desejo para conseguir algo e uma qualidade para tentar fazer algo, mesmo 

quando é muito difícil, com uma habilidade em se concentrar sobre grandes 

problemas e exercer autoridade, para planejar e sistematizar. Fortalece a 

intuição, de modo que tais pessoas são guiadas por uma percepção interior, 

quando providências novas e importantes precisam ser tomadas, pelo que são 

procuradas e encontram emprego em grandes companhias, onde vencem por 

pura habilidade. A Mente é tanto mecânica como engenhosa, daí essa 

posição denotar, frequentemente, o inventor bem-sucedido, particularmente 

nos setores que envolvem a eletricidade. 

W! ou || X – Saturno em Conjunção ou em Paralelo com Urano exerce uma 

influência semelhante à dos bons Aspectos, se os Planetas estão elevados, 

em ângulos, Essencialmente Dignificados ou Exaltados, como Saturno em 

Libra ou Capricórnio e Urano em Aquário ou Escorpião; contudo, se a 

Conjunção ocorre em Signos onde um dos Planetas é fraco123, então a 

 
123 N.T.: Saturno em Câncer, Leão ou Áries ou Urano em Leão ou Touro. 
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influência será desfavorável, devendo ser interpretada como a Quadratura ou 

a Oposição. 

W # ou " X – Saturno em Quadratura com ou em Oposição a Urano 

proporciona uma natureza inescrupulosa, desonesta, com uma tendência a se 

zangar de repente e facilmente extremamente forte. As explosões são tão 

repentinas como um raio caído do céu azul e esgotam completamente a 

pessoa. Essas pessoas tendem a ser muito excêntricas e veem todas as coisas 

de um ângulo peculiar; são traiçoeiras, preguiçosas, indolentes e muito 

perigosas para a comunidade. Esses Aspectos indicam, também, doenças 

crônicas ou incuráveis, de acordo com os Signos onde estejam esses 

Planetas; contudo, como dissemos, se as outras indicações do horóscopo são 

boas, a influência de um simples Aspecto não produzirá características tão 

adversas e, portanto, o horóscopo inteiro deve ser cuidadosamente 

considerado antes de analisar as influências acima, pois essas podem ser 

significativamente minimizadas pelas indicações favoráveis no horóscopo. 

V ' ou $X – Júpiter em Sextil ou em Trígono com Urano proporciona uma 

disposição ampla, humanitária e uma tendência para investigar as práticas e 

ciências ocultas. Favorece uma associação com ordens secretas e tende a 

promover a prosperidade na vida. Tal pessoa é honesta e sincera, sociável, 

hospitaleira e, provavelmente, bastante beneficiada por amigos influentes em 

cargos públicos. Essa posição também proporciona uma capacidade executiva 

e sucesso em relação às instituições de ensino. 

V || ou ! X– Júpiter em Paralelo ou em Conjunção com Urano proporciona 

indicações similares aos dos bons Aspectos, mas a influência não é assim tão 
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intensa, especialmente se um dos Planetas está fraco por Signo124 ou afligido 

por outro Aspecto. Neste caso as tendências parecerão mais com aquelas dos 

Aspectos adversos. 

V# ou "X – Urano em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter 

proporciona uma natureza impulsiva, sujeita a agir de maneira súbita ou 

inesperada, em detrimento do próprio nativo; perdas por especulações, ações 

judiciais e extravagância impulsiva também estão indicadas; muitas mudanças, 

tanto de ocupação como de residência; perda de amigos e de reputação. 

U ' ou $ X – Marte em Sextil ou em Trígono com Urano proporciona uma 

inclinação para fazer atividades e determinada a ser bem-sucedida; uma Mente 

original, muito boa para inventar coisas ou pensar em novas ideias, alerta, 

intuitiva, que é repleta de recursos no mais alto grau e capaz de lidar com 

grandes dificuldades sob circunstâncias difíceis que nos faz sentir preocupados, 

cansados, exaustos e até irritados. Por conseguinte, pessoas com essas 

configurações são, naturalmente, possuidoras de um modo específico de pensar 

e de sentir, e alcançam êxito na realização de suas ideias. O gênio inventivo 

dessas pessoas se expressa, normalmente, nos campos da eletricidade, da 

aviação e em outras áreas incomuns, pois esses aspectos constituem um dos 

marcos dos pioneiros da Era de Aquário, onde a ciência e a invenção alcançarão 

direções com as quais ainda não podemos sonhar, nem mesmo como 

possibilidade. Contudo, ao mesmo tempo que essas pessoas são sonhadoras, 

também são práticas, cheias de energia e empreendedoras em um grau 

suficiente para converterem seus sonhos em realidade no mundo. Elas possuem 

uma amplitude de visão, e uma natureza nobre que se sobrepõe a todos os 

preconceitos mesquinhos de raça, credo ou cor, e reconhecem em todos os seres 

humanos a divina essência, que é a base da fraternidade universal. Podem não 

 
124 N.T.: Urano em Leão ou Touro; Júpiter em Gêmeos, Virgem ou Capricórnio. 
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ser exatamente religiosas, no sentido ortodoxo da palavra, mas suas ideias são 

verdadeiramente cósmicas, e aqui eis a causa de, frequentemente, serem 

confundidas com visionárias por aqueles que não as compreendem. 

U!||# ou " X – Urano em Conjunção, Paralelo e Quadratura com ou em 

Oposição a Marte proporciona uma disposição excêntrica e que não segue 

nenhum padrão, mas age de uma maneira não regular; uma tendência violenta 

e da pior natureza de se zangar de repente e facilmente; um ressentimento fora 

do comum à mais ligeira restrição; e proporciona à pessoa uma determinação 

teimosa, obstinada e pertinaz para prosseguir em qualquer linha de ação sobre 

a qual se tenha decidido, não importando as consequências. Ela não escuta nem 

à razão nem o apelo, mas segue seu caminho desafiando a todos. Pessoas com 

essas configurações se tonam, com frequência, anarquistas do tipo violento, 

porque não se detêm nem mesmo ante o derramamento de sangue, se outros 

fatores astrológicos contribuírem no horóscopo para isso. São cruéis, duras e 

frias, sem uma centelha de verdadeiro amor, embora possam ser inflamadas por 

uma paixão da mais ardente intensidade. Esse é particularmente o caso quando 

Marte está em Quadratura com Urano e um dos Planetas está em Touro ou 

Escorpião. No horóscopo de uma mulher, Marte em Quadratura com Urano 

conduz, geralmente, à sedução, não importa onde esteja colocado, mas se em 

Touro ou Escorpião, é quase impossível escapar. As outras características 

desses Planetas nessas configurações atuam de acordo com os Signos onde 

estejam posicionados; assim, pois, o posicionamento em Touro ou Escorpião, 

atua sobre o sexo, que é governado por esses Signos. Quando um desses 

Planetas está em Escorpião, se a pessoa tem como profissão a de cirurgiã, ela 

tende a se tornar muito cruel e insensível, disposta a fazer uma cirurgia pelo 

mero prazer de causar dor e, em consequência, ou na perseguição dessa paixão, 

provavelmente, se dedicará à vivissecção (que é a prática de fazer testes 

científicos ou médicos em animais vivos), desenvolvendo um talento incomum 
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para torturar suas vítimas. Com Marte ou Urano em Escorpião ou Peixes, ela 

tenderá a ser desonesta e fazer tais coisas às escondidas ou estar sempre pronta 

para enganar os outros, embora possa mostrar uma face muito diferente para as 

outras pessoas. Em Áries tenderá a ser uma pessoa tola e tagarela; em Gêmeos 

e Virgem proporcionará uma mentalidade extraordinariamente rápida, mas só 

focada para ver como poderá enganar os outros; em Sagitário tenderá a fazer a 

pessoa muito materialista, ateia ou fanática contra a sociedade ou a religião 

estabelecida; portanto, os Planetas combinam suas naturezas com cada Signo. 
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CAPÍTULO XVII – NETUNO, O PLANETA DA DIVINDADE 

 

Introdução 

Assim como Urano é a oitava de Vênus e atua, principalmente, sobre a natureza 

do amor, com o objetivo de elevar a humanidade no nível pessoal e social, 

Netuno é a oitava de Mercúrio e completamente espiritual em seus objetivos. 

Como Mercúrio é o Portador de Luz do Sol físico, assim Netuno é o Portador 

de Luz do Sol espiritual (chamado Vulcano pelos Místicos Ocidentais). A 

intelectualidade, regida por Mercúrio, nos elevou acima do animal e fez do 

indivíduo um ser humano; a espiritualidade, regida por Netuno, a seu tempo, 

nos elevará acima do estado humano, nos tornando divinos. 

Netuno, realmente, significa o que podemos chamar de “os deuses”, começando 

com os seres supernormais que conhecemos como os Irmãos Maiores e 

abrangendo as inumeráveis hostes de entidades espirituais, boas, más e 

indiferentes, que influenciam nossa evolução. Sua posição e seus Aspectos 

denotam nossa relação com elas: Aspectos adversos atraem interferências de 

natureza contrária ao nosso bem-estar; Aspectos benéficos atraem forças boas. 

Portanto, se Netuno estiver na 10ª Casa em Trígono com o Ascendente, a pessoa 

envolvida terá oportunidade de se tornar um líder ou se destacar em algum 

movimento de natureza mística, conforme denotado pela posição elevada de 

Netuno. Seu corpo será capaz de receber as mais sutis vibrações e contatar os 

Mundos espirituais, conforme indicado pelo Trígono com o Ascendente. Por 

outro lado, quando Netuno está na 12ª Casa, cuja natureza é passiva e produtora 

de sofrimentos, tal posição indica que em algum período da vida, talvez sob 

uma Quadratura com o Meio do Céu, as forças do mal, entre as quais os espíritos 

de controle, serão atraídas para esta pessoa e tentarão tomar posse do seu corpo. 

A Conjunção de Netuno com o Ascendente, tal como o Trígono, proporcionará 

ao corpo uma sensibilidade e utilidade para os propósitos espirituais. Com a 
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oportunidade proporcionada pelo primeiro Aspecto acima mencionado, o ser 

humano pode se tornar um aluno de uma Escola de Mistérios e fator 

grandemente benéfico na elevação da humanidade; sob a aflição do segundo 

Aspecto acima mencionado, ele pode se converter em impotente instrumento 

de espíritos de controle: um médium irresponsável. 

Contudo, existe um fator que jamais é mostrado no horóscopo: a vontade do ser 

humano. Em algum período da vida ele está predestinado a enfrentar as 

experiências indicadas por seu horóscopo, e as oportunidades ali indicadas lhe 

serão apresentadas uma a uma, em sucessão ordenada, como um tempo marcado 

pelo relógio do destino; mas como ele, o espírito livre e independente, 

enfrentará estas inexoráveis experiências ninguém pode determinar 

antecipadamente, e o ser humano, em cujo horóscopo se verifica a configuração 

benéfica mencionada primeiramente, pode não estar suficientemente alerta para 

a grande oportunidade a sua frente de modo a agarrá-la; assim, ela pode se 

esgotar antes que ele tenha dado conta de que estava ali. Sim, ele pode nunca 

tomar consciência do fato. Por outro lado, a pessoa em cuja vida a Quadratura 

indica o assalto das forças espirituais mencionadas, pode desenvolver seu 

músculo espiritual resistindo ao ataque violento e se tornar um vencedor, ao 

invés de completamente derrotado. É melhor saber disso antes que aconteça, 

assim ela pode se preparar para quando isso vier a acontecer. 

Netuno não foi descoberto até 1846, mas incorreríamos em grande erro se 

supuséssemos fictícia a influência a ele atribuída em razão disso, pois assim 

como ao cego de nascença faltam órgãos para ver a luz do sol e as cores, assim 

também a maioria da humanidade ainda carece da sensibilidade que a torne 

suscetível às vibrações de Netuno (ver capítulo II – O Grau de Suscetibilidade 

às Vibrações Astrais e, também, capítulo XV – As Oitavas Planetárias). 

Todavia, gradualmente estamos desenvolvendo sentidos mais sutis e nos 

tornando mais capazes de responder a sua influência. A princípio essas 

influências são, sobretudo, sentidas por sensitivos que se tornaram ocultistas de 
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uma natureza positiva e por médiuns quando a natureza é negativa; outros 

recebem dessa influência a astúcia, comum e idêntica tanto no criminoso como 

no detetive, ou pode ela impelir o fraco a consumir drogas, o que de outra 

maneira produz sonhos e visões semelhantes àqueles obtidos por processos 

mediúnicos. 

Netuno forte no horóscopo proporciona uma imaginação muito vívida e uma 

natureza artística, poética, musical ou literária; uma predileção pelo sossego, 

pelo conforto e pela beleza a sua volta. A pessoa é joguete fácil das emoções, e 

quando Netuno está afligido pode se tornar sujeita a transes, desmaios, histeria 

ou tormentos psíquicos. Há um gosto acentuado por viagens, de preferência 

marítimas ou fluviais. 

Quando Netuno está fraco por Signo125 ou afligido também inclina ao consumo 

de bebidas alcóolicas ou de drogas; rouba a determinação da pessoa em buscar 

ser bem-sucedida e a torna uma indolente preguiçosa – que nada quer fazer 

quando tem o que fazer –, ou trapaceira, completamente desonesta, ou, se o 

horóscopo é bom por outros fatores, ela pode se tornar a vítima de outras 

pessoas, que a roubarão ou a enganarão. As pessoas com Netuno afligido 

devem, particularmente, evitar lidar com grandes corporações, caso contrário 

podem se sujeitar a fraudes de natureza as mais fantásticas. 

 
125 N.T.: Em Virgem ou Capricórnio 
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Nas Doze Casas 

Y 1 – Netuno no Ascendente ou na 1ª Casa. Netuno é oculto, profético e 

espiritual por natureza. O Ascendente significa o corpo em que funcionamos, e 

assim, pela combinação desses conceitos, concluímos que Netuno no 

Ascendente proporcionará um corpo particularmente sensitivo, capaz de captar 

as vibrações mais sutis da natureza, e, conforme com os Aspectos que o Planeta 

recebe, isso tanto poderá ser bom, como adverso ou indiferente. Se Netuno está 

forte126 e bem-aspectado com o Sol, Júpiter ou Urano, podemos dizer que existe 

uma natureza latente intensamente mística na pessoa. Se ela desenvolverá ou 

não essa natureza isso é, logicamente, outra questão dependente da 

oportunidade e do ambiente. Por outro lado, se Netuno está afligido, então 

indica uma mentalidade muito fraca, talvez até uma insanidade mental. Em 

qualquer caso a natureza é visionária, romântica e, geralmente, pouco prática, 

comparada com os padrões correntes. As faculdades proféticas, inspiradoras e 

visionárias são, geralmente, muito desenvolvidas quando Netuno está sem 

Aspectos adversos na 1ª Casa. Há um amor pela arte e pela música, um gosto 

pelo luxo e por tudo o que dê poder e colorido à vida. Entretanto, quando 

Netuno está afligido na 1ª Casa, a natureza é indolente, procrastinadora e 

mutável; gostos e desejos pervertidos se manifestam, impelindo a atos de 

indiscrição que podem gerar graves consequências. Há indicação de 

prostituição das faculdades espirituais; uma disposição para enganar, ser 

desonesto e, também, uma tendência para a mediunidade e obsessão por 

espíritos. 

Y 2 – Netuno na 2ª Casa e bem-aspectado proporciona ganhos por meio de 

todas as coisas em que a água desempenhe papel proeminente e, também, por 

meio de assuntos e sociedades ocultas e místicas. Contudo, se Netuno estiver 

 
126 N.T.: Netuno elevado, em Peixes ou em Câncer. 
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afligido, os assuntos financeiros da pessoa estarão sempre em estado incerto e 

caótico. 

Y 3 – Netuno na 3ª Casa quando bem-aspectado intensifica as faculdades 

mentais a um grau considerável. Proporciona habilidade para escrever e 

palestrar inspiradamente, com ideais elevados e uma Mente devocional. 

Todavia, quando Netuno está afligido na 3ª Casa, a Mente é do tipo baixa, 

ardilosa, às vezes imbecil e idiota, sujeita a sentimentos muito estranhos e não 

usuais, difíceis de se compreender e de explicar e a desejos e gostos pervertidos. 

Netuno na 3ª Casa também proporciona uma tendência a muitas viagens, 

frequentemente por água, mas se serão bem-sucedidas ou má-sucedidas 

dependerão dos outros Aspectos. 

Y 4 – Netuno na 4ª Casa quando bem-aspectado proporciona uma atmosfera 

espiritual no lar e condições extraordinárias para o crescimento anímico por 

meio dos relacionamentos nele estabelecidos; mas quando afligido atrai fraude 

e decepção, infelicidade e desconfiança, problemas estranhos, não familiares ou 

surpreendentes e muitas mudanças de residência. Também há uma tendência 

para a extrema pobreza no fim da vida, e até internação em instituição pública 

de caridade. 

Y 5 – Netuno na 5ª Casa forte e bem-aspectado indica um namoro bem-

sucedido com alguém de uma natureza espiritual elevadamente avançada; 

também indica sucesso como professor de assuntos místicos, e ganhos por 

investimentos em coisas regidas por Netuno, esportes aquáticos e qualquer 

outro negócio no qual o elemento água seja forte. 

Y 6 – Netuno na 6ª Casa bem-aspectado é uma indicação favorável de haver 

faculdades psíquicas latentes, que poderão ser desenvolvidas com proveito, sob 
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o ponto de vista espiritual. Contudo, quando afligido predispõe à prostituição 

das faculdades espirituais pela mediunidade, etc. Assim, a pessoa pode se 

sujeitar a espíritos de controle e correr grave perigo de obsessão. Também 

indica problemas e perdas por meio de empregados, e uma tendência para 

doenças crônicas debilitantes e deformidades. Geralmente essas tendências são 

acentuadas devido a uma natureza sensual e a um viver de autoindulgência. 

Y 7 – Netuno na 7ª Casa e bem-aspectado indica um casamento com alguém 

de natureza oculta e inspiradora, geralmente uma união platônica de natureza a 

mais satisfatória para a alma, um companheirismo autêntico de dois seres que 

estão realmente unidos. Também mostra êxito como orador público em 

assuntos ocultos ou místicos. Entretanto, quando afligido na 7ª Casa, Netuno 

mostra um cônjuge emotivo, mediúnico, não confiável, ou indica que pode 

haver fraude e decepção no casamento, talvez bigamia da parte de um dos 

parceiros. Essa posição também indica o parasita que suga o povo em geral, ou 

um daqueles que se tornam vítimas do desagrado público, tudo de acordo com 

a natureza dos Aspectos, que mostram se isso será ou não merecido. 

Y 8 – Netuno na 8ª Casa quando bem-aspectado proporciona ganhos por meio 

do cônjuge, mas não através dos canais normais de negócios; esses ganhos 

chegam de maneira peculiar. Essa posição também é favorável às investigações 

ocultas e, frequentemente, capacita a pessoa a obter informações em primeira 

mão. Contudo, quando Netuno está afligido na 8ª Casa indica perdas por fraude 

ou decepção com o cônjuge, problemas financeiros com heranças ou 

associações e um fim da vida estranha e incomum. 

Y 9 – Netuno na 9ª Casa é muito favorável ao cultivo das faculdades espirituais, 

quando bem-aspectado motiva visões estranhas, presságios intuitivos 

extraordinários e pressentimentos; também proporciona proveito e prazer em 

jornadas ou viagens longas.  
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Quando Netuno está afligido na 9ª Casa, ele torna a Mente medrosa e ansiosa, 

sempre sobressaltada por vagos pressentimentos; inclina a viagens, mas indica 

problemas a esse respeito; também mostra perigo por complicações legais e 

perdas por esse motivo. 

Y 10 – Netuno na 10ª Casa quando bem-aspectado indica alguém com elevadas 

aspirações e inspirações, inclinado para o espiritualismo com habilidade para 

se elevar à liderança, à fama e à honra, quando ligado a alguma sociedade 

mística ou pesquisas científicas. Essa posição de Netuno indica, também, 

acidente para um dos pais, provavelmente por água, enquanto a pessoa ainda é 

uma criança; mas quando o Planeta está bem-aspectado uma herança, 

frequentemente, vai aparecendo e crescendo ao longo do tempo. 

Netuno na 10ª Casa e em Trígono com o Sol ou Lua é indício seguro da 

capacidade de cultivar a visão espiritual nessa vida. Uma boa quantidade de 

videntes muito conhecidos possuem esse Aspecto. 

Quando Netuno está afligido na 10ª Casa indica fraudes, decepções e 

desonestidades que, com o tempo, como consequência, trarão sentimentos de 

grande tristeza, problemas e escândalos. 

Y 11 – Netuno na 11ª Casa e bem-aspectado mostra uma pessoa de elevadas 

aspirações espirituais e a habilidade em atrair outras de uma natureza similar, 

as quais lhe ajudarão a realizar seus desejos mais fortes que você se esforça para 

realizar, suas esperanças e seus desejos mais distantes, difíceis de se realizar. 

Quando Netuno está afligido na 11ª Casa indica decepções e traições por parte 

de pessoas que fingem ser suas amigas, resultando em perdas e dificuldades. 

Por conseguinte, pessoas com essa configuração devem ser particularmente 

cautelosas com aqueles a quem recebem e aceitam como seus amigos. 
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Y 12 – Netuno na 12ª Casa bem-aspectado proporciona êxito em trabalhos de 

pesquisa de natureza científica ou oculta, os quais a pessoa realiza em segredo 

ou longe dos ambientes onde há contato com o público. Também indica um 

relacionamento oculto e agradável à alma ou clandestino, porém honroso, com 

alguém, relacionamento esse que irá beneficiar a ambos, e não raro acontece 

que esse amigo está no mundo do espírito; porém, nesse caso a relação é muito 

mais íntima do que poderia sê-la entre amigos que estivessem em seus Corpos 

Densos. Quando Netuno está afligido na 12ª Casa proporciona a pessoa uma 

internação ou encarceramento em alguma instituição pública, tais como 

hospital, asilo ou prisão, por causa de inimigos secretos, mais poderosos, e por 

uma doença crônica e pestilenta ou insanidade decorrente de práticas 

pervertidas. 

Nos Doze Signos 

Y A – Netuno em Áries quando bem-aspectado enche a pessoa de entusiasmo 

religioso, ainda que nem sempre de natureza ortodoxa, infundindo-lhe energia 

e determinação para ser bem-sucedido que a fazem alcançar a vanguarda em 

qualquer linha de pensamento e crença que adote. Proporciona um desejo de 

alçar a humanidade ao mais elevado e nobre plano de vida e, por conta disso 

essa configuração ou posição, geralmente, impele a pessoa para a frente como 

uma personalidade pública, de maior ou menor importância conforme os 

Aspectos gerais e o caráter do horóscopo. 

Contudo, quando Netuno está afligido em Áries traz à tona as tendências 

destrutivas. Proporciona um desejo similar de elevar a humanidade ao reino da 

felicidade, mas os métodos são anarquistas, incitando ao homicídio, por meio 

de bombas ou assassinatos, daqueles que a pessoa julga inimigos da sociedade, 

e a sujeitando à prisão por conspirar contra o governo ou outras autoridades. 

Y B – Netuno em Touro proporciona uma disposição bondosa, companheira e 
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uma inclinação para o belo e artístico na natureza. A pessoa aprecia muito a 

música e os prazeres da vida. Também é bom presságio para aquisição de terras 

e propriedades. No entanto, quando Netuno está afligido em Touro, indica uma 

natureza sensual, apaixonada e com forte tendência para a apreciação em 

demasia de uma boa mesa, o que pode, a seu tempo, lhe causar problemas e 

sentimentos de grande tristeza. 

Y C – Netuno em Gêmeos, bem-aspectado, é uma das melhores indicações de 

faculdades mentais incomuns, porque Netuno é a oitava de Mercúrio, o Planeta 

da Mente, da lógica e da razão. Assim, essa posição favorece o desenvolvimento 

das faculdades ocultas, proféticas e de inspiração. Tende a tornar a pessoa 

sensível às vibrações intuitivas e inspiradoras mais sutis na natureza. É a marca 

dos mais altos níveis de inteligência, habilidades mentais em uma ou em outra 

direção, conforme os outros Aspectos do horóscopo. Proporciona o dom da 

oratória e uma capacidade literária rara, e tende a tornar a pessoa um 

profissional de mecânica precisa e matemático que se destacam pela habilidade 

em trabalhar com essa ciência; em resumo, não há campo de atividade em que 

a engenhosidade mental é necessária em que o indivíduo com Netuno bem-

aspectado em Gêmeos não se sobressaia. 

Todavia, quando Netuno está afligido em Gêmeos, indica incapacidade de se 

concentrar em qualquer propósito bom. A Mente é inquieta, caótica, vacilante, 

inclinada à astúcia, à fraude e à decepção ou, na melhor das hipóteses, tende a 

fazer da pessoa uma visionária e sonhadora capaz de se deixar enganar pelos 

outros. Geralmente indica problemas com irmãos, irmãs e vizinhos, os quais 

cordialmente detestam a pessoa, em cujo horóscopo existe essa configuração. 

Y D – Netuno em Câncer quando bem-aspectado proporciona uma natureza 

intuitiva, compassiva e amável, rápida no compreender as tristezas e alegrias 

dos outros e pronta para sentir por eles ou com eles. Por isso essas pessoas são, 
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geralmente, muito queridas, tanto no seu lar como no círculo dos seus 

conhecidos mais íntimos. Essa posição também as põe em contato com as forças 

mais sutis da natureza e as capacita a cultivar faculdades espirituais tais como 

a psicometria e uma espécie de intuição que lhes permite entrar em contato com 

quem quer que seja ou com tudo o que desejam para ajudar e beneficiar os 

outros. Elas são muito versáteis na direção espiritual, e podem alcançar as 

maiores alturas pela devoção, que nelas se expressa fortemente. Entretanto, 

quando Netuno está afligido em Câncer proporciona uma disposição muito 

autoindulgente, o que geralmente exerce uma influência nefasta no lar, talvez 

mais por insinuação do que por uma expressão maliciosa direta. Essa posição 

indica também apetite e gostos peculiares no comer, o que poderá causar muitos 

transtornos ao sistema digestivo e há uma forte inclinação para drogas ou para 

a bebidas alcoólicas. 

Y E – Netuno em Leão quando bem-aspectado proporciona uma disposição 

generosa, compassiva, amistosa, gentil e sempre disposta a ajudar; uma 

natureza sociável, amiga dos prazeres e voltada para atividades artísticas. Essas 

pessoas têm uma habilidade considerável e obtêm êxitos nas atividades 

educacionais, por causa de uma profunda compreensão da natureza dos outros 

e da faculdade de repartir com eles qualquer conhecimento que possuam. São 

muito conscienciosas no lidar com os outros e bem-sucedidas nos assuntos do 

coração. 

Entretanto, quando Netuno está afligido em Leão torna a natureza muito sensual 

e, portanto, sujeita a desapontamentos no amor. Essas pessoas são governadas 

mais por impulsos do que pela razão; falta-lhes fibra para enfrentar um 

problema; são covardes, inconstantes e não confiáveis; elas incorrem em um 

desagrado generalizado entre os seus conhecidos mais íntimos. 

Y F – Netuno em Virgem. Mercúrio, o Planeta da Mente, da razão e da lógica 
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está Exaltado em Virgem, e o oculto, profético, inspirado, espiritual, devocional 

e musical Netuno é a oitava de Mercúrio; por conseguinte, a mistura das 

qualidades mercuriais e netunianas produzidas por Netuno em Virgem 

proporcionam as faculdades mentais mais excepcionalmente refinadas, com o 

acréscimo da inspiração, capacidade profética e devoção a elevados ideais 

quando Netuno está bem-aspectado, pois Netuno acrescenta a bondade e 

simpatia ao frio Mercúrio, embora tais pessoas são algo esquisitas em suas 

ideias e inclinações, especialmente com respeito ao casamento que, 

normalmente, consideram sob o ponto de vista platônico. Se Netuno está 

afligido em Virgem há tendências hipocondríacas e uma imaginação de que a 

pessoa tem todos os males e doenças do universo, o que torna as suas vidas 

miseráveis. Há, também, a tendência a se tornar joguete dos espíritos de 

controle, não somente pela mediunidade, mas também porque estão sujeitas à 

obsessão direta e quando essa calamidade ocorre uma vez, é muito difícil livrar 

o corpo de entidades obsessoras. 

Y G – Netuno em Libra quando bem-aspectado proporciona um temperamento 

musical, poético e artístico, e indica uma união da mais elevada natureza espi-

ritual que será de grande conforto e satisfação para a pessoa. Quando Netuno 

está afligido em Libra há uma tendência para relações clandestinas, não 

convencionais e ilegítimas, seja da própria pessoa ou do cônjuge, conforme a 

natureza dos Aspectos de Netuno. Indica uma natureza fraca e superemotiva 

que, merecidamente, incorre no desagrado daqueles que vivem no seu meio 

imediato. 

Y H – Netuno em Escorpião bem-aspectado proporciona um desejo par tentar 

encontrar mais informações sobre os segredos da natureza, sendo, portanto, 

uma boa posição para os que trabalham em pesquisa ocultista ou científica. 

Fornece energia, entusiasmo e percepção inspirada para além do reino da razão, 
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e presságios para êxitos na realização de qualquer coisa de que se encarregue. 

Contudo, quando afligido indica uma tendência terrível a se torna zangado de 

repente e facilmente, uma natureza sensual e apaixonada, um desejo in-

controlável por bebidas alcóolicas ou drogas, e uma tendência a se afogar por 

acidente ou intencionalmente. 

Y I – Netuno em Sagitário quando bem-aspectado favorece as tendências 

inspiradas, devocionais e religiosas no horóscopo. Facilita os sonhos, as visões 

e as experiências ocultas. Há um grande gosto por viagens e um grande regozijo 

pelos muitos prazeres resultantes delas. Quando Netuno está afligido em 

Sagitário, a pessoa é propensa a medos e pressentimentos, sonhos com perigos 

e visões de desgraças assaltam sua Mente, fazendo a sua vida miserável. As 

vezes têm muita vontade de viajar, mas não conseguem, ou se conseguem 

enfrentam problemas e acidentes. 

Y J – Netuno em Capricórnio quando bem-aspectado fornece uma natureza 

séria e contemplativa, capaz de se concentrar sobre qualquer assunto posto à 

sua frente, daí tais pessoas serem pessoas de negócios bem-sucedidas, dispostas 

e previdentes, normalmente operando em larga escala, ou se a natureza de 

outros Aspectos no horóscopo dirige para atividades secretas, elas se tornam 

excelentes detetives, capazes de resolver os problemas mais intrincados, ou 

pesquisadores na área psíquica; de fato, elas se sobressaem em qualquer 

ocupação em que o pensamento profundo e a concentração sejam a chave do 

sucesso. 

Contudo, quando Netuno está afligido em Capricórnio, torna a natureza 

melancólica, reservada e, muito frequentemente, ardilosa. Essas pessoas, 

geralmente, são reclusas e evitam a companhia dos seus semelhantes. 

Y K – Netuno em Aquário quando bem-aspectado fornece uma disposição 
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altruísta ou utópica, com um desejo de livrar o mundo inteiro de todos os males 

sociais, mentais, morais ou físicos que a pessoa seja capaz de perceber. Por isso 

essas pessoas, geralmente, estão muito à frente do seu tempo e época para serem 

compreendidas. São consideradas sonhadoras e visionárias, idealistas e, em 

certo sentido, perigosas à sociedade por causa da sua originalidade e 

independência do convencional. Ao mesmo tempo, essas pessoas são muito 

populares com as pessoas mais progressistas da sociedade. Entendem 

facilmente as forças mais sutis da Natureza sendo, portanto, pioneiras na 

exploração de campos nunca sonhados. 

Quando Netuno está afligido em Aquário, proporciona ideias e ideais similares 

a respeito do convencional. Contudo, é só para atrair a tais pessoas e as suas 

ideias, o descrédito e a desgraça. 

Y L – Netuno em Peixes quando bem-aspectado proporciona um amor ao 

misticismo e uma tendência para investigar o oculto. Às vezes, essas pessoas 

desenvolvem suas faculdades espirituais e obtêm o conhecimento direto. Elas 

se compadecem dos outros, não importunam, são reservadas em suas maneiras, 

benquistas e, frequentemente, recebem ajuda dos outros, dada voluntária e 

alegremente. 

Quando Netuno está afligido em Peixes, a pessoa está sujeita a sofrer por meio 

da mediunidade, obsessão e trapaça de inimigos secretos. Há o perigo de 

encarceramento e uma tendência para se entregar às bebidas alcóolicas e às 

drogas, o que pode terminar em profundo sofrimento e na própria ruína. 

Aspectos com outros Astros 

Q' ou $Y – Sol em Sextil ou em Trígono com Netuno favorece a 

possibilidade de desenvolvimento das faculdades espirituais, pois intensifica as 
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vibrações espirituais na aura. Muitas pessoas com essas configurações ouvem a 

harmonia das esferas, e se Mercúrio, a oitava inferior de Netuno, proporcionar 

a necessária destreza, elas podem vir a ser músicos de natureza altamente 

inspirada. Em outras, cria um amor pelo oculto que as conduz à vida superior, 

mas essas, geralmente, abordam o ocultismo do ponto de vista intelectual de 

investigadores psíquicos; uns poucos vivem a vida e obtém conhecimento em 

primeira mão. 

Q!||# ou "Y – Sol em Conjunção, Paralelo, Quadratura ou Oposição com 

Netuno também põe a pessoa em contato com os habitantes do Mundo invisível 

pela elevação das vibrações em sua aura, mas essas configurações atraem 

elementos indesejáveis, tais como os encontrados em sessões espiritualistas 

mediúnicas. Em um Signo de Água, Netuno induz a pessoa a tomar bebidas 

alcoólicas em excesso, daí a consequente aceleração do seu padrão vibratório 

fazê-la perceber, frequentemente, as formas feias, repulsivas, que existem em 

profusão nos reinos inferiores do Mundo invisível, as quais são realmente 

entidades elementais e não fruto da imaginação, como pensam aqueles que as 

ouvem contar o que veem durante o delirium tremens127. 

Esses Aspectos também sujeitam o nativo a ser defraudado e facilmente 

enganado por pessoas inescrupulosas e até mesmo de confiança. * 

*N.E.: Nunca é demais dizer aos leitores e Estudantes que não se deve formar 

um julgamento baseado apenas em qualquer Aspecto ou posição astral, 

independentemente do equilíbrio do horóscopo. A natureza pura e básica dos 

Aspectos é dada para que os Estudantes possam reconhecer as tendências inatas 

e possam estar alertas para superar o mal e cultivar o bem. O livre-arbítrio do 

 
127 N.T.: é um estado confusional breve, acompanhado de perturbações somáticas, que usualmente 

acomete usuários de álcool gravemente dependentes em abstinência absoluta ou relativa. Esse quadro 

geralmente ocorre 3 dias após o início dos sintomas de abstinência e pode durar vários dias. 
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indivíduo pode sempre modificar o horóscopo, como está assinalado nos 

capítulos II e XXII desse livro. 

T' ou $Y – Vênus em Sextil ou em Trígono com Netuno proporciona à 

pessoa uma inspiração para a música. Proporciona, também, uma imaginação 

fértil e profundas emoções; uma natureza pura e casta, o que ocasionalmente 

conduz a uniões platônicas e ao companheirismo de natureza mais estética. 

T! ou ||Y – Vênus em Conjunção ou em Paralelo com Netuno deve ser 

interpretado do mesmo modo que nos casos de Marte e Urano. 

T# ou "Y – Vênus em Quadratura com ou em Oposição a Netuno 

proporciona à pessoa tristezas, perdas e problemas, especialmente através do 

(a) cônjuge ou de alguém em quem ela confie. Pessoas com esses Aspectos 

devem ser particularmente cuidadosas em evitar tudo o que contenha um 

elemento de sorte ou de especulação, pois, com certeza, perderão 

especialmente em se lidando com grandes companhias ou corporações. 

S! || ' ou $Y – Mercúrio em Conjunção, Paralelo, Sextil ou em Trígono 

com Netuno proporciona uma Mente peculiarmente adaptada às práticas 

ocultistas, particularmente se a Conjunção ocorrer na 3ª ou na 9ª Casa, ou se 

o Trígono advém dos Signos de Água de Câncer e Peixes. Tais pessoas, 

normalmente, obtêm êxitos nas ciências ocultas e, muitas vezes, 

desenvolverem uma faculdade supernormal. São, particularmente, eficazes 

como curadoras por meio do magnetismo128. 

 
128 N.T.: É uma prática envolvendo campos magnéticos estáticos fracos produzidos por um ímã 

permanente. É semelhante à prática de medicina alternativa da terapia eletromagnética, que usa um 

campo magnético gerado por um dispositivo elétrico. Sujeitando certas partes do corpo a campos elétricos 

ou magnéticos fracos produz efeitos benéficos à saúde. 
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S# ou "Y – Mercúrio em Quadratura com ou em Oposição a Netuno 

proporciona uma Mente caótica, sujeita à perda de memória, à indolência e 

uma disposição para sonhar o tempo todo. Há um desejo incontido de fama, 

e uma incapacidade de adaptação a qualquer lugar. Tais pessoas estão 

sujeitas a fraudes, decepções e calúnias, assim como a cometer o suicídio. 

R' ou $Y – Lua em Sextil ou em Trígono com Netuno aumenta a 

capacidade da imaginação a um grau superlativo, especialmente se um dos 

Astros está na 9ª Casa. Então, a posição favorece os sonhos proféticos e as 

visões que levam a pessoa a contatar os Mundos invisíveis. Indica habilidade 

artes ocultas e êxito nas suas práticas, pois torna a natureza excepcionalmente 

inspirada e proporciona, também, uma disposição bondosa e compassiva. As 

qualidades espirituais mencionadas podem não ser fácil de perceber nem 

mesmo para a própria pessoa, mas são latentes e passíveis de desenvolvimento. 

Seguramente pode-se afirmar que algum dia nessa vida, as pessoas com tais 

Aspectos entrarão em contato com o ocultismo, e serão muito atraídas para ele, 

quer sejam as qualidades da alma desenvolvidas subsequentemente ou não. 

R! ou ||Y – Lua em Conjunção ou Paralelo com Netuno indica as mesmas 

fortes faculdades psíquicas proporcionadas pelos bons Aspectos, 

particularmente se Netuno estiver posicionado nos Signos psíquicos de Câncer 

ou Peixes. Aqueles que nasceram com Netuno com boas configurações, durante 

os quatorze anos em que ele esteve no Signo científico e de Ar de Gêmeos, 

agora estão conquistando o ar e aperfeiçoando invenções científicas que podem 

nos maravilhar, mas as crianças que nasceram sob configurações favoráveis 

durante os quatorze anos em que Netuno atravessou o Signo psíquico de Câncer 

estão, agora, crescendo à nossa volta como um grupo de místicos, os quais, 

quando alcançarem os anos de maturidade, hão de nos surpreender com sua 
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visão e poder espirituais. Entre outras coisas, revelarão a alma da música129. 

R# ou "Y – Lua em Quadratura com ou em Oposição a Netuno é, também, 

uma indicação de qualidades da alma idênticas àquelas proporcionadas pelos 

bons Aspectos, mas, com essas configurações, a pessoa terá uma natureza 

negativa, capaz de se tornar vítima de espíritos de controle e sujeita à 

mediunidade, pelo que não deveria frequentar reuniões em que as pessoas 

tentam falar ou receber mensagens dos espíritos de pessoas que já faleceram. 

W' ou $Y – Saturno em Sextil ou em Trígono com Netuno é bom para o 

sucesso nos negócios mundanos, porque externa as virtudes saturninas de 

honra, confiança própria, determinação, etc., pelas quais a pessoa ganha a 

confiança e estima dos outros; contudo o efeito principal é espiritual e, 

portanto, sentido somente pelos que são capazes de responder, por causa dos 

outros Aspectos do horóscopo. Para essas pessoas tal Aspecto proporciona a 

habilidade para examinar profundamente os assuntos ocultos e místicos, 

como também as faz proficientes na arte e na prática deles. 

W! ou ||Y – Saturno em Conjunção ou em Paralelo com Netuno 

proporciona o mesmo efeito que os bons Aspectos, quando ocorre em um 

Signo em que um dos Planetas é forte, como Netuno em Câncer ou Peixes e 

Saturno em Libra ou Capricórnio. 

W # ou " Y – Saturno em Quadratura com ou em Oposição a Netuno tende 

a colocar a pessoa em posição de perder por trapaça, traição ou fraude nos 

assuntos materiais, e se ela decide investigar ou praticar as artes ocultas, é 

possível que termine sendo presa de espíritos de controle que a conduzirão à 

 
129 N.T.: Lembrando que esse Livro foi escrito em 1913. 
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mediunidade com o conseguinte perigo para a saúde e para o risco de 

suicídio. 

V ' ou $Y– Júpiter em Sextil ou em Trígono com Netuno proporciona uma 

natureza inspirada, mística e tende a fazer a pessoa bem-sucedida em uma 

ocupação relacionada com as ordens ocultas, isto é, quando o caráter é 

suficientemente desenvolvido se sentir a influência de Netuno, pois então a 

posição evidencia toda a força mais nobre e espiritual de ambos os Planetas, 

sendo frequentes ocorrerem experiências ocultas. Durante o sono essas 

pessoas são bastante conscientes nos Mundos invisíveis. 

V|| ou !Y – Júpiter em Paralelo ou em Conjunção com Netuno proporciona 

uma influência semelhante à dos bons Aspectos quando Netuno e Júpiter não 

estão afligidos, mas quando em Signo fraco130 e em Aspectos com outros 

Astros por Quadratura ou Oposição, então a influência é semelhante à dos 

Aspectos adversos entre Júpiter e Netuno. 

V# ou "Y – Júpiter em Quadratura com ou em Oposição a Netuno indica 

falta de controle das emoções. A pessoa é facilmente afetada pelas 

influências inferiores psíquicas da fronteira entre os Mundos visível e 

invisíveis, as quais são de um tipo impressionável e extremamente 

desagradável que a faz se sentir doente, daí poderem causar condições 

histéricas tais como transe involuntário e distúrbios análogos, resultantes do 

psiquismo negativo. Sob um ponto de vista material, sugere o perigo de 

fraude por meio da especulação ou de grandes empresas e negócios com 

grupos predatórios que deveriam ser, portanto, evitados. 

 
130 N.T.: Urano em Leão ou Touro; Júpiter em Gêmeos, Virgem ou Capricórnio. 
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U' ou $Y – Marte em Sextil ou em Trígono com Netuno intensifica a 

natureza emocional e proporciona uma inclinação para o estudo e a prática do 

ocultismo e do misticismo. Quando outros fatores astrológicos contribuem, a 

energia marciana dirigida para assuntos psíquicos significados por Netuno, 

frequentemente, ajuda muito materialmente a pessoa em sua aspiração de 

penetrar, conscientemente, nos Mundos invisíveis. 

U!||# ou "Y – Marte em Paralelo, Conjunção e Quadratura com ou em 

Oposição a Netuno proporciona à pessoa uma natureza: grosseira e sensual, 

impulsiva e irascível, extravagante e disposta a discursar e usar de ações fortes 

ou violentas para conseguir alguma mudança política ou social, autopermissiva 

em qualquer direção que sua paixão possa conduzi-la, e incapaz de exercer 

autodomínio no que quer que seja. Mostra um espírito fanático, que pode se 

expressar tanto na religião quanto no ateísmo e, sob condições favoráveis, tais 

pessoas estão sujeitas a se tornarem vítimas de espíritos desencarnados, os quais 

podem usá-las como médiuns ou obsedá-las. Proporciona uma tendência para a 

marginalidade e para participar de planos ou conspirações anárquicas. 

X ' ou $Y – Urano em Sextil ou em Trígono com Netuno, proporciona uma 

inclinação para o lado oculto ou místico da vida, e se um deles está na 10ª Casa, 

geralmente a pessoa se torna um líder ou autoridade em tais assuntos; ela ganha 

reconhecimento local e, se outros fatores concorrerem, sua fama será nacional 

ou internacional. Esses Aspectos podem levá-la a ter contato direto com os 

Mundo espirituais e êxito no lidar com os habitantes daquele plano. Também 

proporcionam sonhos e visões de natureza profética e inspiradora. Intensificam 

os poderes de cura definitiva e, consequentemente, podem capacitar a pessoa a 

fazer uma grande quantidade de bem ao semelhante sofredor. Esses Aspectos 

proporcionam uma intuição tão altamente desenvolvida que quase alcança a 

leitura da Mente. Gostam demais de viajar e explorar o mundo, como também 



339 CAPÍTULO XVII – NETUNO, O PLANETA DA DIVINDADE 

 

os domínios mais sutis da natureza. No entanto, elas não são apenas sonhadoras, 

pois também possuem uma forte vontade e excelente capacidade executiva e 

organizacional, o que as ajudará na concretização de suas esperanças, desejos e 

determinações para ser bem-sucedida em subir na vida e tomar a dianteira em 

qualquer profissão que escolham. 

X! ou ||Y – Urano em Conjunção ou Paralelo com Netuno são Aspectos de 

efeitos fortemente dependentes das forças planetárias de ambos. Se ambos os 

Planetas estão bem-posicionados por Signo131 e, por outro lado, com Aspectos 

benéficos, seus efeitos são semelhantes aos do Sextil e Trígono, embora não tão 

pronunciados; mas se estiverem cadentes, fracos por Signo132 e com Aspectos 

adversos, então seus efeitos serão somente um pouco menos intensos do que 

quando aspectados por Quadratura ou Oposição. 

X# ou "Y – Urano em Quadratura com ou em Oposição a Netuno 

proporciona influências dissimuladas e enganosas na vida que objetivam 

manchar a reputação e submeter a pessoa a escândalos, ao desagrado público e 

a súbitos e incontáveis reveses nos negócios, ou problemas em assuntos sociais. 

Há o mesmo gosto por viagens e explorações proporcionado pelos bons Aspec-

tos, mas a pessoa não consegue realizar seus desejos com essa mesma facili-

dade, e se os consegue é para desvantagem sua e para lhe trazer mais problemas. 

Ela também é atraída para o lado oculto ou místico da vida, mas seu caminho é 

cercado de perigos de mediunidade e obsessão, e a vida inteira é perseguida por 

premonições de perigo e por um vago receio de desastre iminente, que ela não 

pode explicar nem se afastar pela vontade ou pela razão, daí incertezas 

obscurecerem sua existência como uma nuvem, lhe roubando a paz e a alegria. 

 
131 N.T.: Urano em Aquário ou Escorpião ou Netuno em Peixes ou Câncer. 
132 N.T.: Urano em Leão ou Touro ou Netuno em Virgem ou Capricórnio. 



340 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

CAPÍTULO XVIII – A DOUTRINA DA DELINEAÇÃO EM POUCAS 

PALAVRAS 

Os Estudantes da Ciência Estelar acharão muito útil a Tabela abaixo na 

delineação de horóscopos, pois, embora os Astros confiram muito mais 

características do que as que nela são apresentadas, como mostra a leitura 

geral que abre o capítulo em que são fornecidos os Aspectos e as posições de 

cada Astro, as palavras-chave abaixo proporcionam, de um modo sucinto, a 

quintessência das características conferidas por cada Astro, conforme estejam 

com bons Aspectos133 ou com Aspectos adversos134.  

Quando o Estudante consegue dominar o significado das posições e dos 

Aspectos dos vários Astros, conforme fornecido nos capítulos precedentes, 

então ele pode, com a maior facilidade, fazer uma boa delineação do efeito de 

cada Aspecto combinando as palavras-chave da Tabela e trabalhando sobre 

elas. Por exemplo, ao ler um horóscopo em que o Sol esteja em Trígono com 

Saturno anote as descrições fornecidas na Tabela, como se segue:  

“O vital, ousado e respeitado Sol em Trígono com o deliberativo, 

perseverante, diplomático, cauteloso, metódico e ponderado Saturno” (agora 

combine) proporcionará a João um apego tenaz à vida e o dotará tanto de 

coragem como de precaução, de maneira que, ainda que por vezes possa 

parecer ousado, sempre calculará cuidadosamente os obstáculos a serem 

vencidos, não tentando nada imprudentemente, mas alcançando seu objetivo, 

uma vez que se tenha decidido a prosseguir. Ele tenderá a ser sistemático, 

organizado e metódico, também perseverante em tudo o que se proponha fazer 

após a devida deliberação e previsão, em consequência disso seus esforços 

geralmente são bem-sucedidos. Em seu relacionamento com os outros tende a 

ser ponderado e diplomático, e devido a isso normalmente é capaz de realizar 

 
133 N.T.: Sextis, Trígonos e algumas Conjunções.    
134 N.T.: Quadraturas, Oposições e algumas Conjunções.   
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seus desejos por meio da diplomacia. Em razão dessas qualidades ele poderá 

ter, de modo geral, êxito na vida, acumulando uma fortuna justa, pois Saturno 

também é o Planeta da ganância.  

De um modo semelhante os Estudantes podem combinar as palavras-chave de 

todos os outros Astros e Aspectos dessa Tabela e trabalhar sobre elas como 

puderem. Isso os capacitará a uma boa leitura de qualquer horóscopo, mesmo 

com pouca prática. Para mais demonstrações práticas desse método sugerimos 

aos Estudantes que examinem os horóscopos de crianças publicados no Livro 

Horóscopo de Sua Criança. Esses horóscopos constituem uma fonte de ensino 

que nenhum Estudante desejoso de se aperfeiçoar na ciência estelar pode 

dispensar. As palavras-chave proporcionarão o que foi dito a respeito da 

natureza geral dos Astros sob consideração; isso ele poderá combinar com a 

natureza dos Signos e das Casas em que os Astros estão, caso queira uma 

interpretação completa. 
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A Potência e a Energia, bem como a Fraqueza dos Astros 

 

Indicadas pela Elevação, Exaltação, Graus Críticos, etc. 

A delineação anterior dos efeitos e das influências dos Astros nas várias Casas 

e Signos, também pelos Aspectos e pelas posições, tais como Paralelo, 

Conjunção, Sextil, Quadratura, Trígono e Oposição, está sujeita a amplas 

modificações, conforme outras configurações do horóscopo e, caso os Astros 

estejam Essencialmente Dignificados135
 ou em Detrimentos, Exaltados ou em 

Queda, ou situados em Graus Críticos. A seguinte Tabela das Potências de 

cada Astro abaixo mostrará, em um relance, os Signos nos quais os vários 

Astros são fortes ou fracos, e quando o Estudante sabe em que Signo um 

Astro é Regente ou está Exaltado, é necessário apenas lembrar que ele está em 

Detrimento ou em Queda, respectivamente, no Signo oposto. Assim, o Sol é 

Regente de Leão e está Exaltado em Áries; consequentemente é muito 

poderoso naqueles Signos e, como os Signos opostos são Aquário e Libra, é 

imediatamente evidente que quando o Sol está nestes Signos, ele é 

comparativamente fraco. Outro fator importante que é necessário levar em 

consideração é a Elevação. Quanto mais perto um Astro está do Meio do Céu, 

mais Elevado ele está e, portanto, mais poderoso. Consultando a Tabela das 

Potências de cada Astro, vemos que Marte é Regente de Áries e está Exaltado 

em Capricórnio. Suponhamos que em um horóscopo Marte está perto do Meio 

do Céu, em Áries ou Capricórnio e em Quadratura com o Sol, que está perto 

do Ascendente. Então, a adversidade será muito maior do que se Marte 

estivesse em Libra ou Câncer, os Signos do seu Detrimento e da sua Queda, e 

o Sol estivesse no Meio do Céu, Elevado acima de Marte. Analogamente, se o 

Sol estivesse em Áries, seu Signo de Exaltação, próximo ao Meio do Céu, 

portanto, Elevado e em Trígono com Júpiter no Signo que é Regente, 

Sagitário, então ambos os Astros estariam muito fortes e seus efeitos seriam 

 
135 N.T.: que é exatamente quando eles estão nos seus Regentes 
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muito mais acentuados do que se estivessem nos Signos de sua Queda e de seu 

Detrimento. Memorizando essa tabela e considerando o fator Elevação, o 

Estudante será capaz de formar um juízo muito mais acurado do efeito dos 

Astros em qualquer horóscopo, do que se isso não fosse levado em 

consideração. 

 

Graus Críticos 

Outra divisão do Zodíaco, que é fácil de se lembrar e importante para se levar 

em consideração, é baseada na passagem da Lua do primeiro grau de Áries e 

daí percorrendo os doze Signos. A Lua demora cerca de 28 dias para dar uma 

volta completa no Zodíaco e ela se move a uma velocidade média de 13 graus 

por dia. Assim, se começarmos no primeiro ponto de Áries e medirmos a 

viagem de um dia, o segundo dia ela começará no 13º grau e o terceiro no 26º; 

o quarto começará a 9 graus de Touro e o quinto dia ela começará a 21 graus 

do mesmo Signo; no sexto dia alcançará o 4º grau de Gêmeos; no sétimo dia 
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ela começará a 17 graus de Gêmeos e completará o primeiro quarto ao 

alcançar a cúspide de Câncer, na manhã do oitavo dia. É evidente que ela 

atingirá os mesmos graus dos Signos que compõem os outros três quartos 

durante as três semanas que leva para completar o circuito e, assim, podemos 

memorizar facilmente os Graus Críticos da seguinte maneira:  

Nos Signos Cardeais – Áries, Câncer, Libra e Capricórnio: o primeiro, o 

décimo terceiro e vigésimo sexto graus são críticos.  

Nos Signos Fixos – Touro, Leão, Escorpião e Aquário: o nono e vigésimo 

primeiro graus são críticos.  

Nos Signos Comuns – Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes: o quarto e décimo 

sétimo graus são críticos.  

Descobriu-se que quando um Astro está dentro da órbita de três graus de um 

desses pontos críticos ele exerce uma influência muito mais forte na vida do 

que exerceria de outro modo. Portanto, é importante que o Estudante também 

se lembre disso e de que, estando um Astro em seu Signo de Detrimento ou 

em Queda, mas em Grau Crítico, ele estará fortalecido, e exercerá influência 

mais para o bem ou mais para alguma adversidade, conforme a sua natureza e 

os Aspectos que ele forme. Por outro lado, se um Astro estiver em seu Signo 

de Exaltação, altamente Elevado e em Grau Crítico, seus Aspectos serão 

extremamente poderosos e influenciarão muito mais intensamente na vida do 

que em outra situação diversa. 

Mercúrio Antes e Depois do Sol 

Outro ponto importante, que é negligenciado com muita frequência, é a 

posição de Mercúrio com relação ao Sol. Quando Mercúrio está em grau 

menor do mesmo Signo onde está o Sol ou em qualquer grau do Signo 

precedente, ele ascende antes do Sol e, por assim dizer, os raios da Estrela do 

Dia vão à sua frente. Contudo, quando Mercúrio está em grau maior do 
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mesmo Signo onde está o Sol ou no Signo seguinte onde está o Sol, então ele 

ascende depois do Astro do Dia e fica, por assim dizer, ofuscado. Assim, se 

descobriu que quando Mercúrio, o Planeta da Mente, da lógica e da razão, 

ascende antes do Sol, proporciona um intelecto mais aguçado e melhor do que 

quando ele ascende depois do Luminar.  

Você está ajudando as suas Estrelas? 

Ouve-se com frequência os Estudantes de Astrologia expressarem seu 

aborrecimento com o modo pelo qual as estrelas atuam. Eles se queixam de 

que as más indicações são sempre pontuais e marcantes em seus efeitos, 

enquanto as boas indicações, muitas vezes, parecem ter pouca ou nenhuma 

influência, e se perguntam o porquê disso. Você já se deu conta de que, 

possivelmente, não pode conseguir algo a partir do nada, assim como não 

pode criar algo do nada? Isso é aplicável se você quer um pedaço de pão, um 

emprego, favores ou qualquer outra coisa. Se alguma vez parece que você 

consegue algo gratuitamente, mais tarde você terá de acertar as contas, e com 

juros, pois é lei natural da Justiça que nada é dado por nada. Deve haver um 

equivalente, de um ou de outro modo; os pratos de uma balança podem pender 

para um lado durante muito tempo, mas, tão certo quanto o pêndulo oscila 

igualmente para cada lado a partir do seu ponto de descanso, assim também 

com toda certeza devem os pratos da balança da justiça oscilar até que o 

equilíbrio seja alcançado.  

Isso é válido para a Astrologia. Diz-se que “Deus ajuda a quem se ajuda”; 

pode-se dizer também que as estrelas ajudam a quem se ajuda, pois elas são 

ministros de Deus, e devemos lembrar sempre de que as estrelas mostram as 

tendências; elas marcam o tempo em que as oportunidades estão maduras, 

mas nunca, sob nenhuma circunstância, compelem alguém a agir dessa ou 

daquela maneira. No entanto, nem as indicações ocorrem ao acaso; elas são 

lições e experiências para nós, as quais podemos nos beneficiar ou não, de 
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acordo com o que nós escolhemos dentro de certos limites. Por exemplo, a 

Lua entra em Quadratura com Marte, e isso nos trará uma oportunidade para 

nos tornarmos zangados de repente ou facilmente e, se assim for, ter 

problemas por isso; então, quando o problema for resolvido, e nos sentamos 

para refletir sobre o que aconteceu, muito provavelmente, iremos dizer a nós 

mesmos de como fomos tolos em permitir que uma coisa tão pequena como 

esta pode causar tanto estrago na nossa felicidade. Por outro lado, se o 

Estudante de Astrologia utiliza seu conhecimento de maneira apropriada, 

então deveria saber qual o efeito da Lua em Quadratura com Marte, e deveria 

resolver se manter calmo, antecipadamente e dizer: Aqui está uma 

oportunidade para eu reger minhas estrelas. Eu permanecerei calmo, ainda que 

fosse mais fácil eu me zangar, independente do que acontecer, e manterei meu 

equilíbrio. Então, quando a oportunidade se manifestar para ele, de repente, se 

tornar muito zangado de modo a não poder mais se controlar, ele poderá 

permanecer firme. Embora ele possa sentir as paixões aparecendo em surtos 

dentro de si, ele pode permanecer calmo externamente e manter a cabeça fria, 

de modo que quando o perigo passar ele terá alcançado uma vitória e 

aprendido a lição que deveria aprender. Ou suponha que há uma Quadratura 

da Lua com Saturno; isso influenciará as pessoas a se preocuparem e a se 

voltarem para o lado sombrio da vida, mas o Estudante de Astrologia pode 

dizer a si mesmo quando tal configuração está se aproximando: Não, eu não 

me preocuparei; a preocupação não ajudará em nada; ela dificulta, porque ela 

me rouba toda a minha força com que eu poderia superar tais condições; 

olharei para o lado brilhante da coisa e verei o que eu posso fazer para 

resolver esse problema”.  

De fato, a maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca chegam a 

acontecer, e se o Estudante pode aprender sob essa indicação astral, a manter 

seu equilíbrio, a parar de se preocupar, então ele pode reger as suas estrelas e 

aprende uma importante lição. Portanto, se ele ajuda suas estrelas aprendendo 
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as lições que elas o tentam ensinar, as más indicações não terão o mesmo 

poder sobre ele como se ele simplesmente se sentasse, cruzasse as mãos e 

dissesse: “Bem, não posso evitar isso; estou sob más indicações e, 

naturalmente, as coisas vão sair erradas em todos os sentidos”.  

Há no horóscopo um fator preponderante, a saber: a Vontade Individual. 

Tenha em mente que o horóscopo mostra somente tendências e não tem 

nenhum poder para compelir você; a compulsão vem de dentro de você 

mesmo. É você, em última análise, o fator preponderante do horóscopo, e 

pode, por um exercício de suficiente força de vontade, reger suas estrelas. 

Admite-se que todos nós somos fracos e que, portanto, somos incapazes de 

exercitar a necessária força de vontade em todos os momentos, mas é 

exatamente por isso que essas más indicações são enviadas a nós, para cultivar 

uma vontade mais forte e mais firme, a fim de fazermos a coisa certa na hora 

certa, e depende de nós mesmos se seremos compelidos pelas circunstâncias 

externas ou se usaremos a nossa própria vontade interior. Certamente este é o 

caminho certo, e os Estudantes de Astrologia, mais do que qualquer outra 

pessoa, devem ser capazes de guiar suas vidas com segurança por entre as 

rochas e os baixios da existência, porque estão advertidos apropriadamente, 

sabem o que está vindo e devem se preparar para isso.  

Por outro lado, se pergunta: Por que as boas tendências não trazem uma 

quantidade correspondente de benefícios? E a resposta a essa pergunta é que 

devido a mesma falta de cooperação é, absolutamente, tão necessário ajudar 

nossas estrelas em certo sentido como se opor a elas em outro. Você está sem 

emprego, talvez com os meios financeiros da família em restrição e nada à 

vista para equilibrá-los de novo, mas suas esperanças se centralizam em uma 

forte indicação favorável, como talvez um Trígono da Lua progredida com o 

Regente da 6ª Casa ou com o Sol? Sob essas condições, você se sentirá 

seguro, do ponto de vista Astrológico, de que irá conseguir um bom emprego 
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que facilitará sua vida? Pois bem, você pode estar certo de que a oportunidade 

virá, mas não espere que ela caia no seu colo, sem nenhum esforço de sua 

parte; se uma coisa é valiosa, vale a pena persegui-la, vale a pena envidar os 

maiores esforços para consegui-la; não despreze nenhum detalhe; vista-se 

cuidadosamente quando for ver a pessoa que pode ajudá-lo, pois lembre-se de 

que as primeiras impressões são importantes; tenha todas as informações 

prontas que você pode utilizar para responder as perguntas, argumentar e se 

colocar, conforme as necessidades já identificadas, e tudo o mais do que você 

precisaria ter, como se não estivesse dependendo do Aspecto Astrológico para 

ajudá-lo a conseguir o emprego. Use os meios apropriados para impressionar 

o empregador com a sua habilidade, e você verá que seu esforço será bem-

sucedido, porque você ajudou suas estrelas, você terá agarrado sua 

oportunidade. Ou você está prestes a se juntar a alguém na aventura de um 

negócio e se sente muito confiante, porque a Lua está em Trígono com o Sol e 

Vênus na 7ª Casa? Tenha o cuidado de não deixar de lado sua prudência por 

causa disso, pensando que, sob tal direção, ninguém virá se associar a você, a 

não ser a pessoa certa. Se agir dessa maneira você negligenciará sua parte, não 

tendo, pois, razão de culpar as estrelas se mais tarde for comprovado que a 

pessoa não era absolutamente aquela que você esperava. Nada no mundo atual 

é tão necessário como o bom senso, e isso se aplica tanto ao setor da 

Astrologia quanto a todos os demais setores da vida. A oportunidade pode ser 

comparada a uma pista de tobogã entre nós e nossos desejos; é preciso que 

façamos um esforço inicial adequado para que nos inclinemos para o lado 

certo, mas, uma vez que tenhamos feito a nossa parte, tudo correrá em 

sentidos favoráveis, porque as estrelas estarão conosco para impressionar os 

outros a nosso favor, ou para fortalecer nossa perspicácia de modo que 

possamos saber o que é melhor para nós.  

Se você quiser realmente conhecer o poder das indicações, mesmo dos 

Trânsitos, como chamamos as posições reais dos Astros no céu, pegue uma 
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Efeméride e anote os Aspectos da Lua para o mês em curso. Quando a Lua 

estiver em Oposição a Marte, você notará nas pessoas uma falta geral de 

energia e ambição, preferindo elas demolir a edificar. Quando temos uma 

Conjunção de Marte com a Lua, as pessoas ficam ativas e cheias de energia, 

mas os impulsos prevalecem sobre o bom senso, em virtude de que alcançam 

poucas coisas boas e podem prejudicar sem intenção. Entretanto, quando Lua 

e Marte estão em Trígono há nas pessoas um desejo geral de fazer algo de 

natureza construtiva, sendo bem-sucedidas em tais esforços. E, por último, 

mas não menos importante, quando a Lua está em Quadratura com Marte isso 

torna as pessoas irritáveis, briguentas, destrutivas, prontas para agredir os 

outros, desarrazoadas e incontroláveis.
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CAPÍTULO XIX – A MENTE E O ASTRO REGENTE 

Quando queremos estudar o caráter, a disposição e o temperamento de 

alguém, primeiro devemos compreender que a Mente é a pedra angular do 

arco da personalidade humana. Contudo, o caráter, a disposição e o tempera-

mento não dependem tanto da qualidade da Mente, seja essa aguda, desperta 

e que tenha facilidade em compreender as coisas, ou lenta e penosa, quanto 

dos canais que ela usa para se expressar. Intelectos de primeira grandeza são, 

às vezes, usados perversamente, em detrimento da comunidade e do 

indivíduo que assim desvirtuou sua herança divina, ao passo que uma Mente 

lenta e muito inferior pode ensinar a muitos, com humildade, mas adorável 

quantidade enorme de calma, gentileza e disposição em conciliar as coisas e, 

com isso, crescer muito animicamente. Portanto, não é suficiente determinar 

a qualidade da Mente; também devemos determinar qual o canal de sua 

expressão. Fazer um julgamento amplo deste ou de qualquer outro assunto 

realmente envolve a consideração do horóscopo como um todo, 

separadamente e para além da maneira como uma pessoa se move, se coloca 

à disposição ou se comporta, especialmente quando isso demonstra seu 

caráter em todos os demais assuntos. No entanto, de modo geral, o caráter e 

a disposição podem ser conhecidos através do Sol, da Lua, de Mercúrio, do 

Ascendente e dos Planetas Regentes. 

Tornou-se um costume de muitos astrólogos considerarem o Signo 

Ascendente como o Regente do horóscopo. Isto é correto para a Astrologia 

Médica, porque o Ascendente representa o Corpo, mas quando se quer julgar 

o caráter, que é a combinação de todas as forças focalizadas através da roda 

do horóscopo da vida, aí a situação é outra. Então temos que determinar que 

Astro exerce a influência mais dominante na vida, sendo esse, portanto, o 

Regente da vida, independentemente se é ou não o Regente do Ascendente. 
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Para encontrar tal Astro primeiro examine o Regente do Ascendente. Se ele 

estiver elevado136, Essencialmente Dignificado137, ou angular138 e com fortes 

Aspectos, lembre-se, não importa se os Aspectos sejam benéficos ou 

adversos, desde que sejam fechados139 e abundantes (pois se só os Aspectos 

benéficos determinassem o Regente, então só existiriam pessoas boas no 

mundo. Entretanto, sabemos que há pessoas com todos os tipos de caráter e, 

portanto, é necessário selecionar o Regente de acordo com os Aspectos, quer 

sejam eles benéficos ou adversos). Contudo, acima de tudo, esteja certo de 

que os Aspectos são fechados; se eles estão, então o Regente do Ascendente 

será também o Astro Regente, pois ele exercerá a influência mais poderosa 

na vida. 

Por outro lado, se outro Astro estiver bem mais elevado que o Regente do 

Ascendente, se estiver Exaltado, Essencialmente Dignificado ou nas Casas 

angulares, e se seus Aspectos forem mais abundantes ou mais fechados do 

que os Aspectos do Regente do Ascendente, então considere aquele Astro 

como o Regente do horóscopo, o qual exercerá uma influência dominante na 

vida, independentemente do fato de não ser o Regente do Signo Ascendente. 

No entanto, se existem dois Astros emparelhados, por assim dizer, na disputa 

pela regência, sem uma diferença muito acentuada a favor de um ou de outro, 

a tal ponto que seja difícil fazer uma escolha, não se descarte um para 

escolher o outro, porque ambos serão muito ativos na vida, devendo, pois, 

serem classificados como corregentes. 

 

 
136 N.T.: estar na 9ª ou 10ª Casa. 
137 N.T.: no seu Regente. 
138 N.T.: 1ª, 4ª, 7ª ou 10ª Casas. 
139 N.T.: quase exatos: Conjunção, quase a 0 grau de separação; Sextil, quase a 60 graus; Quadratura, 

quase a 90 graus; Trígono, quase a 120 graus; Oposição, quase a 180 graus. 
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A Influência dos Astros Regentes quando com Aspectos Benéficos 

Q – O Sol como Astro Regente 

Quando o vital, corajoso e o determinado a ser bem-sucedido Sol com Aspectos 

benéficos é o Regente, ele proporciona dignidade a toda a natureza da pessoa; 

um orgulho nobre que não se inclinaria para fazer nada de mesquinho, vil ou 

degradante; uma elegante e nobre coragem que pode se mostrar, às vezes, tanto 

no ato de ignorar desdenhosamente os ataques de um adversário que considere 

muito baixo para ser notado, como no de lutar até a morte por um princípio. Há 

um desejo extremamente forte e ardente por reconhecimento e liderança, o que 

torna muito difícil para ela ocupar uma posição de subordinado; também 

proporciona uma natureza amigável, gentil, sempre disposta, afetuosa e sempre 

pronta para demonstrar que se importa com alguém. 

T – Vênus como Planeta Regente 

Quando o refinado, exuberante e musical Vênus com Aspectos benéficos é o 

Regente do horóscopo, ele proporciona uma natureza carinhosa, afetuosa e 

amorosa, a qual tem um desejo tão extremamente forte pelo o amor como todos 

nós desejamos o ar, pois o amor é o próprio sopro de vida para tais pessoas. 

Gostam imensamente de crianças e, geralmente, possuem muitos animais de 

estimação, os quais servem como meios de expressão de seu amor. Também 

apreciam os prazeres da vida e gostam muito do relacionamento social; gostam 

de manter tudo arrumado e de revelar uma criatividade natural em suas ideias e 

na decoração de seus lares. Elas gostam de joias e de tudo o mais que acrescente 

beleza à vida, mas são luxuosas em todos os seus gostos; amigáveis, fácil de se 

gostar e muito amadas por todos; seu maior defeito é um amar desordenado pela 

comodidade e uma aversão por qualquer coisa que suje suas mãos. 
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S – Mercúrio como Planeta Regente 

Quando Mercúrio, o Planeta da razão, expressão e destreza com Aspectos 

benéficos é o Regente da vida, proporciona uma Mente rápida em raciocinar e 

compreender as coisas, com um desejo tão extremamente forte pelo 

conhecimento como alguém com sede anseia por água e a bebe avidamente; 

uma Mente que soluciona, aparentemente sem esforço, os mais intrincados 

problemas. Por conseguinte, há habilidades nos vários ramos do esforço mental, 

científico e literário, mas essas pessoas também são oradores aptos em 

expressar suas opiniões de maneira profunda e clara o que facilita o 

entendimento das outras pessoas, e possuem uma extraordinária destreza, de 

modo que podem, geralmente, começar a fazer qualquer coisa, especialmente 

algo que envolva habilidade. Elas gostam muito de viajar, e são muito bem-

sucedidas como vendedoras e agentes. 

R – A Lua como Astro Regente 

Quando a romântica, imaginativa e inquieta Lua com Aspectos benéficos é a 

Regente da vida, as pessoas nascidas sob sua influência não estão, de fato, 

dispostas a se contentar por muito tempo em permanecer em um só lugar, e 

agem como se as coisas que as outras pessoas possuem ou suas situações sempre 

são melhores que as suas, mesmo quando em realidade não são. Por 

conseguinte, elas têm um desejo irresistível de viajar e de se mudar o que, 

geralmente, não lhes permite permanecer em um lugar por mais tempo do que 

o necessário para ganhar os recursos financeiros, os quais os levará ao próximo 

lugar. Possuem uma imaginação mais vívida e extravagante e uma natureza 

romântica inteiramente avessa a qualquer esforço prático; se sentem cansadas e 

não interessadas nas coisas a sua volta, inquietas e instáveis como a maré que 
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vem e vai, como abandonadas e negligenciadas no mar da vida. Geralmente são 

mediúnicas, embora nem sempre estejam conscientes disso, mas, por outro 

lado, são absolutamente inofensivas, ainda que irresponsáveis e indignas de 

confiança em qualquer coisa que envolva esforço. 

W – Saturno como Planeta Regente 

Quando o sério, o capaz de compreender e julgar as coisas muito bem e o que 

consegue demonstrar grande conhecimento e compressão Saturno com 

Aspectos benéficos é o Regente da vida, as pessoas nascidas sob sua influência 

são, normalmente, de uma natureza profundamente ponderada e séria. Possuem 

aguçado senso de responsabilidade e sempre pensam cuidadosamente ou 

planejam antes de fazer algo, daí serem consultores confiáveis e de fidedignos; 

elas são cuidadosamente organizadas e minuciosas, bem-comportadas e 

disciplinadas, e possuem boa habilidade de execução, frugal em seus gostos e 

no modo cuidadoso e sábio do uso dos seus recursos financeiros e econômicos; 

até certo ponto são justas, mas a justiça delas é cruel, dura, desproporcionada 

da menor parcela de misericórdia. São de um estilo simples, sérios (em pensar 

ou fazer você pensar cuidadosamente sobre as coisas) e exemplares em suas 

vidas, mas não têm misericórdia e nem piedade daqueles que são incapazes de 

superar seus defeitos ou maus hábitos ou que, por outro lado, se tornam 

delinquentes na violação das leis da sociedade. Ligam pouco ou nada para os 

prazeres ou para a convivência com outros e, geralmente, se atêm às próprias 

opiniões e à própria companhia; são altamente respeitados, estimados e 

confiáveis na comunidade, mas não apreciam e nem merecem o amor de seus 

semelhantes. 

V – Júpiter como Planeta Regente 

Quando o jovial, genial e generoso Júpiter com Aspectos benéficos é o Regente 

da vida, as pessoas nascidas sob sua influência são animadas por um grande 
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desejo de honra, respeito e estima em suas comunidades. Portanto, aspiram a 

ser os pilares da Igreja, guardiães da lei ou ocupar uma honrosa posição no 

púlpito; fracassando nisso, preferem se dedicar à profissão como de advogado 

ou médico. São pessoas cordiais, amigáveis e felizes, com um sorriso jovial e 

um aperto de mão caloroso, que faz com que nos sintamos contentes em 

conhecê-las em qualquer lugar que elas vão, daí serem sempre bem-vindas. São 

obedientes à lei e justas, mas inclinadas a fazer justiça menos severa ou extrema, 

com misericórdia e, conquanto elas mesmas vivam irrepreensivelmente, são 

gentis, dispostas a perdoar e complacentes com aquelas de moralidade mais 

fraca, cujas vidas são manchadas pelo pecado e pelo crime; assim, elas são 

filantropas e sempre prontas a fazer caridade e trabalho beneficente. Elas não 

somente são respeitadas e estimadas, mas amadas na comunidade em que 

vivem. 

U – Marte como Planeta Regente 

Quando o entusiasta, cheio de energia e determinação, construtivo e militante 

Marte com Aspectos benéficos é o Regente da vida, as pessoas nascidas sob a 

influência de seus raios dinâmicos anseiam pelas lutas e batalhas da vida. 

Vivem animados com um desejo ardente de conquistar o mundo. Para elas não 

importa o que façam, contanto que lhe proporcione uma adequada válvula de 

escape para a energia construtiva que, por assim dizer, ameaça “explodi-las” se 

não for liberada.  Quanto maior e mais difícil o empreendimento, mais 

exultantes elas ficam; assim, elas se tornam pioneiras e os desbravadoras da 

civilização; profissionais de engenharia e empreiteiras que constroem nossas 

cidades, rodovias e as estradas que as interligam, que desenvolvem os recursos 

naturais do mundo e os transformam para que outros os utilizem. São ex-

tremamente impacientes quando restringidas, e não admitirão nenhuma in-

terferência em seus planos ou métodos. Essas pessoas governam outras e as 

fazem se dobrar a sua vontade pela ameaça do uso da força, pois elas não 
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possuem nem tato nem diplomacia, mas vencem pelo mérito de poder. Ganham 

dinheiro facilmente e o gastam prodigamente e insensatamente. São 

extremamente extravagantes e quando chegam os reveses, veem-se liquidados 

financeiramente, mas nunca ficam por baixo; sua indômita força interior logo 

consegue reabilitá-los, e, com isso, os antigos modos despreocupados de viver 

se reafirmam. Geralmente essas pessoas são um pouco imprudentes, e por isso 

são suscetíveis a acidentes e a um fim violento. 

X – Urano como Planeta Regente  

Quando o original, romântico e excêntrico Urano com Aspectos benéficos é o 

Regente da vida, o caráter é idealista, não convencional e utópico. Geralmente 

essas pessoas perdem a paciência com os hábitos convencionais da vida e, 

ainda, são determinadas em seus esforços e empenhos para quebrar os grilhões 

da sociedade e viver uma vida boêmia. Elas são cheias de modismos e dadas a 

crenças incomuns, muito avançadas para a maioria. Ao mesmo tempo, são 

pioneiras de uma nova era, na qual muitas ideias que agora consideramos 

utópicas serão agentes de transformação, a tal ponto que poderão ser adotadas 

por todos. Essas pessoas também são as inventoras do mundo, têm contato com 

os Mundos superiores, onde as ideias fluem da Mente Divina, para influenciar 

as Mentes daqueles que são sensíveis o bastante para captá-las e trazê-las à 

manifestação para uso da humanidade. Os Uranianos são muito obstinados, e 

sempre têm pronto um argumento para defender suas ideias e garantir 

conversões a seus cultos; são esquisitos no vestir, no comer, nas ideias. 

Constituem uma classe à parte. 

Y – Netuno como Planeta Regente 

Quando o oculto e místico Netuno com Aspectos benéficos é o Regente da vida, 

temos uma pessoa com o poder mais peculiar, cuja marca principal é uma 

estranha expressão dos olhos, a qual precisa ser vista para ser apreciada. É como 
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se a pessoa visse diretamente através do que quer que esteja a sua frente, mas 

não é necessário discorrer sobre esse tipo, porque são tão poucos, que muito 

raramente são encontrados pelo astrólogo comum, e somente um ocultista pode 

conhecer e interpretar outro ocultista. 

A Influência dos Astros Regentes quando com Aspectos Adversos (ou 

quando estão Afligidos) 

Q – O Sol como Astro Regente 

Quando o covarde, arrogante e viciado em praticar o egotismo140 Sol é o 

Regente da vida, as pessoas nascidas sob a sua debilitante influência são 

egotistas ao extremo, cheias de se gabar, presunçosas e arrogantes. Se 

conseguem autoridade sobre alguém que pensam poder intimidar, elas a 

controlarão de maneira muito severa, espezinharão seus mais delicados 

sentimentos sem uma mínima dor de consciência ou remorso, mas se elas 

próprias vierem a ficar sob a autoridade de outro, essas pessoas fracas, por não 

ter nem coragem, nem determinação, se encolherão por medo, se rastejarão e 

satisfarão o mais leve capricho do seu superior, embora o detestando com um 

ódio intenso, só mantido sob controle em razão do medo. Elas choramingam e 

lisonjeiam ao mais leve sinal de cara feia, embora prontas para saltar sobre ele 

e devorá-lo, se tivessem a ousadia para fazê-lo. É a marca de um dos mais 

desprezíveis caracteres da gama astral. 

T – Vênus como Planeta Regente 

Quando o desleixado, desarrumado, descuidado, indolente e preguiçoso 

 
140 N.T.: egotismo: sentimento exagerado da própria personalidade, do próprio valor. A pessoa é egotista. 

Egoísmo: capacidade tida como virtude pela pessoa egoísta que pensa apenas em si e jamais em situação 

alguma reconhece que foi ajudado por alguém, acreditando ser merecedora de todo e qualquer esforço 

que fizerem por ela, acreditando ainda não ter passado de uma obrigação para com ela. 
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afligido Vênus é o Regente do horóscopo, as pessoas são sensuais e se 

comportam de uma maneira imoral, sem se importar se o seu comportamento é 

ruim, não asseadas e desmazeladas, de gostos devassos e pervertidos e 

totalmente sem reputação em suas condutas; são parasitas da sociedade. Elas 

usam um linguajar obsceno, falam alto e gostam muito de música de natureza 

metálica e estridente. Amam as orgias e o deboche; suas afeições expressam em 

si mesmo um forte desejo sexual acompanhado de falas rudes e ofensivas, 

paixões desenfreadas, amor livre e perversão moral. Gastam o tempo dançando, 

comendo, bebendo bebidas alcoólicas e com enfeites e bijuterias, cores fortes e 

chocantes, e imitações baratas de coisas belas e caras. 

S – Mercúrio como Planeta Regente 

Quando o falso e implausível, desonesto e desajeitado afligido Mercúrio é o 

Regente da vida, as pessoas sob sua influência ou são mentalmente instáveis, a 

tal ponto que precisam ser confinadas, para seu próprio bem, em instituições 

apropriadas, ou são tão espertas e boas para enganar os outros, a fim de 

conseguirem o que querem, que podem ocultar suas tendências mentais e tirar 

proveito da sociedade como ladras, batedoras de carteira, delinquentes e 

criminosas de naturezas semelhantes. São notoriamente mentirosas e preferem 

enganar os outros do que dizer a verdade, mesmo que isso não lhes traga 

qualquer benefício. Ou são desinteressados para compreender algo, ou de uma 

esperteza tão contumaz para enganar as pessoas e conseguir o que deseja, que 

parecem guiados por uma força irresistível para conseguir o máximo de uma 

pessoa inocente. Sobressaem-se como vigaristas, importunadoras e outras 

funções desprezíveis ou moralmente inaceitáveis. São inteiramente indignas de 

confiança e desonestas em todos os seus negócios; são neuróticas e pervertidas, 

como cascas de feridas na sociedade. Essas pessoas são também tagarelas 

inveteradas, e estão sempre prontas a criticar, a difamar ou a arruinar a 

reputação dos outros. Constituem uma ameaça à sociedade em todas as suas 
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atividades. 

R – A Lua como Astro Regente 

Quando a mutável e visionária afligida Lua é a Regente da vida, proporciona as 

pessoas uma inquietação extrema e uma aversão ao trabalho de qualquer natu-

reza, agitadas e sempre em movimento; se não podem viajar de uma cidade para 

outra, mudam-se de casa e passam de uma situação para outra tantas vezes 

quanto possível, transmitindo a mesma inquietação a todos com quem entrem 

em contato. Se as aflições são muito graves, a Mente sofre, e suas fases mentais 

coincidem com as mudanças do luminar da noite. 

W – Saturno como Planeta Regente 

Quando o mórbido, melancólico e mal-intencionado afligido Saturno é o 

Regente da vida, ele despoja essa vida de todo sentimento de prazer, felicidade 

e brilho, de maneira que tais pessoas se tornam reclusas e misantropas 

melancólicas; tão miseráveis e avarentas que chegam a passar fome e a se privar 

dos confortos da vida, mesmo tendo amplos meios para satisfazê-los. Elas são 

cruéis, duras e desconfiam das atitudes e dos motivos dos outros e, se se ocupam 

de atividades de detetive, elas se tornam perseguidoras implacáveis, como cães 

sabujos que rastrearão suas presas até a morte e se alegram com a suas 

desgraças. Se alguém frustra tais pessoas, elas guardarão por isso eterno 

ressentimento e procurando a desforrar, mesmo que isso leve uma vida toda. 

Contudo, o fim dessas pessoas é sempre ruim; uma vez ou outra elas se enganam 

e caem na armadilha que armaram para os outros. Geralmente elas morrem de 

uma maneira ignóbil, e o mundo suspira aliviado quando elas se tornam 

inconscientes. 

V – Júpiter como Planeta Regente 
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Quando o indolente, bombástico e egotista Júpiter afligido é o Regente da vida, 

geralmente a pessoa é um parasita na árvore social, um jogador, vigarista e 

especulador; gosta muito de esportes, dado à exibição e à ostentação; ela usa 

roupas espalhafatosas, brilhantes falsos e joias baratas. Normalmente é 

encontrada em casas de apostas, pistas de corrida e lugares semelhantes; jogar 

pôquer ou apostar em cavalos estão entre os seus meios favoritos de ganhar a 

vida; muito barulhenta e egotista, vive ansiosa por atrair a atenção, não importa 

de que forma; frequentemente figura em processos judiciais por causa de 

transações duvidosas, conduta imoral ou contas não pagas, pois é uma perita 

em obter crédito para tudo o que quer e nunca pagar o preço de seus gostos 

caros, se consegue achar alguma forma de escapar desses débitos. Entre a classe 

trabalhadora costuma figurar como um demagogo e agitador, incitando a greves 

e tumultos, mas sempre pronta a trair o movimento grevista em favor dos 

empregadores. Encontramos essas pessoas entre os típicos patrões que 

exploram os empregados, como capatazes, capangas e ocupações semelhantes. 

U – Marte como Planeta Regente 

Quando o arrogante, egotista e imprudente Marte afligido é o Regente da vida, 

a pessoa é uma egotista de primeira ordem, decidida a realizar seus desejos pela 

força ou pela destruição se outros meios falharem; de fato, ela prefere intimidar 

os outros para que façam sua vontade a tê-los submissos sem uma longa e dura 

briga. Ela é uma pessoa que adora muito fazer os outros trabalharem duramente 

na sua frente; uma chefe de grupo de pessoas em uma área de construção e em 

lugares análogos; uma pessoa que deliberadamente fala o que não é verdade, 

que está sempre falando com muito orgulho do que fez ou do que possui; uma 

pessoa que adora trabalhar em lugares onde pode deixar ou não as pessoas 

entrarem em um lugar; uma pessoa que adora lutar, que adora a fazer coisas 

perigosas, pronta a arriscar sua vida e a dos outros a qualquer momento e em 

qualquer circunstância. 
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X – Urano como Planeta Regente 

Quando o teimoso, errático e independente Urano afligido é o Regente da vida, 

geralmente a mentalidade é tão obcecada em uma direção ou em outra que a 

pessoa se torna uma fanática e, normalmente, há uma excessiva sensualidade e 

um gosto pervertido. Sempre estão prontas e ansiosas por uma discussão como 

um meio para expor suas ideias, mas ficam tão hipnotizadas por suas próprias 

e particulares manias que nunca estão convencidas, nem nunca percebem 

quando o argumento se volta contra elas. Adotam sempre as ideias mais radicais 

e não convencionais. 

Y – Netuno como Planeta Regente 

Quando o mediúnico, neurótico e autoindulgente Netuno afligido é o Regente 

da vida, a pessoa é de uma natureza sonhadora, neurótica e negativa, capaz de 

se tornar médium de espíritos desencarnados ou mesmo de ser obsidiada por 

eles. Elas são propensas a desenvolver poderes psíquicos de um grau inferior, 

tais como a clarividência involuntária, cristalomancia, etc., e se não são 

incapazes de desenvolver tais faculdades, frequentemente, simulam 

mediunidade e outros dons psíquicos com o propósito de enganar ou de fraudar 

os outros. Possuem uma forte faculdade de imitação, de modo que são 

facilmente adeptas da trapaça. 

Os Signos como Significadores Mentais 

Quando os Signos Cardeais – Áries, Câncer, Libra e Capricórnio – estão nos 

ângulos, isto é, encontram-se no Ascendente, no Meio do Céu141, na 4ª e 7ª 

Casas, geralmente isso é uma indicação de que a pessoa é mentalmente capaz 

de pensar rapidamente e claramente, capaz de  captar rápido uma ideia, ativa 

 
141 N.T.: 1ª e 10ª Casas, respectivamente. 
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e entusiasmada em qualquer trabalho de que se encarregue; alguém que 

possui capacidade de organização e habilidade executiva e é capaz de levar 

avante qualquer empreendimento que comece ao sucesso; tem um espírito 

que não teme correr riscos e tomar decisões difíceis, que lida com o perigo, 

com a dor e com situações difíceis com coragem e confiança e que tem 

grande determinação. E isso é especialmente verdadeiro quando muitos 

Astros estão nos Signos Cardeais e essas pessoas podem ser classificadas 

como as pessoas que sabem fazer negócios no mundo. 

Quando os Signos Fixos – Touro, Leão, Escorpião e Aquário – estão nos 

ângulos, indica um tipo de Mente ponderada, mas lenta, minuciosa e não 

empolgante, que necessita de tempo para tomar uma decisão. Elas sempre 

olham antes de dar um passo à frente, mas quando tomam uma decisão a ela 

aderem com uma paciência e uma perseverança incríveis, o que lhes assegura 

o êxito no final de tudo. Tais pessoas são muito confiáveis, mantêm a sua 

palavra e cumprem suas obrigações. O principal defeito delas é que estão 

extremamente sujeitas a cair na rotina e a se tornarem indispostas em aceitar 

diferentes ou novas ideias, novas opiniões e/ou novos costumes. São muito 

originais e podem ser classificadas como as inventoras do mundo. Esses 

perfis são especialmente verdadeiros quando muitos Astros estão em Signos 

Fixos. 

Quando os Signos Comuns – Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes – estão 

nos ângulos, a Mente tem dificuldades em não mudar de ideias e opiniões 

com frequência e só permanece interessada em pessoas ou coisas por um 

curto período de tempo, tem dificuldade em focar nas coisas que são sérias 

ou importantes, não consegue tomar decisões porque não consegue chegar a 

uma conclusão para tal, e possui várias habilidades. Essas pessoas são, 

frequentemente, muito rápidas para compreender completamente uma 

situação e formar uma decisão, mas são igualmente rápidas em esquecer e 
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mudar de decisão, de plano ou de opinião. Elas são adeptas à imitação e, 

frequentemente, fingem ter virtudes ou habilidades inteiramente estranhas a 

sua natureza. São facilmente dominadas pelos ventos das emoções; em um 

determinado momento podem ser enlevadas ao máximo por um pequeno 

assunto e, em seguida, um problema insignificante pode derrubá-las. São 

inconstantes e não confiáveis em todas os seus acordos com os outros, pois 

não sabem como agirão daí a dois minutos. Constituem a classe das agentes 

e intermediárias do mundo, onde ocupam uma posição de subordinada ou 

posições onde servir é o diferencial. Essas delineações são particularmente 

válidas quando muitos Astros estão nos Signos Comuns. 

O Efeito Mental do Signo Ascendente 

Quando não há Astros no Ascendente, o Signo em ascensão142 tem influência 

considerável no tipo da Mente. 

A – Áries ascendendo proporciona um tipo de Mente que tem muita energia 

ou determinação, que é entusiasmado e determinado a ser bem-sucedido, mas 

inclinado a atos impulsivos, a fazer as coisas muito rapidamente, sem pensar 

cuidadosamente sobre os pontos principais e com uma tendência a ficar 

irritado com muita facilidade. 

B – Touro ascendendo proporciona uma natureza teimosa, determinada a 

fazer o que a pessoa quer (mesmo quando as outras pessoas avisam que não 

vai dar certo) e egoísta; invejosa (tem um desejo incontrolável de ter alguma 

coisa que uma pessoa também tem), cobiçosa (tem um desejo incontrolável 

de ter alguma coisa que alguém tem e não deixando a tal pessoa ter também) 

 
142 N.T.: o Signo que está na cúspide da 1ª Casa, ou o Signo no Ascendente, ou o Signo ascendendo. 



365 CAPÍTULO XIX – A MENTE E O ASTRO REGENTE 

 

e maliciosa, quando está com raiva. 

C – Gêmeos ascendendo proporciona uma Mente rápida, apta a pensar 

rapidamente e claramente e versátil, facilmente adaptável às condições, mas 

tão fluídica que lhe falta a habilidade absolutamente essencial para manter o 

esforço continuado e o êxito duradouro. 

D – Câncer ascendendo proporciona um tipo de Mente negativo, 

imaginativo e receptivo, às vezes: de uma natureza um tanto mórbida, 

reservado e desconfiado; contudo, quando tal pessoa se decide a fazer 

alguma coisa, geralmente, é muito tenaz na adesão as suas ideias; é 

compassiva, hospitaleira e gentil. 

E – Leão ascendendo proporciona uma Mente honesta e de confiança, que 

considera e aceita as ideias e opiniões de outras pessoas e determinada a ser 

bem-sucedida; uma vontade poderosa e uma disposição orgulhosa, honrada 

e gentil, mas inclinada a fazer as coisas apressadamente (especialmente com 

resultados questionáveis), a se irritar muito facilmente, a ser sensual e capaz 

de chegar a extremos. 

F – Virgem proporciona uma Mente que julga tudo cuidadosamente sobre 

quão bom ou ruim é, que é calculista e muito boa para inventar coisas ou 

para pensar em novas ideias; capaz de desenvolver uma enorme quantidade 

de ideias, mas normalmente com falta de iniciativa para aplicá-las, salvo 

quando estimulada por outras pessoas. Essas pessoas são muito egoístas, dão 

tanta atenção a elas mesmas que não percebem o que está acontecendo com 

os outros e relutam muito em expressar suas emoções ou falar dos seus 

problemas. Não confiam em outras pessoas e, raramente, se tornam de fato 

íntimas de alguém. 
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G – Libra ascendendo proporciona um tipo de Mente que dificilmente se 

chateia, se irrita ou se preocupa, além de gentil, atencioso e compassivo, que 

é incapaz de compreender uma ideia, uma situação ou um assunto 

complicado ou, ainda, de lidar com as exigências da existência. Portanto, 

essas pessoas seguem à deriva ao sabor da corrente da vida, tirando o 

máximo que podem do seu lado agradável e envidando todo esforço para 

evitar o desagradável. Desejam ardentemente a aprovação, e em troca, 

adoram seus amigos, aos quais, geralmente, se envolvem tanto que não 

conseguem pensar em mais nada. 

H – Escorpião ascendendo proporciona um tipo de Mente dual. Esse é um 

dos mais místicos dos doze Signos. Às vezes é simbolizado como uma águia, 

representando o tipo elevado, aspirante, que paira nas alturas como águia no 

Éter. Outras vezes é caracterizado como uma serpente que rasteja no pó e, 

novamente, como um escorpião. Também há considerável significado oculto 

no fato de que a serpente tem seu ferrão na cabeça e o escorpião o tem na 

cauda. Contudo, para o presente propósito, consideraremos os dois últimos 

como um só. 

O tipo de Mente de Escorpião, representado pela águia, é ponderado, re-

servado e inclinado a ideais elevados; dignos na conduta, orgulhoso e com 

perfeito controle de seu temperamento. Essas pessoas são muito reservadas 

e, geralmente, não revelam suas intenções. 

O outro tipo, quando Escorpião é representado pela serpente, é inteiramente 

diferente: mente para conseguir o que quer, aprecia praticar a astúcia e 

esconde seus pensamentos, intenções e ações dos outros; difícil de ser 

investigado e escrutado; sensual e com grandes dificuldades em perdoar 

alguém; ciumento e demonstrando e se envolvendo em sentimentos muito 
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fortes de paixão, com uma língua muito afiada e um temperamento 

explosivo. 

I – Sagitário ascendendo proporciona um tipo de Mente que tem muita 

energia ou determinação, esperançoso em ter sucesso em um trabalho, 

atividade ou modo de vida específico e benevolente, mas falta um pouco de 

vontade em ser bem-sucedido. Geralmente essas pessoas têm uma disposição 

ardente, carinhosa e, às vezes, muito demonstrativa. 

J – Capricórnio ascendendo proporciona um tipo de Mente cheio de tato, 

que consegue lidar com pessoas educadamente e habilmente sem perturbá-

las, muito forte, sincero e ponderado, porém, egoísta, invejosa (tem um 

desejo incontrolável de ter alguma coisa que uma pessoa também tem), 

cobiçosa (tem um desejo incontrolável de ter alguma coisa que alguém tem 

e não deixando a tal pessoa ter também). Essas pessoas são capazes de cair 

numa rotina e se tornarem bitoladas, e quando são substituídas, ficam 

despeitadas e planejam se vingar. São autoconfiantes e persistentes em 

qualquer coisa que assumam. 

K – Aquário ascendendo proporciona um bom intelecto, uma disposição 

amistosa, compassiva e humana, mas essas pessoas são muito originais e 

independentes; elas não admitem nenhuma interferência em seus caprichos 

e seguem seu próprio curso, a despeito do que os outros digam ou pensem; 

às vezes até mesmo contra sua própria razão e só para impor sua 

independência. 

L – Peixes ascendendo proporciona um tipo de Mente sentimental e 

romântico, inclinado à preocupação e à inquietação; apto a se voltar para o 

ocultismo e para as ideias místicas. A Mente é muito sensitiva e, muitas 
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vezes, assume as situações dos outros, causando transtornos e prejudicando 

a pessoa.
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CAPÍTULO XX – A SUA SORTE NA VIDA 

Saúde, riqueza e felicidade são, para a maioria das pessoas, os objetivos 

primordiais da vida, e quem quer que as possua é devidamente considerada 

sortuda, embora, conforme nós temos nos esforçados para mostrar, a sorte 

está muito estreitamente ligada ao mérito e nós temos ganhado o que temos 

nessa ou em vidas anteriores, e o que nos falta em fortuna ou capacidade, 

podemos adquiri-las nessa ou em vidas futuras, pelo bom uso de nossas 

oportunidades. Portanto, saúde e enfermidade, habilidade vocacional, êxito 

social e financeiro, casamento, etc. são mostrados no horóscopo como no 

delineado nos itens abaixo. 

A Saúde e a Doença 

O assunto de saúde e doença é completamente esclarecido na parte desse 

livro que trata sobre a astrologia médica, mas aqueles que não estão 

interessados em se aprofundar no assunto encontrarão as seguintes dicas 

gerais, úteis para estabelecer alguns pontos determinantes nessa questão: 

Os principais indicadores de saúde e doença são o Sol, a Lua e o Ascendente, 

juntamente com os Astros na 1ª Casa ou imediatamente acima do 

Ascendente. Os doze Signos do Zodíaco conferem uma vitalidade em 

diferentes graus, e quando não há Astros perto do Signo que está no 

Ascendente, esse tem uma importância muito maior do que quando há Astros 

perto do Signo que está no Ascendente. Os Signos podem ser classificados 

como segue: 

• Áries, Touro, Leão, Escorpião e Sagitário são Signos de uma 

vitalidade extremamente marcante. 

• Gêmeos, Virgem, Libra e Aquário são de uma vitalidade moderada.  
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• Câncer, Capricórnio e Peixes são Signos de uma vitalidade fraca.  

Tanto o Sol quanto a Lua afetam a saúde em qualquer horóscopo, mas o Sol 

é, particularmente, o indicador de saúde para os homens e a Lua tem a mesma 

função no horóscopo das mulheres. Portanto, se um menino nasce em uma 

Lua Nova, com um Eclipse total, terá muitas poucas possibilidades de 

sobreviver. O mesmo pode ser dito de uma menina que nasça em uma Lua 

Cheia, quando há um eclipse. 

Se o Sol está forte por Signo143, em Aspectos benéficos com Marte144, Vênus 

ou Júpiter, se está Essencialmente Dignificado, Exaltado ou elevado num 

horóscopo masculino, isso indica a posse de uma forte vitalidade e pressagia 

uma vida abençoada com boa saúde. Se a Lua estiver posicionada de maneira 

similar no horóscopo de uma mulher, resulta no mesmo efeito. 

Por outro lado, se os luminares estão em Signos fracos145, na 6ª ou na 12ª 

Casas ou afligidos por Saturno, Marte, Urano ou Netuno, a vitalidade é fraca 

e pode resultar em muitas doenças, a menos que, desde a infância cuide-se 

em seguir as leis de saúde e de higiene. Deve-se ter em conta que o 

horóscopo mostra somente tendências, as quais se revelam infalivelmente se 

nos abandonamos ao sabor das marés da vida. Contudo, por outro lado, ele 

não mostra o fator da vontade humana, a qual, sendo divina, pode ingressar 

com esforços próprios na direção reta e, pelo menos em grande parte, corrigir 

as limitações. 

É uma boa indicação de saúde quando um Signo forte146 está no Ascendente 

com Júpiter ou Vênus perto dele, e com Aspectos benéficos. Contudo, se um 

 
143 N.T.: Áries, Touro, Leão, Escorpião e Sagitário. 
144 N.T.: Conjunção, Sextil ou Trígono. 
145 N.T.: Câncer, Capricórnio e Peixes. 
146 N.T.: Áries, Touro, Leão, Escorpião e Sagitário. 
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Signo fraco147 está no Ascendente e as forças de vida estão ainda mais 

enfraquecidas por Saturno, Urano ou Netuno, também no Signo Ascendente, 

uma vida de sofrimento é esperada. 

Com relação a Marte verificou-se que a sua presença no Ascendente 

fortalece a saúde e a capacidade do corpo em lutar contra a doença quando 

ele está com Aspectos benéficos, mas predispõe a situações incomodantes de 

sofrimentos por febres ou por processos inflamatórios, quando está afligido. 

Deve-se compreender que o Sol, Vênus, Mercúrio, a Lua e Júpiter não 

afligem, salvo quando estão com Quadraturas ou em Oposições, enquanto as 

Conjunções e os Paralelos de Saturno, Marte, Urano e Netuno são 

considerados obstrutivos e danosos, assim como as Quadraturas e Oposições. 

As aflições dos Signos Cardeais: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio indicam 

doenças agudas que, geralmente, seguem seus cursos e não deixam nenhum 

traço particular. 

As aflições dos Signos Fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário indicam 

tendências orgânicas ou hereditárias que são difíceis de combater e que, 

geralmente, se tornam crônicas. 

As enfermidades indicadas pelos Signos Comuns: Gêmeos, Virgem, 

Sagitário e Peixes são conversíveis. Podem ser totalmente vencidas ou seguir 

seu curso até que se tornem crônicas, conforme o temperamento mental da 

pessoa em cujo horóscopo se encontram. 

As posições dos Planetas adversos: Saturno, Marte, Urano e Netuno sempre 

indicam os pontos fracos na anatomia, sendo que a posição de Saturno é 

particularmente sensível, não importa se ele está ou não afligido, é sempre 

 
147 N.T.: Câncer, Capricórnio e Peixes. 
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um ponto de perigo. Conhecendo-se as partes do corpo que são regidas pelos 

diferentes Signos é fácil encontrar onde os elos fracos da corrente da saúde 

humana estão localizados: 

• Áries rege a cabeça e a face. 

• Touro rege o pescoço e a garganta. 

• Gêmeos rege os pulmões, os braços e os ombros. 

• Câncer rege o peito e o estômago. 

• Leão rege o coração e a região dorsal das costas. 

• Virgem rege as partes abdominais. 

• Libra rege os rins e a região lombar. 

• Escorpião rege os órgãos genitais e o reto. 

• Sagitário rege os quadris e as coxas. 

• Capricórnio rege os joelhos. 

• Aquário rege os tornozelos. 

• Peixes rege os pés. 

Portanto, se Saturno estiver em Leão, indicará que a pessoa está sujeita a 

problemas cardíacos. Se estiver em Peixes, indicará pés frios. O quente e 

inflamatório Marte afligido em Áries, o Signo que rege a cabeça, indicaria 

uma tendência a febres, e assim por diante com os outros Astros. 

Existem três posições particulares nebulosas no Zodíaco, a saber: as 

Plêiades, no 29º de Touro, a Ascelli, no 6º de Leão, e a Antares, no 8º de 

Sagitário. Se o Sol ou a Lua estiverem nessas posições, afligidos por um 

Planeta adverso148 é necessário ter muito cuidado com os olhos, ou se um 

 
148 N.T.: Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 
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dos Planetas adversos estiver em uma dessas posições, afligindo o Sol e a 

Lua, o mesmo prognóstico é válido. 

Com essas indicações gerais, o estudante comum deve ser capaz de 

interpretar um horóscopo no que se diz respeito à saúde e às doenças e, caso 

um exame mais completo for desejado, um estudo da matéria na parte que 

trata da Astrologia Médica fornecerá as informações necessárias. 

As Circunstâncias Sociais e Financeiras 

A vocação, a condição financeira e a posição social, como todos os outros 

assuntos, devem ser interpretadas a partir do horóscopo como um todo, mas 

a 2ª, a 6ª, a 8ª e a 10ª Casas, com seus regentes, são as mais significativas.  

A 2ª Casa indica o que a pessoa adquire por meio dos seus próprios esforços. 

Quando Júpiter, Vênus, o Sol, a Lua e Marte estão com Aspectos benéficos 

e posicionados na 2ª Casa, ou no Regente dessa Casa, atraem prosperidade 

financeira proporcional ao número e à exatidão dos seus Aspectos e se eles 

estão Essencialmente Dignificados149, em Exaltação ou em elevação. 

Contudo, se Saturno, Marte, Urano e Netuno estão elevados e afligem o Sol 

e a Lua, isso é um indício seguro de infortúnio financeiro. 

Júpiter na 2ª Casa é moderadamente generoso, mas Marte faz da pessoa uma 

gastadora sem controle e, consequentemente, o dinheiro que ela atrai, se vai 

tão rapidamente quanto chega. Saturno na 2ª Casa, ou Regente dessa Casa, 

proporciona à pessoa a capacidade de usar o dinheiro de maneira cuidadosa 

e sabiamente e de ser econômica, mas ela pode achar difícil equilibrar o 

orçamento, a menos que Saturno esteja em seu Signo de Exaltação, Libra, e 

com Aspectos benéficos com Júpiter; e nesse caso a prosperidade financeira 

vem por meio de herança ou na última parte da vida. Urano na 2ª Casa e com 

 
149 N.T.: nos seus Regentes. 



 

374 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

Aspectos benéficos com Júpiter, ou com o Sol e a Lua é, também, uma boa 

indicação de prosperidade financeira. 

A 8ª Casa: as influências astrais que atraem prosperidade financeira por meio 

dos próprios esforços da pessoa quando operantes através da 2ª Casa, atraem 

dinheiro por meio do cônjuge ou por herança quando em atividade através 

da 8ª Casa. Assim, Júpiter na 8ª Casa indica dinheiro por meio do casamento 

ou de sociedade, se com Aspectos benéficos com o Sol, a Lua, Vênus ou com 

o Regente da 7ª Casa. No entanto, se há Aspectos com Saturno ou Urano, 

indicará uma herança. Marte na 8ª Casa, com Aspectos benéficos, indica um 

marido, uma esposa ou um sócio com boa capacidade para ganhar dinheiro, 

mas também um gastador sem controle. As outras indicações enumeradas 

como atuantes por meio da 2ª Casa podem ser similarmente aplicadas à 8ª 

Casa. 

A Vocação 

Quando a maioria dos Astros está com Aspectos benéficos e acima da 

Terra150, ou quando o Sol está com Aspectos benéficos com a Lua e Marte, 

geralmente é fácil para a pessoa obter uma ocupação profissional e, quando 

o Sol está com Aspectos benéficos com Júpiter proporciona possibilidades 

de uma ocupação lucrativa. Contudo, quando a maioria dos Astros está 

debaixo da Terra151, fraca e afligida, ou quando o Sol está com Aspectos 

adversos com a Lua, Marte ou Júpiter, normalmente, é difícil para a pessoa 

encontrar condições para ter um emprego remunerado. 

 
150 N.T.: entre a 7ª e a 12ª Casas. 
151 N.T.: entre a 1ª e a 6ª Casas. 
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Para encontrar condições para ter um emprego remunerado, no qual a pessoa 

provavelmente será bem-sucedida, considere a natureza e o significado das 

Casas e dos Signos que contêm a maioria dos Astros. 

Quando a maioria dos Astros está em Signos de Fogo: Áries, Leão e 

Sagitário, indica como rentáveis as ocupações em que os metais e o fogo 

desempenham um papel proeminente, tais como operadores ou operadoras 

de máquinas (especialmente ferramentais); projetistas, desenhistas, 

planejadores ou planejadoras, designers, construtores ou construtoras que 

envolvam atividades de engenharia de estradas, rodovias, ruas, pontes, 

máquinas, etc.; motoristas; criadores ou criadoras, construtores ou 

construtoras e reparadores ou reparadoras de coisas feitas com metais; 

criadores ou criadoras, construtores ou construtoras e reparadores ou 

reparadoras de artigos de cutelaria; barbeiros ou barbeiras e cabelereiros ou 

cabelereiras; cirurgiões; soldados; e outros tipos de trabalhos perigosos 

(especialmente para a saúde e segurança da pessoa) e que envolvam altos 

riscos ou que, potencialmente, podem causar problemas, mas que pessoa se 

sente realizada e satisfeita. 

Se a maioria dos Astros está em Signos de Terra: Touro, Virgem e 

Capricórnio, indica sucesso em atividades envolvendo agricultura, 

horticultura, jardinagem, terras, minas, madeiramentos para construção e 

para móveis e utensílios; materiais de construção e como empreiteiros ou 

empreiteiras para construções; casas e comércios de gêneros alimentícios, 

tanto crus quanto cozidos, tais como venda de alimentos e outras coisas de 

utilidades domésticas, para restaurantes; ou como compra e venda de grãos, 

de produtos químicos, etc.; também negócios envolvendo a fabricação de 

tecidos adequados para roupas leves para mulheres e vestuários; em resumo,  

tudo que venha da Terra para nutrir, vestir e abrigar o Corpo Denso. 
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Se a maioria dos Astros está em Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário, 

indica êxito em carreiras de administrador ou administradoras ou auxiliar em 

escritórios, literárias ou artísticas; ocupações que envolvam, principalmente, 

o cérebro ou viagens como: as de contadores, em áreas de contas a pagar e a 

receber, representantes de negócios de uma pessoa ou de empresa, 

profissionais responsáveis por enviar e receber informações, atividades que 

envolvam o acondicionamento, gerenciamento e a garantia da entrega de 

qualquer coisa, arquitetos ou arquitetas, engenheiros ou engenheiras civis, 

desenhistas mecânicos (como máquinas, estruturas, esboços, com 

habilidades para traduzir tais ideias) e projetistas mecânicos (cria projetos 

para dispositivos e equipamentos mecânicos; melhora sistemas e processos 

de fabricação); palestrante ou conferencistas; cientistas; eletricistas; 

aviadores ou aviadoras; inventores ou inventoras e todas as ocupações 

semelhantes em que a Mente é um fator principal. 

Se a maioria dos Astros está em Signos de Água: Câncer, Escorpião e Peixes, 

a pessoa deveria procurar ocupações em que os fluídos fossem proeminentes, 

tais como as de: marinheiro ou marinheira, construtor ou construtora naval e 

armador ou armadora, engenheiro ou engenheira naval ou outra ocupação 

que envolva embarcações fluviais ou marítimas; fabricante ou negociante de 

bebidas, etc. 

O Astro Regente também desempenha um importante papel na vida 

profissional, e as ocupações representadas pelos diferentes Astros podem ser 

indicadas como abaixo: 

Q – O Sol como Regente da vida indica um ou uma líder – pode ser de um 

governo, como rei, rainha ou presidente, ou de um estado ou cidade, como 

governador, governadora, prefeito ou prefeita, ou como presidente de uma 
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empresa, seja ela grande ou pequena. Assim, quando o Sol é o Regente da 

vida, especialmente se está na 10ª Casa, indica uma posição no governo ou 

um emprego em uma atividade executiva. 

T – Vênus como Regente da vida indica emprego em uma atividade artística, 

como um músico, cantor ou cantora, ator ou atriz, agente de teatro; fabricante 

ou negociante de acessórios de moda ou de fantasias, de rendas, de bordados 

e de roupas femininas; doces e confeitos, flores ou ornamentos, etc. 

S – Mercúrio como Regente da vida indica êxitos na literatura ou como 

palestrante, em atividades no ramo de impressão, de edição ou de 

contabilista; como professores ou professoras em escolas; profissionais 

responsáveis por enviar e receber informações rápidas; atividades que 

envolvam o acondicionamento, gerenciamento e a garantia da entrega de 

qualquer coisa; viajantes da área comercial de empresas; atividades de 

estenografia ou taquigrafia; atividades de secretariado; atividades em 

escritórios e todas as outras ocupações relacionadas com atividades de 

documentação, administrativas e de viagens. 

R – A Lua como Regente da vida significa êxito como comerciantes 

ambulantes, empregados ou empregadas em estradas ou rodovias; 

cobradores ou cobradoras e outras posições ligadas ao transporte público; 

construtores de automóveis; proprietário, proprietária ou gerente de hotel; 

negociantes de produtos, mercadorias e bens líquidos; enfermeiro ou 

enfermeira; obstetras; marinheiros ou marinheiras e outras atividades a bordo 

de embarcações fluviais ou marítimas e no comércio marítimo. 

W – Saturno como Regente da vida indica todas as ocupações conectadas 

com a terra, tais como: agricultura, jardinagem, minas, construção e 
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materiais de construção; diplomatas, juízes ou juízas, políticos ou políticas, 

polícia, carcereiros ou carcereiras, detetives, agentes de serviço secreto e 

todas as ocupações cujas atividades são realizadas em ambientes secretos e 

estratégicos; trabalhos noturnos e todos aqueles que estão empregados em 

trabalhos lentos, difíceis e árduos. 

V – Júpiter como Regente da vida indica êxitos em profissões como as de 

advogado ou advogada, juiz ou juíza, membro de um clero, embaixador ou 

embaixadora, oficial de gabinete, senador ou senadora, congressista ou 

outras posições de confiança pública; banqueiro ou banqueira, agente 

financeiro, médico ou médica e em atividades em obras beneficentes ou 

sociais. 

U – Marte como Regente da vida indica empregos onde o ferro e 

instrumentos cortantes são importantes, tais como os usados por soldados; 

cirurgiões ou cirurgiãs; criadores ou criadoras, construtores ou construtoras 

e reparadores ou reparadoras de coisas feitas com metais; como operadores 

ou operadoras de máquinas (especialmente ferramentais); barbeiros ou 

barbeiras e cabelereiros ou cabelereiras; criadores ou criadoras, construtores 

ou construtoras e reparadores ou reparadoras de artigos de ferro; projetistas, 

desenhistas, planejadores ou planejadoras, designers, construtores ou 

construtoras que envolvam atividades de engenharia de estradas, rodovias, 

ruas, pontes, máquinas, etc.; e em todas as ocupações que envolvam altos 

riscos ou que, potencialmente, podem causar problemas, mas que pessoa se 

sente realizada e satisfeita. 

X – Urano como Regente da vida indica empregos nos quais o ar, a 

eletricidade, o poder do pensamento e o talento são fatores principais, tais 
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como os dos inventores ou inventoras, dos e das eletricistas, dos aviadores 

ou aviadoras e daqueles interessados em assuntos supranormais e 

suprafísicos como a psicologia, a frenologia, o magnetismo, a cura divina ou 

mental; aqueles ligados a grupos cooperativos, a igualdade econômica e 

financeira e às ideias avançadas de vida e de viver. 

Y – Netuno como Regente da vida indica ocupações que envolvem o oculto 

e os elementos aquáticos e psíquicos; também aqueles em que há muita 

fraude e decepção e é muito difícil controlá-las, porque a matéria psíquica 

autêntica é muito rara. Essas ocupações incluem as dos astrólogos, dos 

médiuns e dos clarividentes. Netuno também produz músicos elevadamente 

inspirados. 
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CAPÍTULO XXI – O CASAMENTO E A DESCENDÊNCIA 

Houve um tempo em que o ser humano, em formação, era macho-fêmea e 

capaz de gerar filhos sem a participação de outrem, mas quando um polo da 

força criadora foi dirigido para cima, para construir o cérebro e a laringe, a 

humanidade deixou de ser bissexual152 e, desde então, cada macho ou fêmea 

tem que procurar seu complemento para conseguir gerar filhos. Portanto, o 

casamento foi instituído pelos Anjos como um sacramento, e o rito sagrado 

da geração era realizado, sob a supervisão deles, em grandes templos e em 

determinadas épocas do ano, quando as linhas de forças interplanetárias 

estavam propícias para a propagação. O restante do tempo vivia todos juntos 

na perfeita felicidade paradisíaca do companheirismo casto. O parto, por 

conseguinte, era sem dor, e a enfermidade e a tristeza, que sentimos quando 

perdemos alguém a quem muito apreciamos, eram desconhecidas. 

Contudo, quando sob a orientação dos Anjos decaídos, os espíritos de 

Lúcifer, a humanidade começou a exercer a função criadora por prazer, sem 

levar em consideração o raio estelar, a morte se tornou presente e a mulher 

passou a ter seus filhos expressando dores e sofrimento. Embora um juiz de 

paz possa legalmente casar as pessoas, por ignorar a escrita estelar, ele não 

pode ver se há a harmonia necessária básica para unir as duas almas. Por essa 

razão, infelizmente, uma grande quantidade de casamentos fracassa, no que 

se diz respeito a trazer a felicidade e a satisfação de alma que marcam o 

companheirismo verdadeiro de dois seres. Além disso, existe o incidente da 

dor do parto para piorar e aumentar o sofrimento do ego que está construindo 

seu corpo sob condições pré-natais desarmônicas. Certamente, é um tributo 

muito pesado a se pagar pela ignorância da ciência estelar! Pior ainda, na 

 
152 N.T.: um ser bissexual é um ser que apresenta as características de ambos os sexos, masculino e 

feminino. 
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grande maioria dos casos em que as pessoas conhecem a astrologia, ou onde 

elas estão informadas sobre a sua situação real para tais casos, elas se 

recusam a considerar a voz de advertência, quando essa voz contraria seus 

desejos. Com frequência, chegam até a odiar o astrólogo que ousa lhes dizer 

sobre a imensa tristeza que as espera caso se casem. Por conseguinte, na 

melhor das hipóteses, essa é uma tarefa ingrata. 

Contudo, esse assunto é tão importante em nosso atual estágio de evolução, 

tem consequências de tão longo alcance, tanto para o indivíduo quanto para 

a sociedade, que realmente é um crime entregar ao acaso a escolha de um (a) 

companheiro (a). Felizmente estamos nos aproximando da Era de Aquário, 

e não há dúvida de que as pessoas estudarão a escrita estelar; talvez elas 

instituam departamentos matrimoniais, mantidos pela Igreja ou pelo Estado, 

visando orientar a nova geração na direção correta. Se as crianças, cujas datas 

de nascimento são harmoniosas, pudessem se encontrar em seus lares e se 

tornar companheiros de brincadeiras e de divertimentos, o relacionamento, 

sem dúvida, amadureceria em direção ao amor, com o passar dos anos. 

Então, o casamento não poria fim ao romance como, infelizmente, acontece 

na maioria das uniões consumadas atualmente, mas intensificaria o amor e a 

felicidade ano após ano. O vínculo de afeição cresceria cada vez mais forte, 

e ajudaria o crescimento da alma dos que estivessem sob esse encanto 

mágico, como nenhum outro relacionamento poderia fazê-lo. 

Então, os filhos não seriam meros acidentes. Seriam amados durante a vida 

e dificilmente sentiriam falta do céu de onde vieram, porque encontraram em 

seus lares um céu terrestre. Por conseguinte, oremos para que chegue logo o 

tempo em que cada comunidade terá seu departamento matrimonial 

conduzido sob base astrológica, para onde os pais possam enviar os dados 

de nascimento de seus filhos e receber, em troca, os nomes e endereços de 

outras crianças que lhes possam ser harmoniosas como companheiras. Se os 
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pais das duas crianças ficarem satisfeitos, no que diz respeito às relações 

familiares, etc., as crianças poderiam se encontrar; caso contrário, outros 

nomes poderiam ser apresentados pelo departamento, até que um adequado, 

tanto em relação ao padrão social quanto ao astrológico, fosse encontrado. 

Então, as crianças poderiam brincar juntas, e não há dúvidas de que, com o 

tempo, a afeição mútua se transformaria em amor que satisfaria os 

românticos sentimentos juvenis. Mais tarde um casamento ideal coroaria a 

felicidade das duas pessoas. 

Da nossa parte, não devemos aguardar que a Igreja ou o Estado tomem essa 

iniciativa. Se os pais que acreditam em Astrologia formassem associações, 

mantendo um departamento central onde os horóscopos de seus filhos 

pudessem ser guardados num arquivo, agrupados e classificados, à espera de 

se encontrar verdadeiros companheiros para eles, isso daria uma 

demonstração tão prática do valor da Astrologia que dentro de vinte e cinco 

anos o número de casos já seria suficiente para chamar a atenção das pessoas 

conservadoras. 

A Harmonia e a Discórdia 

O ser humano é, como disse São Paulo, espírito, alma e corpo. Portanto, a 

combinação de dois seres em perfeita harmonia necessita que eles estejam 

de acordo nos planos espiritual, moral e físico, simbolizados no horóscopo 

pelo Sol e pela Lua (Espírito ou Ego), por Marte e Vênus (alma ou sexo) e 

pelo Ascendente, que governa o Corpo Denso. Esses significadores, reunidos 

com o Signo da 7ª Casa e com o (s) Astro (s) que estiver (em) lá, mostram a 

harmonia inata ou a discórdia entre as pessoas, no que se diz respeito ao 

relacionamento no casamento. 
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A harmonia física é julgada pela comparação do Signo Ascendente das duas 

pessoas envolvidas. Os Signos de Fogo se combinam, assim como os Signos 

de Terra, de Ar e de Água. No entanto, uma pessoa com um Signo de Fogo 

no Ascendente não pode ter êxito na união com alguém de um Signo de Água 

ou de Terra no Ascendente. É como misturar fogo com água, ou lançar terra 

ao fogo. Fogo combina somente com Fogo e Ar. As pessoas com um Signo 

de Água no Ascendente podem se harmonizar com pessoas que tenham um 

Signo de Terra no Ascendente, ou vice-versa. Contudo, nem os Signos de 

Terra nem os de Água podem se misturar com a triplicidade de Ar. 

No plano moral, o relacionamento é governado por Marte e Vênus. Se Vênus 

no horóscopo de uma pessoa estiver no mesmo Signo e grau que Marte no 

horóscopo da outra pessoa, haverá um amor à primeira vista, quando se 

encontrarem, mas a atração será sexual e, a menos que existam outros Signos 

fortes que se harmonizam, Marte dominará Vênus, especialmente se Marte 

estiver na 7ª Casa ou muito elevado e acima de Vênus no horóscopo da outra 

pessoa. 

Quando o Sol no horóscopo de uma pessoa estiver no lugar da Lua na carta 

da outra pessoa, haverá harmonia no plano espiritual. 

O casamento ideal necessita da combinação dos dois horóscopos em todos 

esses particulares e a felicidade dependerá do grau de concordâncias, 

conforme indicado. Há uniões em que as pessoas se harmonizam 

sexualmente, mas possuem características totalmente diferentes em outros 

aspectos, e vice-versa. Portanto, os dois horóscopos devem ser examinados 

em sua totalidade para se ter uma interpretação confiável. 

O que vem a seguir explicará as indicações para o casamento no horóscopo 

individual de ambos os sexos. 
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O Casamento para os Homens 

Um casamento prematuro é indicado no horóscopo de um homem: 

(1)   Quando ele tenha nascido à luz da Lua, na fase em que ela vai da 

Nova para a Cheia, desde que ela esteja na: 4ª, 5ª, 6ª, l0ª, 11ª ou 12ª 

Casas. 

(2)   Quando a Lua e Vênus estão fortes e bem-aspectados, com uma 

quantidade de outros Astros nos Signos férteis de: Câncer, Escorpião 

ou Peixes. 

(3)   Quando a Lua e Vênus estão na 5ª ou 7ª Casas, que regem o namoro 

e o casamento. 

(4)   Quando um Signo fértil está no Ascendente, com Câncer, Escorpião 

ou Peixes na 5ª ou 7ª Casas. 

(5)   Quando Vênus e Marte estão Essencialmente Dignificados153, 

elevados, fortes e bem-aspectados. 

(6)   Quando Júpiter ou Vênus, ou ambos, estão na 7ª Casa, bem-

aspectados. 

Um casamento tardio é mostrado no horóscopo de um homem: 

(1)   Quando ele tenha nascido nos momentos em que não haja a luz da 

Lua, isto é, na fase em que ela vai de Cheia para Nova e esteja na lª, 

2ª, 3ª, 7ª, 8ª ou 9ª Casas. 

(2)   Quando a Lua ou Vênus estão afligidos por Saturno, Marte, Urano 

ou Netuno, especialmente se qualquer um desses Planetas estiver na 

5ª ou 7ª Casas. 

(3)   Quando Saturno, Marte, Urano ou Netuno estão na 5ª ou 7ª Casas. 

 
153 N.T.: nos seus Regentes. 
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(4)   Quando a Lua está em Quadratura ou Oposição a Vênus ou Júpiter 

causa problemas no namoro e consequentes atrasos no casamento. 

O casamento é negado ou realizado com grande dificuldade: 

(1)   Quando Saturno está em Escorpião, que rege os genitais, ou se a Lua 

está ali em Paralelo, Conjunção, Quadratura com Saturno ou em 

Oposição a ele, o Planeta da obstrução, pois, nesse caso, há pouco ou 

nenhum desejo sexual; daí essas pessoas, geralmente, permanecerem 

solteiras. 

(2)   Quando a Lua, ou Vênus, o Planeta do amor, estão afligidos no Signo 

saturnino de Capricórnio; especialmente se a aflição vem de Saturno, 

o Planeta da obstrução, muitos obstáculos se apresentam para a 

realização do casamento, sendo duvidoso que possam ser superados, 

pelo que é improvável que a pessoa se casará. 

(3)   Quando a Lua está em Quadratura com o Sol ou em Oposição a ele é 

difícil a pessoa se decidir sobre qualquer assunto, e se a Lua estiver 

na 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 8ª ou 9ª Casas, isso torna ainda mais difícil uma 

decisão relativa ao casamento. Se, ao mesmo tempo, houver uma 

aflição de Saturno, a pessoa nunca tomará uma decisão, pelo que o 

casamento não se consumará. 

(4)   Quando a Lua está nos últimos graus de um Signo, dizemos que está 

vazia de curso e, se ao mesmo tempo ela não forma nenhum Aspecto 

com outros Astros isso indica falta de atração pelo sexo oposto o que, 

provavelmente, impedirá a pessoa de estabelecer um relacionamento 

para fins de casamento. 
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O Casamento para as Mulheres 

Um casamento prematuro é indicado no horóscopo de uma mulher: 

(1)   Quando ela tenha nascida à luz da Lua, na fase em que ela vai da Nova 

para a Cheia, e o Sol está na: 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª ou 12ª Casas. 

(2)   Quando o Sol e Vênus estão em um dos Signos férteis: Câncer, 

Escorpião ou Peixes e bem-aspectados. 

(3)   Quando o Sol, Vênus e Marte estão bem-aspectados, especialmente se 

na 5ª ou 7ª Casas, que governam o namoro e o casamento. 

(4)   Quando um Signo fértil está no Ascendente, com Câncer, Escorpião 

ou Peixes na 5ª ou 7ª Casas. 

(5)   Quando o Sol, Marte e Vênus estão Essencialmente Dignificados, 

elevados, com Aspectos benéficos e fortes. 

(6)   Quando Júpiter ou Vênus estão na 7ª Casa, bem-aspectados. 

Um casamento tardio é mostrado no horóscopo de uma mulher: 

(1)   Quando ela tenha nascida nos momentos em que não haja a luz da 

Lua, isto é, na fase em que ela vai de Cheia para Nova, e o Sol esteja 

na lª, 2ª, 3ª, 7ª, 8ª ou 9ª Casas. 

(2)   Quando o Sol e Vênus estão afligidos por Saturno, Marte, Urano ou 

Netuno, especialmente se estiverem na 5ª ou 7ª Casas, que governam 

o casamento e o namoro. 

(3)   Quando Saturno, Marte, Urano ou Netuno estão na 5ª ou 7ª Casas. 

(4)   Quando a Lua está em Quadratura ou Oposição a Vênus ou Júpiter, 

atrasos e problemas no namoro e no casamento podem ser esperados. 

(5)   Quando a Lua está em Paralelo, Quadratura com ou em Oposição a 

Urano, a oitava de Vênus, isso também pode significar atrasos. 
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O casamento é negado ou realizado com grande dificuldade: 

(1)   Quando Saturno está em Escorpião, Signo que rege os órgãos 

genitais, ou quando o Sol está em Paralelo, Conjunção, Quadratura 

com Saturno ou em Oposição a ele – o Planeta da obstrução, há pouco 

ou nenhum desejo por relações sexuais, de modo que quando esse 

Signo está nessas condições no horóscopo de uma mulher, é seguro 

prognosticar que ela permanecerá solteira. 

(2)   Quando o Sol ou Vênus, o Planeta do amor, estão afligidos no Signo 

saturnino de Capricórnio, particularmente, se a aflição vem de 

Saturno, o Planeta da obstrução, haverá muitos obstáculos para o 

casamento e é muito difícil acreditar que, sob tais condições, um 

casamento acontecerá. 

(3)   Quando Sol e a Lua se afligem mutuamente por uma Quadratura ou 

Oposição, a pessoa é muito vacilante em qualquer assunto, e se o Sol, 

que é o indicador de casamento para a mulher, está na 1ª, 2ª, 3ª, 7ª, 

8ª ou 9ª Casas, é bem difícil para ela chegar a uma decisão a respeito 

do casamento. Se ao mesmo tempo houver uma aflição entre o Sol e 

Saturno, isso impedirá realmente a pessoa de se decidir, pelo que o 

casamento não se consumará. 

(4)   Quando o Sol, por progressão, não forma nenhum Aspecto com os 

outros Astros, isso indica falta de atração pelo sexo oposto o que, 

provavelmente, impedirá a pessoa de se casar. 

Felicidade, Tristezas Profundas e Morte, Falecimento e Perda do 

Cônjuge 

O masculino Sol é o indicador particular do cônjuge no horóscopo de uma 

mulher, e a feminina Lua significa o cônjuge no horóscopo de um homem. 

Assim, quando o Sol e a Lua estão com Aspectos benéficos entre si ou com 
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Vênus, o Planeta do amor, ou com Júpiter, o Planeta da benevolência, das 

expressões externas de contentamento e satisfação, e do regozijo que se 

alcança quando fazemos o bem a alguém estão garantidas na relação 

conjugal, particularmente se esses Planetas estão na 7ª Casa. 

Por outro lado, Saturno, Marte, Urano ou Netuno afligindo o Sol em um 

horóscopo de uma mulher ou a Lua em horóscopo de um homem indica 

tristezas profundas e problemas na relação conjugal. Se eles estiverem na 7ª 

Casa, a evidência é muito mais forte e é, também, um prognóstico de que 

haverá a dissolução do casamento. 

A esse respeito, Saturno e Marte indicam a morte do cônjuge; Urano também 

pode causar esse fim se afligido por Saturno ou Marte; mas, por outro lado, 

aponta para um relacionamento clandestino o qual, provavelmente, 

ocasionará a dissolução do casamento por abandono do lar ou por divórcio. 

Mais de um Casamento 

Se um ou mais dos Planetas adversos (Saturno, Marte, Urano e Netuno) estão 

na 7ª Casa e o Sol ou a Lua estão em um Signo fértil (Câncer, Escorpião ou 

Peixes) ou nos Signos duplos, como Gêmeos ou Sagitário, é quase certo que 

a pessoa se casará muitas vezes e, provavelmente, para sua grande tristeza. 

Se o Sol ou Lua estão com Aspectos com Planetas que estão em Signos 

duplos (Gêmeos, Sagitário ou Peixes), especialmente, se esses Signos estão 

na 7ª Casa, então dois ou mais casamentos provavelmente ocorrerão. Quando 

o Regente do Ascendente está na 7ª Casa, com Aspectos benéficos com 

outros Astros e em um Signo duplo (Gêmeos, Sagitário ou Peixes), isso 

indica uma pluralidade de casamentos. 

Descrição do Marido ou da Esposa 
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No horóscopo de um homem, os Astros com os quais a Lua forma Aspecto 

por progressão, depois do nascimento, indicarão a esposa pela qual ele será 

atraído, bem como o caráter e temperamento delas, que serão determinados 

pelos Signos onde os Astros estiverem e pelos Aspectos formados por eles. 

Como ilustração, vamos supor que a Lua, no horóscopo de um homem, 

primeiramente forma um Sextil com o Sol em Leão, e que o Sol está em um 

Trígono com Júpiter; então acharemos a descrição esposa lendo sobre o 

temperamento e o caráter no CAPÍTULO do Sol onde tratamos do Sol em 

Leão e em Trígono com Júpiter. Isso indicaria uma esposa com uma 

determinação para ser bem-sucedida, um nobre caráter, cabelos claros e de 

cor natural ou aparência da pele no rosto um tanto vermelha. Se, por outro 

lado, vemos que a Lua depois do nascimento forma uma Quadratura com 

Marte em Escorpião, e que Marte, por sua vez, forma Quadratura com Vênus, 

isso mostraria uma esposa de uma natureza muito lasciva, preguiçosa ou não 

ativa e desleixada, desarrumada e descuidada; dominadora, briguenta e de 

convivência extremamente difícil. E assim com os outros Astros. 

No horóscopo de uma mulher, o marido é descrito pelos Astros com os quais 

o Sol forma Aspecto por progressão, sendo que tais Astros devem ser 

considerados em relação ao Signo onde estão e os Astros com os quais eles, 

cada um por sua vez, formarem configurações e, o método é o mesmo do 

aplicado à Lua no horóscopo de um homem. Deve-se notar, porém, que 

quando o indicador do cônjuge, com Aspectos com o Sol ou com a Lua, está 

Retrógrado ou está enfraquecido por Signo, como Saturno em Áries ou 

Júpiter em Gêmeos, a atração não é suficientemente forte para culminar em 

casamento, mas provavelmente indicará só uma atração passageira. Portanto, 

o estudante precisará usar seu discernimento quanto a esses particulares. 
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Filhos 

Se uma pessoa terá ou não filhos, isso é algo que não pode ser interpretado 

somente pelo horóscopo individual dele ou dela. Não há nenhum grau de 

precisão, pois tal assunto não depende de um deles somente. Portanto, os 

horóscopos dos pais em perspectiva devem ser comparados e as indicações 

individuais combinadas; então, se os dois horóscopos mostrarem naturezas 

férteis, muitos filhos poderão nascer, mas se ambos forem apenas 

moderadamente férteis, ou se um for muito fértil e o outro estéril, o 

prognóstico deve ser feito de uma maneira adequada, considerando as 

diferenças nos graus de fertilidade ou esterilidade representada pelos Signos 

envolvidos. 

As indicações mostradas no horóscopo individual podem ser interpretadas 

da seguinte maneira: 

A Lua é o Astro da fecundação e, portanto, o indicador mais importante; em 

seguida vem Vênus, o Planeta do amor e da atração; e, finalmente, Júpiter, o 

Planeta da benevolência. Se um desses Astros está na 5ª Casa, que indica 

filhos, e em um dos Signos férteis ou duplos, (Câncer, Escorpião, Peixes, 

Gêmeos ou Sagitário), então é uma indicação de que a pessoa possui uma 

natureza fértil e terá muitos filhos, os quais terão uma disposição boa e 

agradável. Interpretação semelhante poderá ser feita se a 11ª Casa estiver 

assim configurada. Se virarmos o horóscopo de cabeça para baixo, de modo 

que a 7ª Casa se torne a 1ª, isso mostrará o horóscopo do cônjuge, e a 11ª 

Casa fica então sendo sua 5ª Casa, a dos filhos; assim, tanto a 5ª quanto a 11ª 

Casas devem ser levadas em consideração nesse assunto. Entretanto, como 

já foi dito, o verdadeiro estado das condições não pode ser prognosticado a 

não ser que se combinem os horóscopos de ambos, do pai e da mãe. 
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Quando o violento e turbulento Marte, ou Saturno (afamado na antiga 

mitologia grega como o destruidor dos filhos) ou o Sol ou Urano estiverem 

na 6ª ou 11ª Casas, eles ou evitarão o nascimento de filhos ou os destruirão 

durante a infância. Isso se torna particularmente verdadeiro se Áries, Leão 

ou Capricórnio estiverem na cúspide de uma dessas duas Casas. 

Quando a Lua está em Câncer, Escorpião, Peixes, Gêmeos ou Sagitário com 

Aspecto benéfico com Júpiter ou Vênus, indica uma família numerosa. 

Contudo, quando a Lua está em Áries, Leão ou Capricórnio e afligida por 

um dos Planetas adversos ou pelo Sol, geralmente o casamento é estéril. 

Saturno e Vênus na 7ª Casa é, também, um indício de casamento sem 

descendentes. 

Se há uma diferença nas indicações da 5ª e 11ª Casas, a interpretação deve 

ser modificada, de uma maneira adequada, considerando as diferenças nas 

indicações.
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CAPÍTULO XXII – PROGRESSÃO DO HORÓSCOPO 

Destino ou Livre-arbítrio 

Quando uma corrente é submetida a uma tensão, ocorrem imperfeições em 

alguns dos seus elos, e o elo mais fraco se romperá primeiro. Do mesmo modo, 

no caso do Corpo Denso há certos pontos fracos inerentes e esses são indicados 

no horóscopo. A partir do momento do nascimento, submetemos nosso Corpo 

a uma tensão constante e, com o tempo a fraqueza dos diversos pontos se 

manifesta como doença. O movimento dos Astros depois do nascimento 

determina o tempo em que algum elo, em particular, pode se romper. Esse 

movimento dos Astros no horóscopo é chamado de “Progressão”. O estudo e a 

prática da Astrologia Médica exigem o conhecimento de como progredir os 

Astros no horóscopo e, portanto, devemos estudar esse assunto como incluso 

na “mensagem das estrelas” relativo às doenças. 

Quando o Sol nasce no leste o dia começa, e os afazeres destinados a cada um 

estão ainda diante de nós. Aos poucos o Sol avança pela arqueada abóbada 

celeste, marcando o tempo estabelecido para o desempenho de nossos vários 

deveres: cumprir nossos compromissos, nos alimentar, descansar e nos divertir; 

e quando ele completa seu curso no dia e deixa de iluminar nossa esfera de ação, 

sua ausência nos convida a dormir, até que a aurora de um novo dia nos 

apresente a oportunidade para a continuação das atividades interrompidas no 

dia anterior. Se o Sol permanecesse estacionário em determinado ponto do céu, 

não serviria como um marcador de tempo, mas, como está hoje, todos os 

acontecimentos de nossas vidas são fixados por sua progressão. 

O horóscopo é um mapa dos céus para o período de tempo em que o místico 

Sol da Vida nasce e nos desperta do longo sono entre duas vidas; então, 

nascemos no Mundo Físico para continuarmos os trabalhos da vida anterior, 

para cumprirmos os compromissos assumidos com um amigo, uma amiga, um 
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inimigo ou uma inimiga; para colhermos o contentamento e a paz interna ou 

para suportarmos o as maiores tristezas, que são frutos da nossa existência 

anterior na Terra e, do mesmo modo que a progressão do Sol marca a mudança 

do tempo, dia e ano, introduzindo estação após estação em uma sequência 

ordenada e mudando a aparência do Grande Mundo, o Macrocosmo, assim 

também a progressão do horóscopo – o verdadeiro “Relógio do Destino” – 

registra com precisão quando as tendências, mostradas pelo horóscopo natal, 

culminarão em acontecimentos; ele mede os períodos de prosperidade e 

adversidade; alerta sobre uma tentação obstrutiva e informa de onde ela virá, 

ajudando-nos a escapar, se ouvirmos o seu alerta. O horóscopo natal mostra, 

infalivelmente, os pontos fracos em nosso caráter ou na habilidade do nosso 

corpo em lutar contra as enfermidades, mas o horóscopo progredido indica 

quando está programado para a antiga indulgência com os hábitos nocivos nos 

trazer aflições ou enfermidades; revela, verdadeiramente, quando as crises 

culminarão; assim, ele nos adverte para que estejamos alerta aos momentos 

críticos, e nos fortalece nas horas sombrias da calamidade, com a esperança do 

fim da aflição e da enfermidade em um determinado tempo; daí a importância 

de sabermos como progredir o horóscopo. 

Contudo, alguém pode dizer que se tudo é assim previsível, isso evidencia um 

destino inexorável, decretado por capricho divino; então, de que vale o esforço 

ou o conhecimento; comamos, bebamos e nos divirtamos, pois amanhã 

morreremos. Se nascêssemos nessa vida terrestre pela primeira e única vez, para 

viver aqui algum tempo e depois irmos embora dessa esfera para nunca mais 

voltar, o destino e o favoritismo, independentemente da justiça, pareceriam ser 

a regra. No entanto, esse não é o caso; em um mundo onde tudo o mais é 

governado por leis, a existência humana também deve estar sujeita a um 

regulamento, e nós sustentamos que uma solução racional do mistério da vida 

é fornecida pelas Leis Gêmeas do Ser: a Lei do Renascimento e a Lei de Causa 

e Efeito. 
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Aquilo que tem um começo deve ter um fim e, reciprocamente, aquilo que não 

tem fim nunca pode ter tido um começo. Se o espírito humano é imortal e não 

pode morrer, também não pode ter nascido; se ele vive por toda a eternidade, 

deve ter vivido desde toda a eternidade; não há como escapar dessa verdade; a 

preexistência deve ser aceita, se a imortalidade é um fato na natureza. 

Nesse mundo não há lei mais facilmente observável que a lei dos ciclos 

alternantes, que determina a sucessão das marés alta e baixa, dos dias e das 

noites, dos verões e dos invernos, do dormir e do acordar. Sob a mesma lei, a 

vida do ser humano é vivida alternadamente no Mundo Físico, onde ele planta 

as sementes da ação e ganha experiências, de acordo com seu horóscopo. Essas, 

os frutos da existência aqui, são mais tarde assimiladas como poderes anímicos, 

nos mundos espirituais. O nascimento e a morte, portanto, nada mais são do que 

passagens de uma fase da vida do ser humano para outra, e a vida que agora 

vivemos é apenas uma dentre muitas. As diferenças de caráter, nobreza ou 

brutalidade, de força ou fraqueza moral, a posse de ideais elevados ou de baixos 

instintos, etc., são alguns sinais da força ou da fraqueza da alma. As faculdades 

mais belas são vestimentas gloriosas das almas nobres, formadas através de 

muitas vidas no caminho da existência concreta, por provas e tentações. Elas 

brilham com um esplendor que ilumina o caminho e o torna mais fácil ser 

seguido pelos outros. O nível de qualidade ou habilidade de grosseria denotam 

o jovem na Escola da Vida, mas repetidas existências aqui apararão, no devido 

tempo, as ásperas arestas; o tornarão mais gentil e mais simpático e, também, 

conseguirá expressar sentimentos mais profundos e mais nobres. 

O horóscopo mostra essa diferença na textura da alma e os Aspectos indicam 

como a alma amadurece pelas configurações caleidoscópicas dos Astros em 

progressão, os quais sopram o fogo nas fornalhas da aflição para remover tudo 

que é ruim ou imoral e purificar a alma de manchas, ou fazer brilhar a coroa da 

virtude quando a vitória é alcançada; mas, embora os Astros mostrem as 
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tendências com muita exatidão, há um fator indeterminável que não é mostrado, 

um verdadeiro “x” astrológico: a força de vontade do ser humano, e nesse 

rochedo astrológico as previsões sempre estão sujeitas a falhar, porque algo 

aconteceu diferente do previsto; isto, às vezes, é igual a uma situação onde 

somos derrotados por alguém forte demais para nós ou por um problema difícil 

demais para resolvermos e, isso até mesmo para o mais cuidadoso e competente 

astrólogo; muito embora a própria falha das previsões bem fundamentadas seja 

a abençoada certeza de que não estamos fadados a fazer isso ou aquilo, só 

porque nosso horóscopo mostra que em determinado momento os raios astrais 

nos impelem em certa direção. Em última análise, nós somos árbitros de nosso 

destino, e é significativo que, enquanto para a maioria das pessoas é possível 

prever, com absoluta certeza, que os prognósticos serão confirmados, porque 

elas vagam pelo mar da vida levadas pela corrente das circunstâncias, as 

previsões para o idealista esforçado falham, na proporção direta a sua realização 

espiritual pela sua força de vontade, a qual o eleva para a autoafirmação e 

resistência ao erro. 

Um belo poema de Ella Wheeler Wilcox154 transmite essa ideia, de modo muito 

agradável: 

“Um barco sai para Leste e para Oeste um outro sai, 

com o mesmo vento que sopra, numa única direção; 

É a posição das velas e não sopro do vento 

que determina o rumo em que eles vão. 

Os rumos do destino são como os ventos do mar, 

conforme navegamos através da vida 

É a ação da alma que determina a meta 

e não a calmaria nem a luta.”

 
154 N.T.: Ella Wheeler Wilcox (1850-1919), foi uma escritora e poeta estadunidense. Sua obra mais 

conhecida foi Poemas de Paixão. Seu trabalho mais duradouro foi “Solitude”, que contém as linhas: “Ria 

e o mundo rirá com você, chore e você chorará sozinho”. 
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CAPÍTULO XXIII – OS DIFERENTES MÉTODOS DE PROGRESSÃO 

E A RAZÃO DISSO 

Além do Mundo Físico no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser 

presentemente, onde o brilho do Sol e a chuva, a tempestade e a neve, o calor e 

o frio afetam nosso ser físico de vários modos, um Mundo de substância mais 

sutil permeia a matéria mais densa, e as forças nativas a esse reino impigem 

sobre as nossas almas, como sentimentos, desejos e emoções, pois a alma está 

revestida da substância daquele Mundo. Os místicos, consequentemente, 

chamam esse reino da natureza de Mundo do Desejo. Uma substância ainda 

mais sutil, um oceano de Pensamento, permeia tanto o Mundo do Desejo quanto 

o Mundo Físico, e como a Mente é composta da substância daquela região, sente 

as ondas de pensamento geradas pelos outros espíritos dotados de uma Mente. 

Aqui, no Mundo Físico, o Tempo e o Espaço são fatores primordiais da 

existência, mas, no Mundo do Desejo a distância é praticamente inexistente 

porque os espíritos, havendo descartado o envoltório mortal, viajam com a 

velocidade do relâmpago, e como a visão espiritual atravessa a substância mais 

densa, a luz ali nunca é obscurecida; assim, ali não há noite, nem calor e nem 

frio que afete a alma, pelo que também não existe divisão de Estações do ano 

que marquem o tempo tão definidamente como no Mundo Físico. Contudo, 

apesar disso, existe uma certa sequência de acontecimentos e, no voo da alma 

de um lugar do globo para outro sentimos a natureza da região interferindo, a 

despeito da velocidade, mas, no Mundo do Pensamento, pensar em um lugar é 

estar lá, imediatamente; ali não há nem passado nem futuro; os acontecimentos 

não estão separados pelo tempo ou por lugares pelo espaço, mas tudo é um 

eterno aqui e agora. 

Como a ciência da Astrologia é fundamentada em fatos cósmicos, também há 

três estágios na progressão, desde os acontecimentos que começam no Mundo 
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do Pensamento até os fatos concluídos no Mundo Físico e, há dois métodos de 

progressão do horóscopo, pertinentes aos reinos mais sutis, além do movimento 

real observável nos Céus. 

Suponhamos uma vara com milhares de quilômetros de comprimento enfiada 

no Equador da Terra, passando pelo seu centro até atingir o lado oposto, e em 

ângulo reto com os polos da Terra; então, como a Terra gira sobre seu eixo, a 

ponta da vara descreveria um círculo nos céus. A esse círculo os astrônomos 

chamam de “Equador Celeste”155, e a posição de um corpo celeste nessa linha 

é medida em graus e minutos de “Ascensão Reta”156, desde o ponto onde o Sol 

cruza o Equador no Equinócio de Março. Essa rotação da Terra em torno do seu 

próprio eixo resulta em termos um novo grau no zênite, ou Meridiano, a cada 

quatro minutos aproximadamente, e pelas regras de um sistema de progressão 

podemos calcular quantos graus de “Ascensão Reta” passaram pela posição 

meridiana desde o nascimento até a formação de um certo Aspecto. Os graus 

registrados são, então, convertidos em tempo, à razão de que 1 grau é igual a 1 

ano. 

 

155 N.T.:  

156 N.T.:  
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O outro sistema de progressão se baseia na revolução orbital da Terra, mas, 

nesse sistema, as posições dos Astros são expressas em graus de Longitude e 

medidas na eclíptica ou caminho do Sol, do zero grau de Áries até os 29 graus 

de Peixes. A medida de tempo é a mesma do sistema já mencionado acima: 1 

grau equivale a 1 ano, mas há uma diferença importante: enquanto a Terra 

demora somente 4 minutos para girar 1 grau sobre seu eixo, ela precisa de 24 

horas para se deslocar 1 grau em sua órbita. 

Assim, pelo primeiro sistema de progressão apresentado todos os Aspectos que 

governam os acontecimentos em uma vida de 60 anos seriam formados em 60 

vezes 4 minutos, o que equivaleria a 4 horas, ou a sexta parte de um dia. 

Pelo segundo sistema de progressão apresentado a formação dos Aspectos para 

o mesmo período de vida exigiria 60 dias, ou 2 meses ou, ainda, a sexta parte 

de um ano. 

Assim, os acontecimentos vindouros estendem suas sombras antecipadamente, 

mas a sombra varia de comprimento de acordo com a exaltação da esfera da 

vida de onde é lançada. 

Das alturas sublimes do Mundo do Pensamento, onde todas as coisas têm sua 

origem no eterno, a progressão dos acontecimentos em uma vida é demarcada 

na tela do Tempo enquanto a criança ainda se encontra no umbral do 

nascimento, mas a sombra é tão curta – 1/360 avos do dia equivalendo a 1 ano 

– que um erro de 4 minutos na hora do nascimento prejudicaria as previsões de 

um ano inteiro. Poucas pessoas sabem a hora de seu nascimento com a precisão 

de minutos, portanto esse sistema de progressão é de pouca utilidade e, por isso, 

pouco usado. 

As sombras dos acontecimentos projetados desde o Mundo do Desejo, mais 

denso, são mais longas e mais definidas; não requer muito engenho ou precisão 
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para calcular a progressão na proporção de 1/360 avos do ano igual a 1 ano. Por 

esse método, um erro de 2 horas na hora do nascimento causaria um erro de 

apenas 1 mês na previsão; portanto, esse sistema satisfaz a todos, e é o mais 

comumente utilizado. Nas páginas seguintes explicaremos um método 

simplificado desse sistema de previsões, por meio do qual os cálculos 

matemáticos dos acontecimentos, para toda uma vida, podem ser feitos em 

poucos minutos por uma criança inteligente que saiba somar e subtrair.
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A Data de Cálculo Ajustada 

Quando uma criança nasce às 7 horas A.M. em Nova York, outra às 6 A.M. em 

Chicago, uma terceira à 1 P.M. em Berlim, uma quarta às 2 P.M. em São 

Petersburgo e uma quinta ao meio-dia em Londres, o relógio do Observatório 

de Greenwich indica meio-dia no momento exato do nascimento de todas elas, 

pois, embora os relógios nos diversos lugares de nascimento marquem horas 

diferentes, a Hora Média de Greenwich de seus nascimentos será idêntica: 

Meio-dia. E como as posições dos Astros nas Efemérides são calculadas para 

Greenwich ao meio-dia, desnecessário seria fazermos correções; bastaria que 

colocássemos simplesmente cada Astro nos horóscopos natais, conforme 

estivessem registrados nas Efemérides. Isso seria muito conveniente, mas a 

economia de cálculos em um horóscopo natal em que a Hora Média de 

Greenwich (HMG) é meio-dia se torna insignificante diante da facilidade que 

isso proporciona para progredir os Astros para os anos subsequentes ao 

nascimento, com a necessidade de fazer a previsão dos acontecimentos, pois 

nos horóscopos natais em que a HMG é antes ou depois do meio-dia, as 

posições dos Astros devem ser calculadas para cada ano do mesmo modo que 

para o nascimento. Desenvolvemos o método simples abaixo para economizar 

esses cálculos e para copiar os Astros progredidos diretamente das Efemérides 

em qualquer horóscopo. 

Teorema I 

Se a Hora Média de Greenwich ao nascimento for antes do meio-dia, é evidente 

que as posições dos Astros nas Efemérides serão calculadas para uma hora 

posterior e, também que, como progridem à razão de um dia (de 24 horas) por 

ano, eles alcançarão a Longitude registrada nas Efemérides algum dia dentro de 

um ano após o nascimento. 
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Teorema II 

Se a HMG do nascimento for depois do meio-dia, é fácil se observar que as 

posições dos Astros nas Efemérides para o ano de nascimento são calculadas 

para um horário anterior àquele do nascimento, e que a posição registrada ali 

corresponde a um certo dia nos doze meses anteriores ao nascimento. 

Além disso, se podemos achar a data nos doze meses anteriores ou posteriores 

ao nascimento, conforme o caso, quando os Astros estavam no grau e minuto 

de longitude registrados nas Efemérides, podemos usar essa data como um 

ponto de partida de cálculo em vez daquele do nascimento, e como os Aspectos 

formados durante a viagem dos Astros, desde a posição dada em qualquer meio-

dia até ao meio-dia seguinte, indicam os acontecimentos no correspondente ano 

de vida, o mesmo ponto de partida pode ser usado para qualquer ano. Portanto, 

uma vez que a Data de Cálculo Ajustada tenha sido encontrada, não é necessário 

nenhum cálculo adicional para progredir os Astros naquele horóscopo; eles 

simplesmente podem ser copiados das Efemérides. Apenas é necessário se 

lembrar que o horóscopo assim levantado não se aplica de aniversário a 

aniversário, mas da Data de Cálculo Ajustada de um ano à mesma data do 

próximo.  

Existem dois métodos para se achar essa data; o primeiro é mais difícil e não 

tão exato, mas mostra a filosofia da correção melhor do que o segundo, e por 

isso daremos exemplos dos dois. 

Usaremos o horóscopo nº 15 (que está na Parte de Astrologia Médica desse 

livro), que é o horóscopo e uma mulher que morreu de hemorragia em abril de 

1909, para ilustrar como se encontra a Data de Cálculo Ajustada, mas deixemos 

para depois a descrição do caso e suas crises. A mulher nasceu no dia 25 de 

abril de 1872, nos 40 graus de Latitude Norte, 80 graus de Longitude Oeste e 

às 1h30 P.M. Primeiro achemos a Hora Média de Greenwich (H.M.G.) 
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somando à hora local do nascimento 4 minutos para cada grau de Longitude já 

que o local de nascimento é a Oeste de Greenwich. 

Hora Local Exata do nascimento, 25 de abril......................................1:30 P.M. 

Correção para 80º de Longitude Oeste.................................................5:20 

Hora Média de Greenwich, do 

nascimento, 25 de 

abril.......................6:50 P.M. 

De acordo com o Teorema II, subtraímos da data de nascimento, 25 de abril, 

uma correção de 6 horas e 50 minutos, pois a Hora Média de Greenwich é 

posterior ao meio-dia.  

A medida de tempo usada nesse sistema é a seguinte: 

24 horas correspondem a 12 meses. 

2 horas correspondem a 1 mês. 

1 hora corresponde a 15 dias. 

4 minutos correspondem a 1 dia. 

De acordo com essa escala: 

Subtraímos de........................................................................25 de abril de 1872 

Correção de 6 horas.................................................................3 meses 

Correção de 50 minutos.........................................................13 dias 

Data de Cálculo Ajustada.............................................12 de janeiro de 1872 

Podemos, no entanto, encontrar a Data de Cálculo Ajustada com muito maior 

precisão e com menos trabalho pela regra quádrupla abaixo: 
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Regra 

(1) Ache o intervalo entre a Hora Média de Greenwich (HMG) e o meio-

dia seguinte. 

(2) Acrescente a esse intervalo a Hora Sideral ao meio-dia em Greenwich 

do dia do nascimento, que se encontra nas Efemérides. A soma desses é 

a Hora Sideral da Data de Cálculo Ajustada. 

(3) Quando a HMG do nascimento é A.M. do dia do nascimento ou depois 

do meio-dia do dia anterior, conte para diante nas Efemérides até achar 

o dia que tenha a Hora Sideral requerida; esta será a Data de Cálculo 

Ajustada. 

(4) Quando a HMG do nascimento é P.M. do dia do nascimento ou A.M. 

do dia seguinte, conte para trás nas Efemérides até achar o dia que 

tenha a Hora Sideral requerida, o qual será a Data de Cálculo Ajustada. 

Usaremos o mesmo exemplo anterior para demonstrar esse método. 

O Item 1 da Regra solicita achar o intervalo entre a HMG e o meio-dia seguinte. 

Queira observar o termo meio-dia seguinte, pois tudo vai depender disso ter 

sido entendido perfeitamente. 

De..........................................................................26 de abril, 12h00 (meio-dia) 

Subtrair a HMG.....................................................25 de abril,   6h50 P.M. 

Intervalo entre a HMG e o meio-dia seguinte...........................17h10 

Pelo Item 2 da Regra: 

Acrescente a Hora Sideral do dia do nascimento  

que está nas Efemérides.....................................................................2h15 

Hora Sideral da Data de Cálculo Ajustada.......................................19h25 

Pelo Item 4 da Regra: 

Como a HMG é P.M., vamos para trás na coluna Hora Sideral das Efemérides 
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até chegarmos a 12 de janeiro de 1872. Naquele dia a Hora Sideral é 19h26 e a 

Data de Cálculo Ajustada é, portanto, 12 de janeiro de 1872. 

Assim, pelos dois métodos chegamos a resultados idênticos; mas pequenas 

discrepâncias podem aparecer ao se usar o método proporcional, pois este não 

leva em consideração se os meses são curtos ou longos; assim, o método 

demonstrado por último é o mais preciso, bem como o mais fácil. Se essa 

mulher tivesse nascido duas horas mais tarde, a Data de Cálculo Ajustada teria 

sido 12 de dezembro de 1871. Quando a criança nasce no fim do ano e de manhã 

cedo a Data de Cálculo Ajustada pode ser em janeiro ou fevereiro do ano 

seguinte. Por conseguinte, é muito importante que se declare o ano também na 

Data de Cálculo Ajustada, nesse caso, 12 de janeiro de 1872. 

Agora que chegamos ao ponto de que podemos usar a nossa Data de Cálculo 

Ajustada para progredir o horóscopo daquela mulher e mostrar como ele marca 

as crises com precisão, a primeira aplicação da data para o horóscopo é um 

ponto crucial, pelo que pedimos sinceramente ao Estudante para não perder 

nenhuma palavra de nossa descrição, a fim de que possa compreender o 

princípio. Uma vez assimilado esse ponto, muito trabalho lhe será poupado, de 

maneira que vale a pena seguir nossas instruções de forma literal. 

Escreva à margem de sua Efemérides de 1872, ao lado do dia do nascimento 

(25 de abril), a data 12 de janeiro de 1872. Ao lado de 26 de abril escreva 12 de 

janeiro de 1873. Ao lado de 27 de abril escreva 12 de janeiro de 1874, e assim 

por diante, conforme mostrado abaixo. Cada dia depois do nascimento 

corresponde a determinado ano de vida que começa no dia escrito à margem, e 

os Astros alinhados com a Data de Cálculo Ajustada indicam os acontecimentos 

para os doze meses seguintes, a partir daquela data. 

12 de janeiro de 1872..........................................................................25 de abril  

12 de janeiro de 1873..........................................................................26 de abril 
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12 de janeiro de 1874..........................................................................27 de abril 

12 de janeiro de 1877..........................................................................30 de abril 

12 de janeiro de 1878...........................................................................1 de maio 

12 de janeiro de 1888.........................................................................11 de maio 

12 de janeiro de 1898.........................................................................21 de maio 

12 de janeiro de 1908.........................................................................31 de maio 

12 de janeiro de 1909..........................................................................1 de junho 

12 de janeiro de 1910..........................................................................2 de junho 

O movimento do Sol e dos Astros de um dia para o outro é lento e, como 

contamos um dia para cada ano podemos comparar sua progressão ao ponteiro 

menor do relógio do destino, ou seja: eles indicam o ano em que uma 

determinada condição mostrada no horóscopo natal amadurece e está pronta 

para se manifestar como um acontecimento. A rápida Lua é o ponteiro maior; 

ela marca os meses em que os Aspectos culminam em acontecimentos. 

Portanto, dividimos seu movimento durante o ano por 12, a partir de qualquer 

Data de Cálculo Ajustada, mas grosso modo podemos considerar o 

deslocamento da Lua de 1 grau por mês no horóscopo progredido. 

Entretanto, os Aspectos entre os Astros não atuam sozinhos; é preciso um As-

pecto da Lua progredida ou de uma Lua Nova para focalizar as forças ocultas. 

Portanto, as crises mostradas pelos Astros são, às vezes, retardadas para além 

do tempo em que o Aspecto culmina e isso pode nos levar a pensar que 

escapamos delas, mas o primeiro Aspecto da Lua que o excitar provará que 

“embora os moinhos dos deuses moam lentamente, moem muito bem”. As 

forças mais sutis não perdem nenhuma intensidade ao permanecerem latentes 

no cofre-forte dos acontecimentos da Natureza. 

Urano, Saturno e Júpiter estavam à 21-22 graus de Declinação na data de 

nascimento; mas o efeito permaneceu latente até o ano de 1902, quando o Sol 

alcançou o mesmo grau (veja as Efemérides para 1872, no dia 25 de maio, que 
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corresponde à 12 de janeiro de 1902). 

O Sol progredido estava, então, em 4:31 de Gêmeos; 31 minutos de diferença 

para uma Oposição exata com a Lua no horóscopo natal: 5:02 em Sagitário. 

Contudo, a Lua progredida na Data de Cálculo Ajustada, 12 de janeiro de 1902, 

estava em Capricórnio a 9:27 (ver Efemérides de 1872, na data de 25 de maio), 

e viajando a uma taxa de um grau por mês alcançou a posição de Saturno no 

horóscopo natal: 11:15 de Capricórnio em março de 1902. Lá ela excitou os 

Paralelos do Sol, de Saturno, Urano e Júpiter, também a Oposição do Sol com 

a Lua, e assim a mulher caiu doente seriamente com doença que a levaria à 

óbito, sete anos mais tarde. 

Veremos, agora, o que ocasionou a doença final dessa mulher na última parte 

de julho de 1908, a levando à óbito em abril de 1909. Copiamos as posições dos 

Astros da Efemérides de 1 de junho de 1872, na roda exterior do horóscopo 

natal, para que os Astros naquele dia correspondam à Data de Cálculo Ajustada, 

12 de janeiro de 1909, mas progrida a Lua da Data de Cálculo Ajustada, 12 de 

janeiro de 1908 e 12de janeiro de 1909 (31 de maio e 1 de junho nas Efemérides 

de 1872), para mostrar as crises, então, demarcadas. 

Se subtraímos a longitude da Lua em um dado dia da sua posição no dia 

seguinte, a diferença é seu deslocamento durante o intervalo de 24 horas, que 

corresponde a um ano de vida na progressão, e dividindo por 12 temos sua taxa 

de deslocamento por mês. 

Posição da Lua na Data de Cálculo Ajustada (12 de janeiro de 1909) 

 (1 de junho nas efemérides de 1872)............................................Áries 17:34 

Posição da Lua na Data de Cálculo Ajustada (12 de janeiro de 1908) 

 (31 de maio nas efemérides de 1872)............................................Áries 4:23 

Deslocamento da Lua de janeiro de 1908 a janeiro de 1909......................13:11 
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O deslocamento mensal da Lua é 1/12 do valor acima, ou seja: 1:06. A esse 

valor somamos a sua posição para cada mês como mostrado na seguinte tabela: 

1908        Áries 

12 de janeiro....................................................................................04:23  

12 de fevereiro................................................................................05:29 

12 de março.....................................................................................06:35 

12 de abril........................................................................................07:41 

12 de maio.......................................................................................08:47 

12 de junho......................................................................................09:53 

12 de julho......................................................................................10:59 

12 de agosto....................................................................................12:05 

12 de setembro................................................................................13:11 

12 de outubro..................................................................................14:17 

12 de novembro..............................................................................15:23 

12 de dezembro..............................................................................16:29 

1909 

12 de janeiro...................................................................................17:35 

12 de fevereiro...............................................................................18:41 

12 de março....................................................................................19:47 

12 de abril.......................................................................................20:53 

 

Comparando essa tabela com o horóscopo notamos três Aspectos em 1908 e 

um em 1909, todos da Casa da morte. 

(1) A Lua em Sagitário no horóscopo Natal indica um desejo enorme para 

viajar a diferentes lugares, mas se não houver meios para isso e a saúde 

não for também boa (a mulher também teve a doença Coreia reumática 

de Sydenham ou a dança de São Vito, que afeta a coordenação motora, 

quando criança, quando a Lua progredida formou uma Conjunção com 
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Netuno e uma Quadratura com Urano) e devido a Lua, no horóscopo 

natal, estar na cúspide da quarta Casa (a do Lar), tais desejos não poderão 

ser realizados facilmente. Quando a Lua progredida alcançou a oitava 

Casa – que rege os legados e as heranças – e formou um Trígono com a 

sua própria posição no horóscopo natal em fevereiro de 1908, isso ajudou 

a melhorar a saúde, trazendo um presente de um irmão e, com isso, a 

mulher foi viajar. 

(2) Em julho de 1908, a Lua formou uma Quadratura com Saturno, no 

horóscopo natal e excitou seu Paralelo natal com Urano e com Júpiter. 

Isso trouxe uma doença tão violenta e tão rápida, que forçou a mulher a 

abandonar a viajem e voltar para casa. Se não fosse o Sextil do Sol 

progredido, o resultado poderia ser fatal para a sua vida. 

(3) Em outubro de 1908, a Lua progredida formou uma Conjunção com 

Vênus, no horóscopo natal. Isso, por um tempo, aliviou o sofrimento até 

uma certa extensão, mas você notará que do momento do primeiro ataque 

violento, em julho de 1908, até o fim da vida, em abril de 1909, a Lua 

progredida formou uma Quadratura com Saturno, no horóscopo natal, 

como mostrado na roda externa do horóscopo. Isso tornou a ação 

benéfica de Vênus menos potente. 

(4) Em abril de 1909, a Lua progredida formou uma Quadratura com Júpiter 

e Urano, no horóscopo natal e, também, a posição progredida de Saturno. 

Essa força inimiga desde a Casa da morte, a oitava, a levou a óbito. 
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A Progressão dos Ângulos 

Além da progressão dos Astros, que esperamos tenha sido suficientemente 

esclarecida, também devemos observar um avanço semelhante no movimento 

das Casas, mas isso deve ser calculado pelo mesmo método usado para se levan-

tar uma Carta natal, exceto que usamos a Hora Sideral do dia que corresponda 

ao ano para o qual desejamos progredir o horóscopo. Em relação ao horóscopo 

da mulher que estudamos nos itens da parte anterior, o ano crítico foi 1909, que 

corresponde ao dia 1º de junho nas Efemérides de 1872. Devemos nos lembrar 

de que o nascimento ocorreu às 1h30 P.M., nos 40 graus de Latitude Norte e 80 

graus de Longitude Oeste, porque esses fatores são usados para se colocar os 

graus nas Casas, exatamente como na Carta natal; a única mudança é que se usa 

a Hora Sideral do dia do nascimento progredido.         

Hora Sideral no meio-dia anterior ao do nascimento progredido, 1909  

(Veja Efemérides para 1º de junho de l872) ...........................................04:41:06  

Correção de 10 segundos para cada 15 graus do local de nascimento  

que está a Oeste de Greenwich...............................................................00:00:55 

Intervalo desde o meio-dia anterior ao nascimento.................................01:30:00  

Correção de 10 segundos por hora de intervalo......................................00:00:15 

Hora Sideral do nascimento progredido................................................06:12:16 

Com essa Hora Sideral, voltamos às Tabelas de Casas para a Latitude do local 

de nascimento, e podemos erigir um horóscopo com as doze Casas da maneira 

usual; depois podemos inserir as posições dos Astros na Data de Cálculo 

Ajustada para 1909; então teremos um horóscopo completo e separado para o 

ano, o qual podemos comparar com o mapa natal. Alguns Astrólogos usam este 

método, mas nós aconselhamos um outro que, pensamos, facilita a comparação 

e o julgamento dos Aspectos entre a posição natal e a posição progredida dos 

Astros, em grau inatingível por qualquer outro método; esse método é ilustrado 

nos diversos horóscopos usados nesse livro. 

http://www.fraternidaderosacruz.com/site/tabelas-das-casas-cientifica-e-simplificada-latitude-1-a-66-graus-the-rosicrucian-fellowship/
http://www.fraternidaderosacruz.com/site/tabelas-das-casas-cientifica-e-simplificada-latitude-1-a-66-graus-the-rosicrucian-fellowship/
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Desenhamos o mapa natal “a tinta”, uma vez que esse permanece inalterado 

durante a vida; também desenhamos um grande círculo à sua volta para conter 

a posição progredida dos Astros. Esses e as Casas nós os pomos em seus 

próprios lugares, mas levemente e “a lápis”, de modo que possam ser apagados 

facilmente no horóscopo levantado para um outro ano, sem a necessidade de 

redesenhar o mapa natal. 

Contudo, não importa como posicionados, os dois horóscopos completos, com 

24 Casas, 18 Astros, um par de Cabeças de Dragões, cada uma com sua 

respectiva Cauda, e duas Rodas da Fortuna, levam a uma confusão total, e se 

uma galáxia completa de Aspectos que envolva bi-Quintil157, 

Sesquiquadratura158 e outras insensatezes altissonantes e absurdas forem 

incluídas também, certamente o Astrólogo se perderá no labirinto matemático 

de tal modo que será incapaz de ler uma única sílaba da “mensagem das 

estrelas”. Durante o primeiro ano de seus estudos astrológicos, um dos autores, 

originalmente de natureza matemática, tinha o hábito de levantar horóscopos e 

tabular os Aspectos de forma tão maravilhosa e ousada que tais tabulações 

superavam o proverbial “enigma chinês”; eram verdadeiros “Nós Górdios159”, 

pelos quais o destino de um ser humano ficava tão emaranhado em cada mapa 

que nem o autor daquela abominação, nem outra qualquer pessoa poderiam 

esperar desembaraçar dele a pobre alma envolvida. Possa ele ser perdoado, pois 

já se corrigiu e agora é extremamente cuidadoso no eliminar do horóscopo tudo 

o que não seja essencial, mas como estava envolvido pelo labirinto da 

matemática, sua experiência deve servir como uma advertência. Nossas Mentes, 

no melhor dos casos, são instrumentos frágeis para compreender o destino e, 

 
157 N.T.: quintil é a distância angular correspondente a um quinto do Zodíaco, ou seja 72º. Bi-Quintil, 

então, é um Aspecto de 144º entre Astros. 
158 N.T.: é um Aspecto composto da soma da Quadratura 90° mais uma Semiquadratura 45°, ou seja: 

135º. 
159 N.T.: O nó górdio é uma lenda que envolve o rei da Frígia (Ásia Menor) e Alexandre, o Grande. É 

comumente usada como metáfora de um problema insolúvel (desatando um nó impossível) resolvido 

facilmente por ardil astuto. 
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certamente, teremos uma grande oportunidade de ser bem-sucedidos se 

aplicarmos nosso conhecimento a fatores mais importantes e esses, geralmente, 

são os mais simples. 

Se isso foi bem compreendido, a pergunta apresenta-se por si só: o que é 

essencial e o que pode ser eliminado com vantagem para deixar um horóscopo 

progredido livre de elementos inúteis e que só confundem, deixa vago ou 

superficial? 

Em primeiro lugar, em relação às Casas progredidas, somente dois pontos vitais 

produzem resultados quando aspectados: o Meio-do-Céu, que é de natureza 

espiritual, e o Ascendente, que é um significador em assuntos materiais. 

Trataremos deste assunto mais adiante; no momento, vamos nos ater ao 

argumento que facilitará a interpretação do horóscopo progredido se deixarmos 

de lado as dez cúspides não essenciais e desenharmos duas linhas pontilhadas, 

a lápis, para marcar o Meio-do-Céu e o Ascendente progredidos. 

Em segundo lugar, o Estudante pode se convencer, facilmente, olhando nas 

colunas de qualquer Efemérides, que o movimento de Netuno, Urano, Saturno 

e Júpiter160, durante os dois meses que representam a progressão para uma vida 

de 60 anos, é tão lento que raramente forma um Aspecto não registrado no mapa 

natal. Nos raros casos em que um Aspecto importante se forma, o fato é 

facilmente notado, caso em que o Planeta deve então ser colocado no anel 

externo do horóscopo progredido, mas, na grande maioria dos casos é melhor 

deixar esses Astros de fora e só anotar as posições progredidas do Sol, da Lua, 

de Marte, Vênus e Mercúrio. 

Concluindo nossas considerações sobre o método de Progressão, dois pontos 

importantes devem ser mencionados: o Meio-do-Céu para uma dada Hora 

 
160 N.T.: Acrescente-se Plutão, já que o Livro foi escrito antes de 1938, data do “descobrimento” de 

Plutão. 
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Sideral é o mesmo para todas as Latitudes, de maneira que duas crianças 

nascidas na mesma Hora Sideral teriam o mesmo Signo e grau no M.C.; mas se 

uma nascesse no Alasca e a outra no México, o Ascendente deveria variar 

bastante e mudaria muito a disposição dos Astros nas Casas de um modo 

considerável, resultando disso que os Astros que influenciam os assuntos da 1ª 

Casa em um horóscopo, afetam os assuntos da 12ª Casa no outro, etc. Assim, 

as vidas dessas pessoas deveriam ser muito diferentes. 

O mesmo argumento se aplica ao horóscopo progredido de uma pessoa que sai 

de seu local de nascimento e vai para o norte ou para o sul. Seu M.C. progredido 

permanece inalterado, mas ela recebe as forças de uma configuração do 

Ascendente diferente, conforme a Latitude onde vá residir, e a disposição dos 

Astros, relativa ao Ascendente progredido, varia correspondentemente. Como 

exemplos, podemos dizer que ambos os autores deixaram seus lugares de 

nascimento; uma161 viajou, aproximadamente, 3.200 quilômetros para Oeste, 

mas está perto da mesma Latitude do lugar em que ela nasceu, pelo que tanto 

seu Meio-do-Céu quanto seu Ascendente são os mesmos, como se ela não 

houvesse saído de sua cidade natal. 

O outro autor162 nasceu na Latitude 56º N e agora vive na Latitude 32º N. Se 

ele tivesse ficado no longínquo norte seu Ascendente progredido estaria, em 

1912, no 6º grau de Virgem, exatamente em Conjunção com a posição de Marte 

ao nascimento; mas o Ascendente do seu novo lar está a zero grau de Virgem, 

de modo que, nessa Latitude, ele não sentirá o efeito do raio de Marte por alguns 

anos. 

Outro ponto importante que devemos sempre nos lembrar é a necessidade de 

sermos exatos quanto ao ano para o qual progredirmos. Alguém, talvez, nos 

diga que determinado acontecimento ocorreu quando tinha 26 anos; outra 

 
161 N.T.: Augusta Foss Heindel  
162 N.T.: Max Heindel 
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pessoa, quando tinha 50. Sendo ambíguas, tais afirmações não oferecem 

qualquer base segura para se trabalhar. O Astrólogo pode ir para casa e trabalhar 

muito para nada, pois entenderá que a pessoa queria se referir a um evento 

ocorrido quando ela, a pessoa, estava entre os 26 e os 27 anos de idade, ao passo 

que uma consulta posterior pode revelar que ela quis significar o período entre 

o seu 25º e 26º aniversários. Fixe bem o ano, seja 1850, 1900 ou qualquer outro, 

mas nunca aceite a idade de uma pessoa como ponto de partida. 

Seguindo o mesmo princípio, jamais prognostique que um acontecimento 

ocorrerá quando uma pessoa alcançar esta ou aquela idade; isto também é 

ambíguo e não lhe dará satisfação; forneça o ano e o mês; nunca use 

subterfúgios; nunca prognostique algo de que você não tenha certeza; quando 

você estiver seguro, um prognóstico é justificado; fale sem receio, mas com 

muito tato; acredite nas “estrelas” e as “estrelas” justificarão plenamente sua fé 

nelas. 

Alguns Pontos Importantes 

Quando se interpreta os efeitos das Direções é da maior importância se lembrar 

sempre a tendência geral do horóscopo, pois até mesmo Aspectos fracos, que 

estejam em harmonia com as tendências prognosticadas no horóscopo natal, 

serão muito mais ativos do que Aspectos fortes que sejam contrários às 

indicações radicais. Suponhamos, por exemplo, que existam fortes evidências 

de doença e acidente, como Marte em Sagitário, no Meio-do-Céu, em 

Quadratura com o Sol em Peixes na 12ª Casa e em Quadratura com Saturno em 

Virgem na 6ª Casa; então a progressão de Marte para uma Quadratura com o 

Ascendente radical precipitaria, indubitavelmente, um acidente ou uma febre 

de natureza séria, mas se o Sol estivesse em Trígono com Marte e Júpiter, o 

efeito de Marte em Quadratura com o Ascendente causaria muito pouco ou 

nenhum problema. E assim com todas as outras Direções e, se o Estudante se 

esquecer de considerar esse detalhe tão importante, então é provável que algum 
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dia cometa um grande erro e se pergunte por que uma Direção aparentemente 

poderosa não produziu um efeito em um caso, ao passo que em outro um 

Aspecto muito fraco redundou em um efeito de tão longo alcance. Aspectos 

entre dois Astros progredidos não são importantes. 

Outro ponto importante a ser lembrado é que os Aspectos dos Astros 

progredidos para os Astros radicais atuam em proporção ao poder do Astro ra-

dical no horóscopo natal. Vamos supor, como ilustração, que em um determi-

nado horóscopo o Sol esteja elevado em Leão e aspectado por vários outros 

Astros – não importando se os Aspectos são bons ou adversos, desde que sejam 

fechados –, então, mesmo um Aspecto fraco de um Astro progredido ao Sol terá 

um resultado marcante. Por outro lado, se o Sol naquele horóscopo não recebe 

nenhum Aspecto, ou somente um ou dois Aspectos fracos, então até um 

Aspecto forte de um Astro progredido produziria pouco efeito. 

Também deve ser notado que um bom Aspecto de um Astro progredido para 

um Astro muito afligido no horóscopo natal deveria produzir pouco ou nenhum 

benefício. Em resumo, Aspectos progredidos atuam somente na medida em que 

estejam em harmonia com a tendência geral do horóscopo natal e do Astro com 

o qual se envolvem. 

O terceiro ponto importante a ser lembrado quando se estudam os efeitos das 

Direções é que o Aspecto de um Astro progredido para um Astro radical nunca 

é, por si só, suficiente para produzir resultados; um Aspecto harmonioso da Lua 

progredida ou uma lunação é absolutamente essencial para trazer a tendência à 

manifestação. Vale dizer, se o Sol progredido alcança uma Quadratura com 

Saturno radical, um Sextil ou Trígono da Lua progredida ou uma lunação 

passarão despercebidos; nenhum efeito será sentido até que a progressão da Lua 

ou uma lunação entre em Conjunção, Quadratura ou Oposição ao Sol ou a 

Saturno, e vice-versa; se o Sol progredido alcançar um Trígono com Júpiter 
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radical, uma Quadratura ou Oposição da Lua não o afetará, mas se deve esperar 

por um Sextil ou Trígono. Por essa razão as Direções são, algumas vezes, 

retardadas em suas ações além do período de sua culminação, e em outras 

ocasiões são um pouco aceleradas, porque um Aspecto lunar da natureza que se 

exige ocorre um pouco antes do tempo em que os Aspectos dos Astros se 

completarem. 

Acontece também que, nos casos em que o acontecimento indicado por um 

Aspecto envolve duas pessoas, os Aspectos dos Astros progredidos podem estar 

completos no horóscopo de uma pessoa e fertilizados por um Aspecto 

harmonioso sem produzir resultados, pois o Aspecto no horóscopo da outra 

pessoa ainda não está amadurecido. Isso nos faz lembrar o horóscopo de uma 

senhora no qual Vênus estava situada na 8ª Casa, indicando um casamento 

tardio. No seu 45º aniversário o Sol progredido alcançou a Conjunção com 

Vênus, mas não resultou em noivado nem em casamento; então o Sol e Vênus 

entraram em Conjunção no horóscopo de um senhor de seu conhecimento, 

ocasionando um noivado seguido rapidamente de casamento. Assim, um havia 

esperado pelo outro e, a menos que uma contingência como esta seja levada em 

consideração, o Astrólogo estará muito propenso a errar feio, depois de ter tanto 

acertado ao prognosticar os acontecimentos.
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CAPÍTULO XXIV – DIREÇÕES SOLARES PROGREDIDAS 

Quando o Sol forma uma Conjunção, um Sextil, uma Quadratura, um Trígono 

ou uma Oposição com um dos Astros por progressão, a influência começa a se 

manifestar quando ele está a um grau e meio, antes do Aspecto exato, e é sentida 

a um grau e meio após ele ter passado pelo ponto culminante. E como o Sol se 

movimenta cerca de um grau por dia, e a medida de tempo das direções é a de 

que um dia equivale a um ano, podemos dizer que a influência dos Aspectos 

solares é sentida por um período de três anos. Seus efeitos são, particularmente, 

fortes durante esse período quando os Aspectos da Lua progredida ou das 

lunações os vivificam. 

O Paralelo é diferente dos outros Aspectos. No caso dos Planetas de movimento 

lento163, ele perdura por um número considerável de anos, de maneira que um 

Paralelo do Sol com Saturno pode atuar por dez ou mais anos, e um Paralelo do 

Sol com Júpiter atua quase com a mesma duração de tempo. 

Pode-se notar ainda que a Conjunção e o Paralelo atuam principalmente sobre 

a saúde, enquanto os outros Aspectos também afetam os negócios, a posição 

social, etc. Assim, sob o Paralelo do Sol com Saturno um estado que envolvesse 

uma enfermidade seria muito prolongado; ao passo que o Paralelo do Sol com 

Júpiter fortaleceria materialmente a capacidade do Corpo em lutar contra as 

doenças e enfermidades. 

Q||!'$ T – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em 

Trígono com Vênus radical. 

Se Vênus radical estiver bem-aspectado, essas direções trarão um período de 

três anos de prazer e de desfrutes incomuns à vida. Se a pessoa ainda não se 

 
163 N.T.: Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 
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casou, haverá condições para uma atração que amadurecerá em direção a um 

casamento cuja natureza é a idealizada. Se o horóscopo mostra habilidade 

artística, a pessoa receberá um grande impulso durante a atividade dessas 

direções, bem como honrarias e promoção social. 

Q# "T – O Sol progredido em Quadratura com ou em Oposição a Vênus 

radical. 

Se Vênus radical estiver afligido, essas direções trarão um período de pequenos 

e não importantes: aborrecimentos, escândalos sociais, problemas e de 

sentimentos de grande tristeza; com uma tendência a ser preguiçoso, bagunçado 

e descuidado e a olhar somente para o lado sombrio da vida; mas, isso pode ser 

superado se a pessoa se esforçar nos cuidados com a sua moral e aparência 

pessoal. “Onde há uma vontade há um caminho”. 

Q||!'S – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção ou Sextil com Mercúrio 

radical. 

Se Mercúrio estiver bem-aspectado no momento do nascimento, isso marcará 

um período de atividade mental incomum, e de tal modo que a pessoa será capaz 

de ampliar suas determinações para ser bem-sucedido e ter êxitos em negócios 

que envolvam riscos. Se a Carta natal mostra habilidade literária, esse é o 

momento para que todos os esforços sejam envidados no sentido de produzir 

alguma coisa que vale a pena. É um momento bom e vantajoso para viajar, tanto 

por prazer, à procura de inspiração, como para realizar com êxito qualquer 

negócio em que queira entrar. A publicidade será uma das mais eficientes 

maneiras de promover o sucesso nos negócios sob essa direção. 

Q# S – O Sol progredido em Quadratura com Mercúrio radical. 
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O Sol não pode fazer uma Quadratura com Mercúrio, a não ser no final da vida 

e, comparativamente, isso só ocorre em poucas vidas; portanto, seus efeitos 

somente podem ser conjecturados e não têm nenhuma importância. 

Q||!'R – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em Trígono 

com a Lua radical. 

Se a Lua estava bem-aspectada no nascimento, essas direções trazem um 

período de sucesso e popularidade. Aumenta a honorabilidade e a estima que a 

pessoa desfruta em seu ambiente, atrai ajuda de pessoas influentes, de 

empregadores ou de autoridades, e se o casamento ainda não se realizou, essas 

direções, certamente, proporcionará uma união bem-sucedida. É, também, uma 

excelente ocasião para formar sociedades. 

Q# " R – O Sol progredido em Quadratura com ou em Oposição a Lua 

radical. 

Se a Lua estiver afligida no nascimento, isso marca um período muito ruim, 

repleto de infelicidade no lar se a pessoa é casada; descrédito entre aqueles com 

quem tem sociedade nos negócios ou socialmente; talvez encarceramento; 

perdas por desonestidade do sócio, restrições financeiras ou mesmo a falência. 

Também é provável que sofra severamente devido a problemas de saúde e, se 

o Sol ou a Lua estiverem em Câncer, Escorpião ou Peixes, pode se tornar um 

bêbado inveterado. 

Q'$W – O Sol progredido em Sextil ou em Trígono com Saturno radical.  

Se Saturno está bem-aspectado no nascimento, essas direções proporcionarão 

uma influência na vida de uma maneira firme e consolidada, de modo que a 

pessoa será capaz de cumprir seus deveres de maneira muito eficaz, sistemática 
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e discreta. Terá maiores oportunidades de progredir do que antes, e será capaz 

de assumir responsabilidades adicionais com muito crédito. Pode esperar 

muitos benefícios de pessoas mais idosas, as quais serão atraídas para ela com 

total confiança. Os investimentos em terras, minas, casas e coisas semelhantes 

serão lucrativos, quando feitos sob essas direções, as quais, geralmente, 

conferem uma visão muito profunda de todos os problemas da vida. 

Q||!'#"W – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, em Quadratura 

com ou em Oposição a Saturno radical. 

Se Saturno estiver afligido na Carta natal, essas direções marcam um período 

de influências muito ruins. Isso é, particularmente, verdadeiro quanto ao 

Paralelo, que dura cerca de 10 anos; os outros Aspectos só são ativos durante 

os três anos normais. Sob essas direções a pessoa sofre desapontamentos e 

atrasos em tudo o que se propõe fazer. Mesmo que planeje tudo com muito 

cuidado, alguma coisa certamente acontecerá para frustrá-la, e isso será capaz 

de criar na pessoa uma atitude de preocupação e pessimismo, fazendo com que 

a vida lhe pareça uma batalha perdida, onde todos conspiram para aniquilá-la. 

As dificuldades financeiras tornam as coisas mais difíceis, e ela fica sujeita a 

atrair a oposição de empregadores ou autoridades. Para tornar a situação pior 

ainda, a saúde se ressente, especialmente, sob o Paralelo; sua vitalidade será 

muito baixa e seu poder de recuperação será quase nulo. Tudo vai depender de 

se ela consegue “olhar para a linha prateada na nuvem” e esforçando-se por 

aprender as lições a que está submetida ou se, simplesmente, se deixa afundar 

sob a carga e desiste. Prevenir-se é estar preparado, e os Estudantes de 

Astrologia sabem pelo menos que essas provações são apenas passageiras. 

Sabem quando dias mais claros virão. 

Q||!'$V – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em 

Trígono com Júpiter. 
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Se Júpiter estiver bem-aspectado no nascimento, esses Aspectos estão entre os 

mais afortunados de toda a gama de direções, pois indicam um período de 

prosperidade financeira em que tudo que é empreendido tem êxito, daí as 

especulações, os investimentos e os novos riscos nos negócios trazerem sucesso 

e ganhos; a pessoa crescerá em popularidade e estima na comunidade ou em 

sua esfera imediata na sociedade; ela poderá adquirir muito mérito em 

empreendimentos ligados à filantropia ou à caridade, e gozará de muito êxito 

social e felicidade doméstica.  Há uma tendência para viagens ou mudanças que 

trarão tanto prazer quanto lucro, e determinações para ser bem-sucedida em 

assuntos que, por muitos anos, pareciam impossíveis de serem realizados e que, 

finalmente, se concretizarão. Sob essas direções, às vezes, se formam amizades 

duradouras para benefício da pessoa. Elas, também, fortalecem a capacidade do 

corpo em lutar contra as doenças e trazem saúde radiante, mas os excessos da 

natureza animal poderão, mais tarde, sob más direções, causar-lhe 

enfermidades. Se o fluxo crescente do fluido vital fornecido por essas direções 

for resguardado, a pessoa sentirá um efeito benéfico e duradouro sobre a saúde. 

Q#"V – O Sol progredido em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter 

radical. 

Se Júpiter estiver afligido no nascimento, essas direções indicam um período 

de dificuldades e provações. Alguém muito próximo e querido sairá da vida da 

pessoa, por desavença ou por morte; ameaças de processos, perdas financeiras 

e desastres sociais, e muita oposição por parte das outras pessoas. Se investir 

dinheiro ou especular, cada empreendimento resultará em fracasso devido à 

desonestidade e à falsidade daqueles com quem lidar. Se a pessoa mudar de 

negócio ou viajar para outra cidade, enfrentará condições ainda piores, a saúde 

ficará abalada e resultará na infelicidade no lar. 
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Q||!#"U – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Quadratura ou 

em Oposição a Marte radical. 

Se Marte estiver afligido no nascimento, esses Aspectos marcam um 

prolongado período de natureza muito ruim. Há um estado de excitação 

imprudente e irrequieta, capaz de levar a pessoa a fazer as coisas mais atrevidas; 

daí a tendência de esbanjar dinheiro, arruinar as perspectivas de vida, ficar 

aleijado por um acidente ou se permitir excessos que causarão febres, abcessos 

ou problemas inflamatórios. Ela deveria ter cuidado, particularmente, ao lidar 

com fogo, água quente, explosivos ou armas de fogo, e deve se prevenir com 

seguro contra incêndio, doença ou acidente. É provável que a reputação também 

sofra em razão de escândalo, portanto ela deve empregar toda sua energia e 

força de vontade para agir com toda a discrição possível, esforçando-se assim 

por reger suas estrelas. 

Q'$U – O Sol progredido em Sextil ou em Trígono com Marte radical. 

Se Marte estiver bem-aspectado no nascimento, essas direções indicam um 

período de aventuras, quando a pessoa estará imbuída de um forte espírito de 

atividade, empreendimento e empenho; ela conhecerá pessoas de instinto 

pioneiro ou, de algum modo, receberá um impulso que o lançará em nova 

aventura na vida, a qual redundará em êxito, amigos e prosperidade. É provável 

que viaje em busca de novos campos, e fique muito inquieta à procura de uma 

saída para a energia que ameaça explodi-la, mas também estará propensa a 

esbanjar o dinheiro que parece vir tão facilmente. Se a pessoa for prudente, pode 

ser um pouco menos generosa, pois quando esses Aspectos chegam ao fim de 

sua influência é provável que os dias dourados também terminem. 

Q||!#"X – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Quadratura com 

ou em Oposição a Urano radical. 
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Quando Urano estiver afligido no nascimento, esses Aspectos marcam um 

período muito crítico na vida. A pessoa se torna muito irritável e facilmente fica 

zangada. É capaz de abusar da paciência de amigos e parentes até o limite 

máximo, o que pode levar a separações ou desavenças. Será repulsiva para os 

outros, impetuosa, excêntrica, capaz de fazer as coisas mais estranhas e 

inesperadas. Poderá se envolver em litígios, mesmo sabendo que não tem nem 

a mínima razão, somente pelo mero desejo insano de brigar. Assim, é provável 

que ela se desgrace para sempre perante os olhos de todos aqueles que a 

conhecem ou, dependendo de outros Aspectos ativos na ocasião, pode ser 

alguém próximo a ela que venha a causar a desgraça, a qual então se refletirá 

nela devido a amizade ou parentesco. 

Q'$X – O Sol progredido em Sextil ou em Trígono com Urano radical. 

Se Urano estiver bem-aspectado no nascimento e a pessoa for um tipo 

suficientemente avançada para responder a essa influência, esses Aspectos 

marcam um período de grande aceleração espiritual e mental; as faculdades de 

originalidade, organização e inventividade são grandemente aumentadas, de 

modo que a pessoa será capaz de formular ideias, aperfeiçoar invenções e 

organizar empresas de maneira supreendentemente eficaz com pouco ou 

nenhum esforço. Podem acontecer súbitos e inesperados ganhos por meio de 

invenções, investimentos ou especulação, e se ela ainda não se interessa por 

pensamentos avançados ou pelo ocultismo, provavelmente, será atraída a tais 

coisas durante esse período, podendo receber um bom impulso nessa direção 

antes que as influências desses Aspectos terminem. 

Q||!#"Y – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Quadratura ou em 

Oposição a Netuno radical. 

Se Netuno estiver afligido no nascimento, esses Aspectos marcam um período 
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crítico para aqueles que podem reagir à sua influência espiritual. Esses, então, 

ficam hiperssensitivos e sujeitos a desenvolverem uma fase indesejável de visão 

espiritual involuntária, ou capazes de serem tomados ou obsidiados por 

espíritos do Mundo invisível, os quais buscam um meio para gratificar seus 

desejos, geralmente maus. A pessoa pode, ainda e muito facilmente, se tornar 

vítima de um hipnotizador e se meter em dificuldades através da fraude, do 

logro e das trocas desvantajosas, ou perder em especulações em grandes 

empresas, cujas ações são desvalorizadas. 

Q'$Y – O Sol progredido em Sextil ou em Trígono com Netuno radical.  

Se Netuno estiver bem-aspectado no nascimento, esses Aspectos marcam um 

período de despertar espiritual em que a pessoa pode receber uma Iniciação que 

desenvolverá seus poderes espirituais e lhe abrirá os Mundos invisíveis, isso se 

ela estiver suficientemente desenvolvida. Para outras pessoas pode desenvolver 

a faculdade da música inspirada, e ainda outras pessoas podem experimentar 

um período de inigualável de amor e bênção, mas a maioria das pessoas não 

reage a essa influência. 

Q||!'$b – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em 

Trígono com o Meio do Céu radical. 

Esses Aspectos proporcionam um período de lucros, promoções, honrarias e 

reconhecimento; favores de autoridades ou empregadores, mais prestígio social 

e um progresso geral nos negócios mundanos. Essa é um bom momento para 

um esforço especial no sentido de conseguir aumentar seus rendimentos, pois 

todo o empenho nessa direção terá o respaldo de uma influência astral 

favorável, pelo que haverá mais oportunidade de êxito do que em outras 

ocasiões. 
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Q# "b – O Sol progredido em Quadratura com ou em Oposição ao Meio 

do Céu radical. 

Esses Aspectos marcam um período de descrédito em que a calúnia e a 

inimizade ameaçam a honra e a posição social. Portanto, é melhor que a pessoa 

seja muito cautelosa em tudo que faça ou diga, pois, os problemas com as 

autoridades poderão resultar em prisão ou, se, com o empregador, poderão 

ocasionar a perda da posição. As fortunas financeiras também são ameaçadas. 

Q||!'$a – O Sol progredido em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em 

Trígono com o Ascendente radical. 

Esses Aspectos marcam um período de boa sorte geral, saúde radiante e 

felicidade. Tudo o que a pessoa empreende parece prosperar. 

Q# "a – O Sol progredido em Quadratura com ou em Oposição ao As-

cendente radical. 

Esses Aspectos marcam um período de má saúde, especialmente em um 

horóscopo de mulher. Há, também, muitos problemas e, geralmente, o que 

chamamos de “má sorte”. 
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CAPÍTULO XXV – DIREÇÕES LUNARES PROGREDIDAS 

A Lua percorre o Zodíaco a uma velocidade média de doze a treze graus por 

dia, e como, na prática da progressão, o dia é tido como uma medida de tempo 

equivalente a um ano, podemos dizer que a Lua, por progressão e do nascimento 

à morte, viaja a uma velocidade média de doze a treze graus por ano, ou cerca 

de um grau por mês. Assim, no curso de mais ou menos vinte e oito anos ela 

percorre todo o horóscopo, formando todos os Aspectos possíveis com todos os 

Astros na Carta radical e, desse modo, podendo completar duas ou três voltas 

no horóscopo na vida do homem ou da mulher comum. É a passagem dela em 

volta do horóscopo que torna a vida frutífera em eventos pelos Aspectos dos 

próprios Astros, os quais indicam o ano, quando uma determinada influência 

está pronta para ser colhida como destino pronto para experimentar e produzir 

os eventos na vida, não causando eles mesmos nem bons nem maus efeitos, a 

menos que um Aspecto da Lua progredida ou uma Lunação focalize a questão 

e marque o mês quando a ocorrência se apresentará. Por conseguinte, às vezes, 

mesmo os Aspectos fortes entre o Sol e os Planetas, ou entre os Planetas, são 

estéreis em efeitos quando não fortalecidos por um Aspecto da Lua progredida 

ou por uma Lunação da mesma natureza. 

Tampouco os Aspectos da Lua possuem uma influência própria, ou, se a 

possuem, não é muito acentuada, a menos que o Aspecto da Lua concorde, em 

natureza, com a direção primária então em vigor. 

Esses são pontos importantes que o Estudante deve ter sempre em mente. 

Também deve notar também que os Aspectos da Lua progredida com os Astros 

progredidos produzem pouco ou nenhum efeito, e que as influências abaixo 

dizem respeito aos Astros radicais. 
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R||!'$ Q – A Lua progredida em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em 

Trígono com o Sol radical. 

Esses Aspectos marcam um período bastante próspero na vida, trazendo 

importantes mudanças para melhor. Frequentemente resultam em um 

casamento que é tanto bem-sucedido como feliz. Um crescimento nos negócios, 

se a pessoa for uma empregadora, ou um aumento de salário se for empregada, 

pode ser proposto nesse período, porque seus superiores e aqueles em posição 

de prestar favores estarão com uma disposição generosa e prontos para dar 

crédito em tudo que a pessoa tem de bom. 

R# "Q – Lua progredida em Quadratura com ou em Oposição ao Sol 

radical. 

Esses Aspectos indicam um período de dificuldades e perdas. Há uma tendência 

para dificuldades com empregadores ou clientes que ocasionarão perda de 

emprego ou de negócios; a Mente fica de tal forma vacilante que a pessoa não 

consegue se decidir sobre o que fazer, e, assim, pode perder oportunidades que 

poderiam lhe trazer ganhos e, ao invés disso, lhe provocará perdas. A pessoa 

experimentará problemas com o sexo oposto, particularmente com o cônjuge, 

se for casada. A saúde sofrerá e poderá haver uma mudança para pior em todos 

os assuntos da vida. 

R||!'$ T – A Lua progredida em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em 

Trígono com Vênus radical. 

Se Vênus estiver forte e bem-aspectado na carta natal, esse período será tanto 

de prazer quanto lucrativo, pois a pessoa fará novas amizades e terá 

oportunidades de progredir, não apenas social, mas também financeiramente. 
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Esses Aspectos ainda indicam, frequentemente, o início de um namoro ou sua 

culminação em casamento no horóscopo de um homem. Trazem boa saúde e 

um estado de espírito feliz e animado, de maneira que o mundo inteiro parece 

banhado do brilho solar. Em resumo, esse é um período de sucesso geral e 

felicidade. 

R# "T – A Lua progredida em Quadratura com ou em Oposição a Vênus 

radical. 

Se Vênus estiver afligido no nascimento denota um período de problemas e 

decepções consideráveis. Um namoro pode acabar ou um casamento pode se 

desfazer pela separação. A parte financeira, provavelmente, será abalada e a 

saúde terá a tendência natural de enfraquecer. A desfeita e o ostracismo podem 

ser esperados no relacionamento social, e a pessoa deveria ser particularmente 

cuidadosa com o sexo oposto, pois enquanto essa direção estiver ativa, há uma 

considerável probabilidade de haver problemas justamente no relacionamento 

com o sexo oposto. Sabendo o que se passa, conhecendo a natureza e a duração 

da influência, a pessoa deveria tentar reger seus Astros mantendo um estado de 

espírito tão animado quanto possível, se treinando e se dedicando para obter as 

competências necessárias para agir com sabedoria nos assuntos que estejam 

particularmente indicados como os pontos perigosos. 

R||!'$ S – A Lua progredida em Paralelo, Conjunção, Sextil ou Trígono 

com Mercúrio radical. 

Se Mercúrio estiver bem-aspectado no nascimento, essas direções poderão 

revelar poderes mentais e, portanto, é um período favorável para se ocupar de 

qualquer estudo que a pessoa se sinta atraída. Se quaisquer mudanças 

importantes estavam sendo cogitadas, esse é o momento para efetuá-las, pois, 

sob essas direções, certamente elas serão muito mais bem-sucedidas do que sob 
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influências menos favoráveis e, se a pessoa tiver assuntos importantes a acertar 

com irmãos, irmãs ou vizinhos, poderá chegar a uma conclusão favorável com 

eles muito mais depressa do que em qualquer outra ocasião. 

R# "S – A Lua progredida em Quadratura com ou em Oposição a Mercúrio 

radical. 

Se Mercúrio estiver afligido ao nascimento, a pessoa precisará demandar muito 

cuidado durante a vigência dessas influências astrais, pois haverá uma 

tendência para falar de modo imprudente e indiscreto; consequentemente, a 

pessoa poderá se envolver em e ser responsabilizada por difamação ou calúnia. 

Também é provável que, se quaisquer documentos ou papéis legais forem por 

ela assinados, durante esses períodos, poderão prejudicá-la e levá-la a se 

lamentar posteriormente. Ela deveria, também, ser muito cuidadosa em como 

se expressar nas correspondências, e se ela lida com literatura, deveria ser 

duplamente cuidadosa, ou seus escritos poderão causar problemas para ela 

mesma, ou para os outros. A Mente da pessoa será muito perturbada e ela não 

deveria nem viajar, nem fazer mudanças, mas se esforçar por permanecer tão 

tranquila quanto possível, durante período. 

R||!W – A Lua progredida em Paralelo ou em Conjunção com Saturno 

radical. 

Se Saturno estiver afligido na Carta Natal, esse é um período muito crítico. No 

horóscopo de uma mulher indica saúde precária, preocupações e problemas. No 

horóscopo de um homem, se for casado, indica dificuldades domésticas ou 

saúde precária da mulher. Surgem problemas, atrasos e decepções em todos os 

assuntos da vida, e uma tendência para se preocupar com as coisas e se tornar 

mórbido e melancólico. 
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R#"W – A Lua progredida em Quadratura com ou em Oposição a Saturno 

radical. 

Se Saturno estiver afligido no nascimento, esses Aspectos marcam um período 

muito ruim, particularmente no que se refere à saúde e às condições no lar. 

Produzem um estado de espírito perturbado, com irritabilidade, e uma tendência 

para se preocupar, uma visão pessimista da vida, grande tristeza, falta de 

esperança e desânimo parecem ser a regra; os assuntos financeiros também 

sofrem, e cuidados devem ser tomados para evitar mudanças ou investimentos 

nesse período. O único remédio é tentar manter, tanto quanto possível, uma 

atitude filosófica, buscando “luz que está no fim do túnel” e se esforçando por 

aprender as lições a serem ensinadas nesse período. 

R'$W – A Lua progredida em Sextil ou Trígono com Saturno radical. 

Se Saturno estiver bem-aspectado na Carta Natal, esses Aspectos marcam um 

período de êxito e próspero, quando a pessoa ganhará reconhecimento de uma 

natureza duradoura em sua esfera de vida. Será capaz de arcar com maiores 

responsabilidades e fazer jus à confiança nela depositada. Se estiver cogitando 

investir em residências, terrenos ou minas, esse período será muito favorável 

para tal. Esse período poderá ser marcante na vida, porquanto uma base nova, 

sólida e estável para o sucesso será assentada, e sobre ela o edifício de uma vida 

vitoriosa poderá ser erguido. 

R||!'$V – A Lua progredida em Paralelo, Conjunção, Sextil ou em 

Trígono com Júpiter radical. 

Se Júpiter estiver bem-aspectado no nascimento, esses Aspectos marcam um 

período de sucesso e de sorte em geral. A saúde é excelente, ou se a pessoa 

estava doente, a melhoria pode ser encontrada nesse período. O estado de 
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espírito será de felicidade, de modo que a pessoa aproveitará todos os prazeres 

da vida. É, particularmente, um período muito bom para viagens, pois 

encontrará uma recepção amistosa e cordial em todos os lugares que for. As 

finanças serão beneficiadas se os investimentos forem feitos sob essas direções 

ou se o negócio for tocado com o melhor da capacidade da pessoa. Essa é uma 

época em que as coisas tomam um rumo decidido para o que é melhor, de forma 

que, se a pessoa souber tirar proveito das oportunidades, então apresentadas, 

esse período terá consequências que serão sentidas por muito tempo durante a 

vida. 

R#"V – A Lua progredida em Quadratura com ou em Oposição a Júpiter 

radical. 

Se Júpiter estiver afligido no nascimento, a pessoa deveria ter muito cuidado 

com sua dieta durante o tempo em que durarem esses Aspectos, porque há uma 

tendência para os excessos, os quais poderão ocasionar enfermidades ao 

tornarem o sangue impuro. A pessoa, também, deveria ter muito cuidado para 

não perder a calma, porque se no horóscopo natal existir alguma indicação de 

perigo de apoplexia164, o mais provável é que ela se manifeste sob essas 

influências astrais do que em qualquer outra ocasião. Manter-se o mais calmo 

possível e evitar todas as comidas e bebidas alcoólicas estimulantes. Sob 

nenhuma circunstância tentar especular, enquanto durarem essas direções, pois 

as perdas são certas, havendo a possibilidade de ser enganada ou trapaceada 

pelos outros. Há, também, o perigo de problemas domésticos e perdas por ações 

judiciais ou assuntos similares. É provável que o prestígio social sofra devido 

aos modos orgulhosos, ostentatórios e arrogantes da pessoa, pelo que ela precisa 

ser cuidadosa e moderada em tudo e, também, se manter sob controle. 

 
164 N.T.: derramamento de sangue ou de serosidade no interior de um órgão. 
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R||!#"U – A Lua progredida em Paralelo, Conjunção, Quadratura com 

ou em Oposição a Marte radical. 

Se Marte radical estiver afligido, esses Aspectos marcam um período muito 

ruim. No horóscopo de uma mulher indicam, por um lado, má saúde, e no de 

um homem, brigas violentas no lar. Há uma tendência a ser briguento, correr 

riscos estúpidos e desnecessários e de não se cuidar sobre possíveis resultados 

danos ou perigosos resultados das suas ações e, em consequência, pode sofrer 

lesões corporais ou acidentes; também há uma tendência para ser muito 

indulgente em relação à natureza passional inferior, o que poderá acarretar 

problemas sucessivos; portanto, a pessoa deve ter muito cuidado ao lidar com 

outras do sexo oposto. A menos que tomem grandes cuidados, o escândalo e o 

descrédito social resultarão certamente. Essas direções também tornam a pessoa 

muito negligente e extravagante em assuntos financeiros, propensa a formar 

juízos apressados e errôneos, portanto, se documentos forem assinados nesse 

período, é muito provável que resulte em desastre. Essas direções estão entre as 

mais infalíveis em atuação, de modo que a pessoa raramente escapa sem sofrer 

perda ou lesão de alguma maneira, pelo que o maior cuidado precisa ser tomado 

neste período. 

R'$U – A Lua progredida em Sextil ou em Trígono com Marte radical. 

Se Marte estiver bem-aspectado no nascimento, esses Aspectos marcam um 

período de atividade considerável na vida, que será benéfica para a pessoa 

envolvida. Uma grande quantidade de energia vital deve ser acumulada, e, 

naturalmente, essa força dinâmica precisa de uma válvula de saída; assim, esse 

é um bom período para a expansão dos negócios ou para a execução de novos 

empreendimentos; esses, certamente, serão bem-sucedidos se a pessoa não se 

precipitar em demasia nos seus esforços, mas ter um pouco de cautela ao 

despender essa grande energia. Esses Aspectos são particularmente ativos entre 
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aqueles que trabalham ou lidam com os elementos marcianos, como o ferro e o 

fogo, tais como soldados, cirurgiões e engenheiros, a quem proporcionam 

respeito e promoções. 

R||!#"X – A Lua progredida em Paralelo, Conjunção, Quadratura com 

ou em Oposição a Urano radical. 

Se Urano estiver afligido no nascimento, esses Aspectos marcam um período 

muito crítico, quando a pessoa é capaz de fazer uma mudança repentina e 

inesperada que terá um efeito desvantajosa em sua vida; por conseguinte, ela 

deveria se acautelar cuidadosamente contra tal contingência. Há, também, um 

risco para a formação de um relacionamento clandestino que trará um 

sentimento de grande tristeza e problemas para a pessoa; sendo assim, ela 

deveria evitar ligações com o sexo oposto, e quando isso não puder ser evitado, 

deveria ser muito reservada em seus modos e em seu comportamento, pois sob 

essas direções há muita probabilidade dos outros fazerem mal juízo dela à 

menor aparência de deslize. Há uma tendência à irritabilidade e à crueldade no 

falar, o que, provavelmente, causará infelicidade no lar e perda de amigos, e 

isso será muitíssimo lamentado depois; portanto, a pessoa deveria se esforçar 

para se conter; de fato, tanto quanto possível, seria melhor evitar os amigos 

durante essa fase. 

R'$X – A Lua progredida em Sextil ou em Trígono com Urano radical.  

Esses são excelentes Aspectos às pessoas suficientemente avançadas para 

responder a eles. Se Urano estiver bem-aspectado no nascimento, as faculdades 

da originalidade, da intuição e da inventividade poderão se revelar nesse 

período, o que será muito vantajoso para a pessoa. Se ela alimenta interesse pelo 

estudo do pensamento avançado ou do ocultismo, esse é um período 

particularmente bom para essa atividade, pois uma expansão de consciência 
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pode se dar mais facilmente sob essas direções; o estabelecimento de amizades 

benéficas com pessoas avançadas e mudanças ou transferências vantajosas 

podem ocorrer; assim, essas direções assinalam uma época na vida que 

provavelmente deixará uma marca permanente para o bem. 

R||!#"Y – A Lua progredida em Paralelo, Conjunção, Quadratura ou em 

Oposição a Netuno radical. 

Se Netuno estiver afligido na Carta Natal, essas direções marcam um período 

de experiências muito estranhas, não usuais, difíceis de se compreender ou 

explicar e misteriosas, quando a pessoa pode ficar sujeita ao domínio do 

hipnotismo ou da mediunidade ou ter visões ou, ainda, começar a ouvir vozes; 

mas todas essas experiências têm um caráter indesejável e deveria, tanto quanto 

possível, se precaver contra isso. Seria muito imprudente, sob essas direções, 

entrar em reuniões em que se praticam a possessão do corpo, seja parcial ou 

total, onde as condições favorecem tais manifestações; e se os Aspectos provêm 

dos Signos de Água – Câncer, Escorpião ou Peixes –, haverá uma forte 

tendência para se habituar a tomar bebidas alcóolicas ou a consumir drogas, o 

que poderá causar grandes tristezas e dificuldades à pessoa para o resto de sua 

vida. Como esses Aspectos produzem cansaço e falta de energia ou interesse, 

tanto mental como físico, quando as forças vitais são baixas e a pessoa negativa, 

tais influências indesejáveis são, particularmente, capazes de fazer dela um 

ponto de apoio. Há, também, um perigo para conspirações por parte de inimigos 

secretos, os quais tendem a levar a pessoa ao descrédito e a problemas. Ela pode 

até mesmo ser presa ou ser internada em um hospital por motivo de saúde, pois 

Netuno rege as prisões, os hospitais, os asilos psiquiátricos e os lugares 

semelhantes. Deve ter muito cuidado em todos os tipos de relacionamentos com 

as demais pessoas. 

R'$Y – A Lua progredida em Sextil ou em Trígono com Netuno radical. 
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Se Netuno estiver bem-aspectado no nascimento, essas direções podem 

produzir uma ligeira expansão de consciência, e se os Aspectos solares com 

Netuno também vigoram ao mesmo tempo, pode-se esperar uma Iniciação aos 

suficientemente avançados para responder a essa influência. Todavia, para a 

maioria das pessoas, provavelmente significará apenas um período agradável, 

um festival de música ou alguma outra experiência semelhante. 

R||!a ou b – A Lua progredida em Paralelo ou em Conjunção com o 

Ascendente ou com o Meio do Céu radicais. 

Esses Aspectos produzem mudanças na vida, mas se boas ou más dependerão 

de outras influências atuantes no horóscopo naquele momento. 

R'$b – A Lua progredida em Sextil ou em Trígono com o Meio do Céu 

radical. 

Se houver outras influências que combinem, esse é um período de mudanças 

benéficas, promoções, de honrarias e de sucesso geral em vários departamentos 

da vida. 

R# "b – A Lua progredida em Quadratura com ou em Oposição ao Meio 

do Céu radical. 

Esses Aspectos indicam perda de prestígio, problemas e ansiedade, prejuízos 

financeiros, especialmente se relacionados com mulheres. É um período 

adverso para viajar ou fazer mudanças. 

R'$a – A Lua progredida em Sextil ou em Trígono com o Ascendente 

radical. 
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Esses Aspectos trazem mudanças benéficas, prosperidade financeira e êxito em 

geral.  

R# "a – A Lua progredida em Quadratura ou Oposição ao Ascendente 

radical. 

Esses Aspectos marcam um período de problemas. Pode ser esperada uma 

saúde precária, e se quaisquer mudanças ou transferências forem feitas, essas 

serão desfavoráveis à pessoa.
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CAPÍTULO XXVI – ASPECTOS MÚTUOS PLANETÁRIOS 

Os Aspectos entre dois Planetas progredidos têm pouca ou nenhuma força, mas 

quando um Planeta, por progressão, faz um Aspecto com um Planeta radical 

isso opera para o bem ou para propor uma adversidade, de acordo com a sua 

natureza e o poder do Planeta radical no horóscopo. 

Nos parágrafos seguintes vamos indicar essas tendências, e não importa se 

Vênus progrida para um Aspecto benéfico com Saturno radical ou se Saturno 

progrida para um Aspecto benéfico com Vênus radical, os efeitos são os 

descritos no primeiro parágrafo, o mesmo acontecendo com os outros Aspectos 

que se seguem. 

TW'$ – Vênus e Saturno em Aspectos benéficos por progressão indicam 

um período de êxito financeiro, aumento do prestígio social e exaltação 

emocional. As naturezas religiosa e devocional, provavelmente, serão 

despertadas. 

TW||!#"– Vênus e Saturno em Aspectos adversos por progressão 

indicam um período de grandes tristezas e problemas. Tanto a saúde quanto a 

reputação pioram em qualidade; atrasos, decepções e perdas são frequentes e 

irritantes. Outros procurarão se impor à pessoa; morte ou separação de seres 

queridos e outras experiências desagradáveis serão vivenciadas. A Mente é 

sombria, devido a impressão que nada melhorará, e inclinada às preocupações. 

SW'$ – Mercúrio e Saturno em Aspectos benéficos por progressão marcam 

um bom período para assumir novas responsabilidades, investir em imóveis, 

minérios, terras ou propriedades semelhantes, empreender estudos ou pesquisas 

de natureza mais profunda e celebrar contratos importantes, os quais resultarão 

em benefícios duradouros para a pessoa. É um bom período para lidar com 
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agentes e pessoas mais velhas ou empreender viagens com propostas sérias. 

SW||!#"– Mercúrio e Saturno em Aspectos adversos por progressão 

indicam um período de atrasos e decepções com uma tendência de ver o lado 

obscuro das coisas. É um período muito impróprio para assumir novas 

responsabilidades, para lidar com pessoas idosas ou para assinar documentos 

legais. Proporciona à pessoa a possibilidade de ser caluniada e de ter a reputação 

abalada. 

UW'$ – Marte e Saturno em Aspectos benéficos por progressão marcam 

um período quando a pessoa tenderá a ser muito empreendedora e, também, 

cuidadosa e sabe lidar com as pessoas educadamente e habilmente, corajosa, 

mas sem correr riscos estúpidos e desnecessários; forte e digna; mais bem 

capacitada para assumir as responsabilidades da vida nesse período do que em 

qualquer outro. Se usar apropriadamente essas qualidades, ela ganhará tanto 

financeiramente quanto em honra e respeito por parte dos seus sócios. 

UW||!#"– Marte e Saturno em Aspectos adversos por progressão 

proporcionam a pessoa indicativos de ser muito imprudente e impulsiva, por 

causa disso sob essas direções há possibilidade de se acidentar. 

Ocasionalmente, quando o horóscopo indica situações de violência, há a 

tendência ao crime e ao derramamento de sangue, o que resultam em prisão. 

Todos as qualidades ou comportamentos maus ou imorais do caráter da pessoa 

parecem aflorar nesse período, e perder a calma está entre os menores deles. O 

maior cuidado deveria ser tomado para manter a natureza animal dominada e 

para conter com firmeza todos os traços indesejáveis do caráter. 

Os Aspectos por progressão entre Saturno, Júpiter, Urano e Netuno não são 

detalhados por causa dos movimentos deles serem extremamente lentos.  
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TV||!'$ – Vênus e Júpiter em Aspectos benéficos por progressão trazem 

benefícios financeiros e elevação de posição social e estima. Esses Aspectos 

proporcionam a pessoa características de ser mais gentil, compassiva e sempre 

pensar na necessidade do outro e tomando o maior cuidado para não perturbar 

o outro e, por causa disso, a sua popularidade se eleva. É um bom período para 

viajar e aproveitar a vida. Os investimentos feitos sob essas influências 

geralmente são bem-sucedidos; a saúde é excelente ou se a pessoa ficou doente, 

essa direção marca o período de convalescença e recuperação, e a vida assume 

um tom cor-de-rosa. 

TV#"– Vênus e Júpiter em Aspectos adversos por progressão indicam um 

período de pequenos problemas domésticos, pequenas perdas financeiras e uma 

tendência a extravagância e ao desperdício, resultando em dificuldades em lidar 

com dinheiro e, possivelmente, processos na justiça. Há, também, alguma perda 

de prestígio no círculo social ou meio-ambiente da pessoa. 

SV||!'$ – Mercúrio e Júpiter em Aspectos benéficos por progressão 

indicam um período de muito êxito na vida. Provavelmente a pessoa viajará, 

obtendo nisso tanto prazer quanto lucro. Essa direção proporciona boa saúde e 

a melhor disposição de espírito, de maneira que a vida assume um tom cor-de-

rosa. Há indicações de ganhos em investimentos e no curso normal de seus 

negócios e é um bom momento para se firmarem contratos e acordos, 

especialmente os ligados a trabalhos literários. 

SV#"– Mercúrio e Júpiter em Aspectos adversos por progressão marcam 

um período problemático, quando a pessoa é passível de ser envolvida em 

processos judiciais e, consequentemente, em perdas. Ela deveria ter muito 

cuidado para não assinar papéis ou fazer acordos, pois pode haver problemas e 
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mal-entendidos envolvendo prejuízos financeiros; se a pessoa emprestar 

dinheiro a outras pessoas, essas também tentarão enganá-la e prejudicá-la e, 

devem evitar, particularmente negócios com intermediários e com pessoas que 

ganham comissão. 

UV'$ – Marte e Júpiter em Aspectos benéficos por progressão marcam 

um período na vida, quando o conservadorismo natural de Júpiter se mistura 

com o entusiasmo marciano; com isso proporciona à pessoa mais entusiasmo e 

mais empreendedorismo e, provavelmente, ampliará seus negócios e será bem-

sucedida ao procurar uma fonte de renda a mais. Entretanto, deve ser cuidadosa 

para não se exceder nesse período. Esses Aspectos trabalham, também, sobre a 

natureza devocional da pessoa e pode, às vezes, se expressar como entusiasmo 

religioso, quando a pessoa começa a agir ou a se comportar de uma forma 

melhor ou mais responsável que antes. 

UV||!#"– Marte e Júpiter em Aspectos adversos por progressão 

marcam um ponto perigoso na vida, quando é passível de destruir toda sua 

carreira por atos que são definitivamente criminosos, ou por perdas decorrentes 

à demonstração de ostentação e da extravagância; ou pode se tornar interessada 

por algum projeto de mineração de alto risco ou especular no mercado de ações 

de maneira tão irresponsável que perderá tudo o que tem, tornando-se muito 

pobre. A saúde também poderá sofrer sob essa direção; impurezas do sangue 

poderão causar nódulos, tumores, furúnculos e aflições semelhantes. De modo 

geral, é um período muito ruim, e a pessoa deveria se resguardar, muito 

cuidadosamente, para não ceder a quaisquer dessas influências. 

Os Aspectos por progressão entre Saturno, Júpiter, Urano e Netuno não são 

detalhados por causa dos movimentos deles serem extremamente lentos.  
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TU'$ – Vênus e Marte em Aspectos benéficos por progressão marcam um 

período de prazer e de regozijo, quando um relacionamento de natureza 

duradoura pode ser estabelecido com alguém por meio de um namoro cheio de 

entusiasmo. Também há indicações de ganhos financeiros e de um aumento de 

popularidade. 

TU||!#"– Vênus e Marte em Aspectos adversos por progressão marcam 

um período de impulsividade e de negligência, quando a pessoa poderá agir de 

uma maneira muito indiscreta, que pode causar grandes problemas na sua vida. 

Se for casada, poderá haver alguma infelicidade doméstica. Prejuízos 

financeiros e descréditos estão, também, indicados; portanto, a pessoa deveria 

se esforçar para se conter e evitar quaisquer tentações que possam surgir em seu 

caminho. 

SU'$ – Mercúrio e Marte em Aspectos benéficos por progressão marcam 

um período quando a pessoa pode ser bem-sucedida em todos os assuntos da 

vida, especialmente naqueles em que se requerem qualidades mentais, porque 

estas direções fazem-na mais viva, astuta e perspicaz, rápida em perceber o alvo 

e aproveitar uma vantagem, em decorrência de que ganhos financeiros também 

estão indicados. É um bom período para anunciar e expandir os negócios, firmar 

contratos e acordos, lidar com agentes e intermediários. É bom para trabalho 

literário de natureza mais leve e excelente época para viajar. Favorece a saúde 

e proporciona uma sensação de contentamento, de alegria e de otimismo. 

SU||!#"– Mercúrio e Marte em Aspectos adversos por progressão. Esse 

é um período crítico quando a pessoa é suscetível a agir por impulso, e a falar 

impulsivamente, sem a devida cuidadosa consideração ou discussão sobre algo 

e sem pensar ou planejar algo antes de partir para ação, pelo que é provável ter 
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problemas ou sofrer perdas por meio de práticas abusivas de outras pessoas. Por 

isso, ela deveria ser muito cuidadosa, evitando assinar papéis ou fazer acordos 

e há o perigo de acidente e problemas se a pessoa viajar. É um período ruim 

para mudanças ou para a ampliação dos negócios. 

UX'$ – Marte e Urano em Aspectos benéficos por progressão indicam 

um bom período para aperfeiçoar as invenções ou para se iniciar um 

empreendimento novo e original. As amizades de natureza benéfica são, 

frequentemente, celebradas sob essas direções, e não é raro haver um despertar 

de faculdades psíquicas por meio de ligações com pessoas ou grupos de pessoas 

de uma natureza uraniana. 

UX||!#"– Marte e Urano em Aspectos adversos por progressão marcam 

um período muito perigoso na vida da pessoa. Há um risco para acidentes de 

natureza incomum, um rompimento de condições, afastamento de parte de 

amigos, e a pessoa pode se encontrar, de repente, sozinha no mundo. Às vezes, 

há um despertar psíquico, mas sempre de natureza indesejável. 

UY'$ – Marte e Netuno em Aspectos benéficos por progressão marcam 

um período de boa saúde e de felicidade e otimismo, devido a sucessos e boas 

ocorrências para pessoas avançadas, mas a maioria não sente essa influência. 

UY||!#"– Marte e Urano em Aspectos adversos por progressão 

produzem um estado neurótico naqueles que podem responder as suas 

influências. Há, também, a possibilidade da pessoa ser prejudicada ou ser 

vitimada de maneira surpreendente e difícil de se explicar. 

TX'$ – Vênus e Urano em Aspectos benéficos por progressão fornecem 

uma tendência a algum ganho financeiro e é provável que a pessoa terá o que 
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considera ser uma boa ocasião envolvendo um caso romântico amoroso, mas 

com possibilidade de deixar lembranças nada agradáveis. Essa direção assegura 

o auxílio de amigos e aumenta a popularidade da pessoa durante esse período. 

TX||!#"– Vênus e Urano em Aspectos adversos por progressão são uma 

causa fecunda de infelicidade doméstica e divórcio. Essa direção, 

provavelmente, causará um escândalo devido a conduta imoral. Processos 

judiciais e perdas financeiras também a ameaçam e é provável que a pessoa aja 

da maneira a não seguir nenhum padrão ou plano, mas irregularmente. 

TY'$ – Vênus e Netuno em Aspectos benéficos por progressão indicam 

um período de êxito em assuntos sociais, de felicidade e de regozijo em viver 

para aquelas pessoas que possam responder a essa direção. A pessoa é, 

particularmente, apta se entregar à construção de castelos no ar e a misturar 

coisas diferentes que, normalmente, não se combinam em devaneios cor-de-

rosa que não possuem nenhum proveito, mas que servem para tornar esse 

período completamente agradável. 

TY||!#"– Vênus e Netuno em Aspectos adversos por progressão é 

provável que trarão alguma experiência psíquica de uma natureza desagradável, 

relacionada com a mediunidade ou o hipnotismo. Há uma tendência à 

sensualidade e à imoralidade; ocasionalmente uma condescendência com as 

bebidas alcoólicas ou drogas, o que causará grandes tristezas e problemas à 

pessoa. 

SX'$ – Mercúrio e Urano em Aspectos benéficos por progressão 

proporciona à pessoa uma Mente ativa; fornece prazeres inesperados; 

proporciona um impulso ao trabalho mental; torna a Mente rápida em 
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compreender as coisas e proporciona um desejo de investigação oculta. Muitos 

são atraídos e se interessam por trabalhos altruístas e humanitários, sob esses 

Aspectos. 

SX||!#"– Mercúrio e Urano em Aspectos adversos por progressão 

proporciona à pessoa o não convencionalismo, a instabilidade e a inquietude; 

cria um estado de espírito nervoso e indócil, que pode lhe ocasionar processos 

judiciais inesperados. 

SY'$ – Mercúrio e Netuno em Aspectos benéficos por progressão. A 

Mente é ativa e inclinada ao estudo da Astrologia e do Misticismo. A pessoa 

poderá viajar por água e fazer mudanças. Somente os avançados 

espiritualmente sentem o efeito de Netuno. 

SY||!#"– Mercúrio e Netuno em Aspectos adversos por progressão. As 

pessoas sob essa influência devem se resguardar contra investimentos em 

empresas. A Mente é perturbada por maus pensamentos, e a moralidade pode 

decair se tal tendência é mostrada na Carta Natal. 

Os Aspectos por progressão entre Saturno, Júpiter, Urano e Netuno não são 

detalhados por causa dos movimentos deles serem extremamente lentos.
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CAPÍTULO XXVII – TRÂNSITOS 

As posições progredidas dos Astros são os principais significadores dos 

acontecimentos, mas as posições por trânsito dos Astros no espaço no tempo 

real dos acontecimentos fortalecem ou enfraquecem os efeitos dos Aspectos no 

horóscopo progredido, dependendo isso se são similares ou não em natureza. 

As Luas Novas, particularmente, são muito poderosas. Os chamados Trânsitos 

são vistos nas Efemérides para o ano real dos acontecimentos. 

A Lua Crescente ou Minguante 

Entre as questões na Astrologia que preocupa o principiante uma é quando a 

Lua está crescendo ou minguando em luminosidade. Os trabalhos sobre 

Astrologia utilizam, frequentemente, essas expressões ao tabularem os efeitos 

das diversas configurações. Todavia, ao que sabemos, nenhuma explicação foi 

fornecida sobre isso e esperamos que as explicações seguintes possam 

esclarecer totalmente o Estudante sobre esse assunto. 

Todo mês a Lua forma uma Conjunção com o Sol, e essa Conjunção dos 

luminares é chamada Lunação ou Lua Nova. Após a Conjunção ou Lua Nova, 

a Lua pode ser vista no céu ocidental, perto do horizonte, como um arco 

extremamente fino; dia após dia a superfície iluminada vai aumentando em 

tamanho, de maneira que quando ela forma uma Oposição ao Sol, sua 

luminosidade alcança o grau máximo e, nessa ocasião, chamamo-la de Lua 

Cheia; ela, então, nasce no céu oriental no mesmo instante em que o Sol se põe 

no oeste. A partir daí, e por quinze dias à frente, nota-se que ela nasce à noite 

cada vez mais tarde165; ao mesmo tempo a parte iluminada de seu disco vai 

 
165 N.T.:  
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diminuindo até pouco antes da Conjunção seguinte, ou Lua Nova, de modo que 

os madrugadores podem vê-la no céu oriental, pouco antes da alvorada, como 

um arco extremamente fino na abóbada celeste. Portanto, a Lua aumenta em 

luminosidade a partir do momento de sua Conjunção, ou Lua Nova, até a 

Oposição, ou Lua Cheia, e da Lua Cheia até a Lua Nova seguinte diminui em 

luminosidade. As datas (hora, dia, mês) da Lua Nova, Lua Cheia e dos Eclipses 

são fornecidos para cada mês do ano em nossas Efemérides Científicas 

Simplificadas, onde podemos consultar com toda a segurança. 

No horóscopo da senhora que estamos utilizando para demonstrar o método de 

progressão, o efeito poderoso das Lunações, quando agindo com outras 

influências de uma natureza simular, também está vividamente ilustrado. No 

horóscopo dela a Lua Nova, 1º de abril de 1909, estava nos 11 graus de Áries, 

exatamente em Quadratura com Saturno radical, e Urano estava em Conjunção 

com Saturno progredido e em Quadratura com a Lua progredida. Então, todas 

essas influências astrais incidindo sobre essa senhora se uniram para terminar 

com a vida no corpo, ou seja, seu falecimento. 

Os Trânsitos de Netuno, Urano, Saturno e Júpiter são importantes e, quando o 

Estudante se tornar familiarizado com os mistérios do horóscopo progredido, e 

não antes, obterá um ótimo proveito em anotar a posição transitória desses 

Planetas na parte externa do horóscopo progredido e observar seus efeitos, 

 

 



 

446 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

assim como os Aspectos das Luas Novas. Contudo, esteja certo, inicialmente, 

de manter o horóscopo progredido sob os princípios básicos, pois Aspectos 

fantasiosos constituem “a matéria com os quais os sonhos são feitos”166, tais 

como os fios dispostos longitudinalmente em um tear e pelos quais passa os fios 

da trama (que cruzam os outros fios) dos romances astrológicos que se 

desvanecem ao luar e deixam os astrólogos embaraçados. É comparativamente 

fácil manejar a lançadeira da imaginação com os Astros radicais, progredidos e 

em trânsito; cada grupo com as Casas correspondentes e uma multidão de 

Aspectos a escolher, mas a interpretação simples, baseada nos princípios 

essenciais de um horóscopo, é quase invariavelmente comprovada pelos 

acontecimentos. 

Se o Estudante tiver a Efemérides de 1908 e 1909, ele pode ver que em julho 

de 1908, quando a senhora ficou doente, Saturno estava no décimo grau de 

Áries, a um grau de uma Conjunção com a Lua progredida e, também, a um 

grau de uma Quadratura com a sua posição radical nesse horóscopo. Então, foi 

quando as condições se agravaram. 

W!QRT ou V – Saturno em Trânsito e em Conjunção com os radicais: Sol, 

Lua, Vênus ou Júpiter 

Esses trânsitos reduzem a vitalidade e atuam como um amortecedor no ânimo 

da pessoa; há uma tendência para gripes, grande tristeza, falta de esperança e 

melancolia, atrasos e decepções e, se Saturno estiver Retrógrado, passando e 

repassando por esses pontos, o resultado poderá ser longos períodos de 

problemas e ansiedades. 

W#"QRT ou V – Saturno em Trânsito e em Quadratura ou em Oposição 

 
166 N.T.: Frase citada na peça The Tempest de Shakespeare, pelo personagem Próspero: “We are such 

stuff/As dreams are made on; and our little life/Is rounded with a sleep.” (“Somos dessa matéria de que os 

sonhos são feitos. E a nossa vida breve é circundada pelo sono.”). 
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ao Sol, a Lua, a Vênus ou a Júpiter radicais. 

Esses Aspectos produzem os efeitos similares à Conjunção, porém com maior 

intensidade e, frequentemente, consequências como quedas, contusões ou 

fraturas ósseas. 

W'$QRT ou V – Saturno em Trânsito e em Sextil ou em Trígono com o 

Sol, a Lua, Vênus ou Júpiter radicais. 

Esses Aspectos não produzem nenhum benefício, pelo que tem sido observado. 

W'$S – Saturno em Trânsito e em Sextil ou Trígono com Mercúrio radical. 

Esses Aspectos estabilizam a Mente, tornando-a mais capaz para a con-

centração quando Saturno está Direto ou Retrógrado, mas se houver uma 

Quadratura com ou Oposição a Mercúrio, poderá resultar em medo, preocupa-

ção, melancolia, grande tristeza, falta de esperança e problemas; e, também, 

tende a ser perigoso viajar. 

W!UX  ou Y – Saturno em Trânsito e em Conjunção com os radicais Marte, 

Urano ou Netuno.  

Esses trânsitos sempre marcam um período de problemas, não importa o 

Aspecto, mas a natureza do problema é mais bem determinada pela Casa e pelo 

Signo em que o Astro afligido está. 

W!b – Saturno em Trânsito e em Conjunção com o Meio Céu radical.  

Esse Aspecto sempre produz difamação, descrédito e perda de prestígio. 

W 6ª ou 12ª – Saturno em Trânsito e na 6ª ou 12ª Casas ou no Ascendente.  

Essas posições exercem um efeito prejudicial sobre a saúde, de acordo com os 

Signos nas cúspides dessas Casas. 

V'$QT S ou R – Júpiter em Trânsito e em Sextil ou em Trígono com o Sol, 

Vênus, Mercúrio ou a Lua radicais.  
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Esses Aspectos promovem a saúde, felicidade e os benefícios financeiros, de 

acordo com as indicações radicais. Se Júpiter estiver Retrógrado as influências 

não serão tão intensas, mas tal período dessas influências benéficas será 

prolongado por sua passagem repetida e direta sobre os bons Aspectos. 

V#"QTS ou R – Júpiter em Trânsito e em Quadratura com ou em 

Oposição ao Sol, a Vênus, a Mercúrio ou a Lua radicais.  

Esses Aspectos não são muito adversos, pois adversidades estão em desacordo 

com a natureza básica de Júpiter. 

V!W U X ou Y – Júpiter em Trânsito e em Conjunção com Saturno, Marte, 

Urano ou Netuno radicais.  

Esses Aspectos não produzem resultados apreciáveis, porque as naturezas 

básicas desses Planetas são totalmente diferentes. Isso se baseia no mesmo 

princípio dos diapasões de diferentes tons que não se correspondem 

mutuamente. 

X!Q ou T – Urano em Trânsito e em Conjunção com o Sol ou Vênus radicais. 

Esses trânsitos produzem ligações românticas, prazeres boêmios, experiências 

incomuns; quando Urano está Retrógrado isso pode se prolongar por muito 

tempo, mas quando está com Aspecto adverso, pode resultar em imoralidade, 

escândalo ou divórcio, se a pessoa for casada. 

X!UR ou S – Urano em Trânsito e em Conjunção com Marte, a Lua ou com 

Mercúrio radicais.  

Esses Aspectos de Urano em relação a Marte, Lua ou Mercúrio radicais tem 

uma tendência em tornar a pessoa: com a mania de fazer as coisas muito 

rapidamente, sem pensar cuidadosamente sobre as consequências; descuidada 

ou despreocupada sobre os possíveis resultados ruins ou perigosos das suas 

ações; a gostar de se expor a riscos estúpidos e desnecessários; e a gostar de não 
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seguir padrões ou planos, mas agir de forma irregular e de qualquer jeito; isso 

pode levar, às vezes, a um ponto de insanidade, se outros fatores concorrem no 

horóscopo para tal, sendo que a fase do distúrbio mental varia da violência, 

quando induzido por Marte, até o idiotismo moderado, quando produzido pela 

Lua. 

X!WU ou Y – Urano em Trânsito e em Conjunção com Saturno, com Marte 

ou com Netuno radicais.  

Esses trânsitos causam problemas de acordo com a Casa e o Signo que Urano 

está localizado. Bons Aspectos167 não produzem benefícios, pelo menos até 

onde pudemos observar. 

Y!S ou R – Netuno em Trânsito e em Conjunção com Mercúrio ou com a 

Lua radicais. 

Esses Aspectos trazem um despertar espiritual, acompanhado de sonhos e visões 

de natureza elevada. Esses Aspectos168, também, são bons para viagem, mas os 

Aspectos adversos169 proporcionam uma Mente impura, poluída e criminosa, se o 

horóscopo radical demonstrar tendência para isso, pelo que a pessoa pode até 

cometer um crime e ser presa. A mediunidade, muitas vezes, também é resultado 

desses trânsitos.

 
167 N.T.: X!W – Se os Planetas estiverem: Elevados (9ª ou 10ª Casa), em Ângulo (1ª, 4ª, 7ª ou 10ª Casa), 

Essencialmente Dignificado (no Regente) (Saturno em Capricórnio ou Aquário; Urano em Aquário) ou 

Exaltado (Saturno em Libra; Urano em Escorpião), então essa Conjunção é benéfica. Se os Planetas 

estiverem afligidos ou peregrinos: a Conjunção é adversa. X!Y – Se os Planetas estiverem: Elevados (9ª 

ou 10ª Casa), em Ângulo (1ª, 4ª, 7ª ou 10ª Casa), Essencialmente Dignificado (no Regente) (Netuno em 
Peixes; Urano em Aquário) ou Exaltado (Netuno em Câncer; Urano em Escorpião), então essa Conjunção 

é benéfica. Se os Planetas estiverem afligidos ou peregrinos: a Conjunção é adversa. 
168 N.T.: Y!S 
169 N.T.: Y!R 
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PARTE II - ASTROLOGIA MÉDICA 

 

 

 

DEPOIS DE UMA EXTENSA PRÁTICA POR MUITOS ANOS, O 

TRATADO QUE SE SEGUE É APRESENTADO COM UMA 

CORPORIFICAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOS AUTORES, ADQUIRIDA 

POR MEIO DOS DIAGNÓSTICOS BEM-SUCEDIDOS DE MUITOS 

MILHARES DE HORÓSCOPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[mas nós desejamos deixar bem claro que não fazemos o levantamento de 

horóscopos por dinheiro, nem lemos a sorte. Nosso trabalho é um encargo 

estritamente humanitário. Para nós, a Astrologia é uma fase da Religião.]
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CAPÍTULO XXVIII – A ASTRODIAGNOSE DA ENFERMIDADE 

Os pais têm uma oportunidade excepcional e podem armazenar um grande 

tesouro nos céus, ao cuidarem sabiamente de seus filhos em fase de crescimento 

se baseando no conhecimento das tendências às enfermidades reveladas pelo 

horóscopo. Os autores confiam implicitamente no depoimento dos horóscopos 

e embora, em alguns casos, surgiram dúvidas quanto à correção dos nossos 

diagnósticos, porque eles divergiam daqueles fornecidos pelos profissionais da 

saúde que tinham contato pessoal com o paciente, os desfechos posteriores 

invariavelmente justificaram nossas interpretações e provaram o grande alcance 

em profundidade da Astrologia, a qual, tanto mais avançada que os Raios X 

quanto esses são superiores a uma vela, pois embora os Raios X sejam capazes 

de iluminar o corpo inteiro, a tal ponto que podemos ver cada célula do 

indivíduo em atividade, eles só podem mostrar as condições do corpo em um 

determinado momento. O horóscopo, porém, mostra as enfermidades 

incipientes desde o nascimento até a morte e, desse modo, termos tempo 

suficientes para aplicar uma dose de prevenção e, talvez, escapar de uma doença 

ou, pelo menos, minimizar sua severidade, quando ela tiver tomado conta de 

nós. A Astrologia indica o dia em que as crises vão se manifestar e, assim 

avisados, podemos tomar medidas extras de precaução para superarmos o ponto 

crítico. Ela indica quando as influências adversas estão diminuindo, e nos 

fortalece para que suportemos os sofrimentos presentes com a força nascida do 

conhecimento de que a recuperação é certa em determinado momento. Assim, 

a Astrologia oferece ajuda e esperança de uma maneira impossível de se obter 

por outro método, pois seu campo é mais amplo do que o de todos os outros 

sistemas e penetra na própria alma do Ser. 

Uma Advertência Importante 

Se existissem letras de fogo para arder na consciência do leitor, não 
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pouparíamos esforços em obtê-las, por mais difícil que fosse, com o propósito 

de prevenir os Estudantes sobre alguns pontos específicos relativos à prática de 

Astrologia médica, a saber: 

- Nunca diga ao doente um fato desencorajador; 

- Nunca lhe diga quando uma crise iminente vai acontecer; 

- Nunca preveja uma enfermidade para um determinado momento; 

- Nunca, nunca preveja a morte. 

É um erro muito grave, quase um crime, dizer a uma pessoa enferma algo 

desencorajante, pois isso lhe rouba a força que deveria ser poupada ao máximo 

para facilitar a recuperação. É errado também sugerir enfermidades às pessoas 

sadias, pois isso leva a Mente a se focar em uma doença específica em um 

determinado período, podendo tal sugestão ser a responsável por causar a 

doença. É um fato bem conhecido que muitos Estudantes de medicina sentem 

os sintomas de cada doença que estudam e sofrem, grandemente, em 

consequência da autossugestão, mas a ideia de doença iminente, inculcada por 

alguém em quem a vítima tem fé, é muito mais perigosa; portanto, cabe ao 

astrólogo médico ser muito cauteloso. Se não se pode dizer algo encorajador, 

permaneça em silêncio. 

Essa advertência se aplica, com uma intensidade específica, quando estamos 

tratando pacientes com Ascendentes em Touro ou Virgem ou com o Sol ou a 

Lua nestes Signos. Estas posições predispõem a Mente a se centrar na doença, 

frequentemente em uma maneira mais injustificada. O taurino teme a doença 

de um modo quase insano, e a previsão de uma enfermidade é fatal para essa 

natureza. Os virginianos cortejam a doença, a fim de obterem a compaixão, e 

embora digam que anseiam pela recuperação, na verdade se deliciam em 

resguardar a doença. Imploram para saber os seus sintomas, as crises e se 

deliciam em investigar o assunto a fundo; alegarão que possuem capacidade 
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para saber de tudo sobre a doença e dizem que isso os ajudará; mas se o 

profissional de saúde ceder aos seus protestos e lhes contar tudo, eles 

murcharão, como uma flor. São as pessoas mais difíceis de se ajudar, em 

qualquer caso, e um cuidado extra deveria ser tomado para não agravar seu 

estado pela aceitação da natureza que for indicada. 

Além disso, embora os autores tenham praticado a Astrologia médica por 

muitos anos e com sucesso surpreendente e ainda que a Astrologia, como uma 

ciência, seja absolutamente exata e infalível, não se deve esquecer que ainda 

existe a possibilidade de falhas de uma compreensão correta por parte do 

profissional da saúde e a possibilidade da pessoa, cujo horóscopo está sendo 

interpretado por um astrólogo, poder impor a sua própria vontade a ponto de 

anular as indicações do horóscopo. A pessoa pode mudar seu modo de vida sem 

saber o que aconteceria se continuasse como antes e, assim, ela poderá estar 

fora do perigo quando se manifestar a tendência à doença mostrada pelo 

horóscopo; é cruel fazer alguém se sentir nervoso, preocupado ou chateado, 

perturbando a sua Mente em qualquer caso que ocorra. Naturalmente, o 

Estudante principiante estaria mais sujeito a cometer erros de interpretação, mas 

ninguém está isento disso. Lembramo-nos de um caso chegado ao nosso 

conhecimento recentemente. Um dos mais eminentes astrólogos europeus 

previu para um cliente da África do Sul que em determinada data ele sofreria 

de uma grave hemorragia nos pulmões. O pobre homem nos escreveu pedindo 

ajuda, mas embora fosse evidente uma suscetibilidade a bronquiolite, não vimos 

nenhum problema sério para o período previsto, nem houve hemorragia no ano 

decorrido entre aquele período e esse em que escrevemos o presente livro. 

Alguns Estudantes têm um desejo mórbido de saber o momento da própria 

morte, e examinam esse assunto por meio da Astrologia, buscando encontrar a 

informação de um modo mais inconsequente, porém, não importa como 

busquem se iludir a si mesmos, há muitas poucas pessoas que possuem a força 

mental e moral que permite que continuem a viver a vida da mesma maneira 
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que viviam depois de saberem, com absoluta certeza, que sua existência terrena 

estaria terminada em uma determinada data. Esse é um dos pontos mais 

sabiamente ocultados, até que possamos ver ambos os lados do véu, e erramos 

sempre, não importa o nosso motivo, quando tentamos extrair esta informação 

do horóscopo. 

Além do mais, já foi muito bem citado que “o médico que prescreve para si 

próprio tem um tolo como paciente”, e isso é dez vezes mais válido para aquele 

que faz a diagnose do seu próprio horóscopo, pois nisso todos somos parciais; 

ou interpretamos as condições com uma suavidade excessiva ou as levamos 

muito a sério, particularmente se investigamos o momento de morrer e a 

maneira como morreremos. Lembramos de um caso em que uma mulher 

intelectual, diretora de uma escola particular em Nova York, nos escreveu 

solicitando admissão em nosso curso por correspondência, “se achássemos que 

valeria a pena, pois ela iria morrer na primeira semana de março”. Ela nos 

forneceu todos os Aspectos sobre os quais havia se baseado para chegar àquela 

conclusão e, como um dos autores havia acabado de sair são e salvo de 

configurações semelhantes, ela forneceu à senhora em questão um bom 

esclarecimento para que ela pudesse lidar com essa situação confusa e melhorá-

la, principalmente organizando as ideias; a autora disse à senhora que esperava 

viver até uma idade avançada. Agora, essa senhora está pensando em ter uma 

vida mais útil e aprendeu a esquecer a morte. A Astrologia é sagrada demais 

para ser assim mal utilizada. Que o Estudante esqueça do seu próprio horóscopo 

e utilize todo do seu tempo, esforço e conhecimento para ajudar os outros; desse 

modo ajudará a si próprio a acumular tesouros no céu de um modo como 

nenhuma outra linha de esforço espiritual conseguirá.
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Polaridades Astrais 

Quando estudamos magnetismo nós estamos lidando com uma força invisível; 

e, normalmente, podemos, na melhor das hipóteses, determinar a maneira como 

ela se manifesta no Mundo Físico, como acontece sempre que lidamos com 

qualquer outra força. O Mundo Físico é o mundo dos efeitos; as causas estão 

ocultas da nossa visão, embora elas estejam mais próximas de nós do que nossas 

mãos ou pés. A força está toda ao nosso redor, invisível e somente percebida 

pelos efeitos que produz. 

Para ilustrar isso, peguemos um prato com água e o coloquemos para congelar, 

então, veremos uma miríade de cristais de gelo, lindas figuras geométricas. Isso 

mostra as linhas ao longo das quais a água se congelou, e essas são linhas de 

força que estavam presentes antes da água se congelar, mas eram invisíveis até 

que condições apropriadas lhes fossem proporcionadas para se manifestarem. 

Da mesma maneira, há linhas de força que percorrendo entre os dois polos de 

um imã; elas não são nem vistas nem sentidas até que coloquemos em suas 

proximidades ferro ou limalhas de ferro quando, então, as linhas de força se 

manifestarão pela organização das limalhas segundo em um determinado 

padrão. Ao propiciarmos as condições necessárias, podemos provocar qualquer 

uma das forças da natureza de modo que demonstre seus efeitos – movendo 

nossos bondes, transmitindo mensagens com a velocidade de um relâmpago a 

milhares de quilômetros de distância etc., etc.; mas a força em si é sempre 

invisível. Sabemos que o magnetismo atua sempre em angulo reto com relação 

à corrente elétrica, com a qual se manifesta170; conhecemos a diferença entre as 

manifestações das correntes elétrica e magnética, tão dependentes uma da outra, 

 

170 N.T.:   
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mas nunca vimos nenhuma das duas; embora elas sejam as que nos servem de 

uma das mais valiosas maneiras atualmente. 

O magnetismo pode ser dividido em magnetismo “mineral” e “animal”, apesar 

de ambos serem um só, em realidade, mas o primeiro exerce pouca influência 

sobre o tecido animal, enquanto o último é, geralmente, impotente ao atuar nos 

minerais. 

O magnetismo mineral é derivado diretamente da “magnetita”171, que é usada 

para magnetizar o ferro e esse processo confere ao metal, assim tratado, a 

propriedade de atrair o ferro. Entretanto, esse tipo de magnetização é muito 

pouco usado, já que seu magnetismo se esgota, fica muito fraco em proporção 

ao seu volume, e principalmente, porque a força magnética não pode ser 

controlada nesse, assim chamado, ímã “permanente”. 

O “eletroímã” também é um imã “mineral”. É simplesmente uma barra de ferro 

onde se enrola um fio condutor elétrico com muitas voltas172; a potência do imã 

varia diretamente proporcional ao número de voltas do fio e da intensidade da 

corrente elétrica que passa pelo fio. 

A eletricidade está em todo o nosso redor em um estado difuso, não aproveitável 

para uso industrial até que seja comprimida e compelida através dos fios 

condutores elétricos por poderosos eletroímãs. Nós devemos ter o magnetismo 

em primeiro lugar, antes de podermos conseguir qualquer eletricidade. Antes 

 
171 N.T.: A magnetita (ou magnetite em português europeu) é o material magnético mais antigo conhecido 

pelos seres humanos. Ele é um mineral magnético formado pelos óxidos de ferro II e III (FeO.Fe2O3). A 

magnetita é a pedra-ímã mais magnética de todos os minerais da Terra, e a existência desta propriedade 

foi utilizada para a fabricação de bússolas. O nome magnetita vem da região onde a mesma era 

antigamente encontrada, que era a Magnésia (região da Grécia), e magnésia quer dizer "lugar das pedras 

mágicas", pois estas pedras "magicamente" atraiam-se. 

172 N.T.:  
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de pormos em funcionamento um novo gerador elétrico, os “campos” que nada 

mais são do que eletroímãs, devem ser magnetizados. Se isso não for feito, 

pode-se girar o gerador elétrico por muito, mas muito tempo mesmo, a qualquer 

velocidade que se queira, e ele nunca acenderá uma única lâmpada, nem 

movimentará o peso de um único grão; tudo depende do magnetismo estar lá 

primeiro. Uma vez começado, esse magnetismo sempre deixará o gerador 

elétrico um pouco magnetizado, quando ele for desligado, e esse assim chamado 

“magnetismo residual” será o núcleo de força a ser formado todas as vezes que 

o gerador elétrico for ligado novamente. 

Todos os Corpos Densos das plantas, dos animais e seres humanos nada mais 

são que “mineral” transformado. Todos vieram, em primeiro lugar, do reino 

mineral, e as análises químicas dos Corpos Densos das plantas, dos animais e 

seres humanos atestam esse fato de modo incontestável. Além disso, sabemos 

que as plantas obtêm seu sustento do solo mineral e que tanto o animal como o 

ser humano comem “minerais”, quando consomem as plantas como alimento; 

mesmo quando o ser humano come carnes de animais, ele também ingere 

compostos minerais e, portanto, por meio do seu alimento ele obtém, ambas, as 

substâncias minerais e a força magnética que o seu alimento contém. 

Essa força nós vemos se manifestando como “hemoglobina” ou a matéria de 

cor vermelha do sangue, a qual atrai o oxigênio tão necessário para a vida aqui, 

quando ele entra em contato com a hemoglobina nos milhões de minúsculos 

capilares dos pulmões, separando-se dela logo que ele passa pelos capilares, os 

quais conectam as artérias com as veias por todo o corpo. Por que é assim? 

Para compreender isso, devemos nos familiarizar um pouco mais com a maneira 

pela qual o magnetismo se manifesta, como visto quando do uso industrial. 

Há sempre dois campos ou um múltiplo de dois campos em um gerador ou 

motor elétrico; um desses “campos” alternado ou magnético é o “polo norte” e 
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o outro alternado, o “polo sul”. Se quisermos ligar dois ou mais geradores “em 

sequência” e conduzir sua eletricidade pelo mesmo fio, o primeiro requisito é 

que as correntes magnéticas, nos campos dos imãs, devem ter a mesma direção. 

Se assim não fosse, elas não iriam juntas; elas gerariam correntes indo em 

direções opostas, queimando seus fusíveis, que protegem os geradores. Isso 

ocorreria porque os polos em um gerador, que deveriam atrair, repeliriam e 

vice-versa. A solução é inverter as pontas do fio que magnetiza os campos; 

então, a corrente magnética em um gerador terá a mesma direção da corrente 

do outro, ambas indo suavemente juntas. 

Condições semelhantes prevalecem na cura173 magnética; um determinado 

campo vibratório e polaridade magnética foram infundidos em cada um de nós, 

quando as forças astrais inundaram nossos corpos e nos deram o batismo astral, 

no momento em que inspiramos na nossa primeira respiração completa. Isso é 

modificado durante nossa peregrinação pela vida, mas, geralmente, seu impulso 

inicial permanece inalterado e, portanto, o horóscopo no momento do 

nascimento retém o maior poder vital na vida para determinar nossas simpatias 

e antipatias, assim como todos os outros assuntos. Além do mais, suas 

manifestações são mais confiáveis do que nossos gostos ou aversões 

conscientes. 

Às vezes podemos conhecer e aprender a gostar de uma pessoa, embora 

tenhamos uma sensação de que ela tem uma influência perniciosa sobre nós, a 

qual não somos capazes de saber qual seja e, por essa razão nos esforçamos por 

afastá-la; mas, uma comparação do horóscopo dela com o nosso revelará a razão 

disso e, se formos sábios, acatamos suas afirmações de que algo ruim, perigoso 

ou irritante pode acontecer a fim de que possamos estar prontos para tentar 

evita-lo a tempo, ou tão certamente como os Planetas se movem em suas órbitas 

 
173 N.T. Aqui cura se refere à palavra em inglês “healing”, curar a causa fundamental da enfermidade e 

não “curing”, que é remediar os efeitos da enfermidade. 
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ao redor do Sol, viveremos para nos lamentar do nosso desprezo aos avisos tão 

claramente nos fornecidos. 

Contudo, também há muitos casos em que não sentimos antipatia por uma certa 

pessoa, embora o horóscopo revele isso e, se observamos os sinais, quando 

comparamos os dois horóscopos, podemos sentir-nos inclinados a acreditar 

mais em nossos sentimentos do que na escrita astral dos horóscopos. Também 

isto, com o tempo, vai nos causar problemas, pois é certo que a polaridade 

planetária se manifestará cedo ou tarde, a menos que as duas partes estejam 

suficientemente evoluídas para regerem seus Astros muito amplamente. Tais 

pessoas são raras e estão muito à frente em nosso atual estágio de evolução. 

Portanto, faremos bem se usarmos nosso conhecimento da escrita astral para 

comparar nossos horóscopos, ao menos com os daqueles mais intimamente 

ligados com as nossas vidas. Isso poderá evitar, tanto para eles quanto para nós, 

muito sofrimento, imensas tristezas e angústias.  Aconselhamos esse 

procedimento, particularmente, em relação a um curador e seus pacientes, e no 

que se refere à escolha de um cônjuge para um casamento. 

Quando alguém está doente, a resistência se reduz ao seu ponto mais baixo e, 

por isso, a pessoa fica menos capacitada a resistir às influências externas. Por 

essa razão as vibrações do curador têm um efeito praticamente irrestrito e, 

mesmo que ele possa estar motivado pelos propósitos mais nobres e altruístas, 

inclinado a dar sua própria vida em benefício do paciente, se os Astros entre os 

dois horóscopos estavam em condições adversas no nascimento, seu grau 

vibratório e magnetismo certamente exercerão um efeito prejudicial sobre o 

paciente. Por conseguinte, é de suma importância que todo curador tenha, de 

fato, um conhecimento sobre Astrologia e a lei de compatibilidade, quer 

pertençam eles àqueles que curam por magnetismo e pela imposição das mãos, 

quer pertençam a escolas regulares de medicina, pois esses também infundem 

suas vibrações na aura do paciente, ajudando-o ou prejudicando-o, de acordo 

com a concordâncias entre as suas polaridades astrais e as do paciente. 



 

460 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

O que se disse a respeito do curador se aplica, dez vezes mais, à enfermeira ou 

ao enfermeiro, pois esses ficam com o paciente praticamente o tempo todo, de 

modo que o contato entre eles é muito mais íntimo. 

Para o curador, a enfermeira (ou enfermeiro) e o paciente a compatibilidade é 

determinada pelo Signo Ascendente, por Saturno e pela 6ª Casa. Se seus Signos 

Ascendentes combinam em natureza, isto é, se todos possuem Signos de 

Fogo174 no Ascendente, ou se todos têm Signos de Terra175, Ar176 ou Água177 

no Ascendente178, eles se harmonizam, mas se o paciente tem um Signo de Água 

no Ascendente e a enfermeira (ou enfermeiro) ou o curador têm um Signo de 

Fogo, o efeito será muito nocivo179. 

Também é necessário ver se Saturno no horóscopo da enfermeira (ou 

enfermeiro) ou do curador não está em algum grau do zodíaco dentro da 1ª Casa 

ou da 6ª Casa do paciente. 

Quanto ao casamento, a polaridade astral é demonstrada principalmente pela 

consideração dos femininos Lua e Vênus no horóscopo de um homem, pois eles 

descrevem a atração dele pelo sexo oposto, e no horóscopo de uma mulher, os 

masculinos Sol e Marte têm um significado semelhante. Se esses Astros estão 

harmoniosamente configurados e se os Signos nas cúspides das 7ª Casas dos 

parceiros potenciais se combinam, a harmonia prevalecerá, especialmente se o 

Sol, Vênus ou Júpiter de um deles estiver na 7ª Casa do outro. Contudo, se os 

Astros acima mencionados se afligem mutuamente, se as 7ª Casas das duas 

pessoas envolvidas não estão em harmonia ou se Saturno, Marte, Urano ou 

Netuno de um está em um grau incluído na 7ª Casa do outro, é o aviso claro que 

 
174 N.T.: Áries, Leão e Sagitário 
175 N.T.: Touro, Virgem e Capricórnio 
176 N.T.: Gêmeos, Libra e Aquário 
177 N.T.: Câncer, Escorpião e Peixes 
178 N.T.: ou se um tem um Signo de Fogo e outro de Ar; ou um tem um Signo de Terra e outro de Água 

também se harmonizam. 
179 N.T.: ou se um tem um Signo de Fogo e outro de Água; ou um tem um Signo de Terra e outro de Ar 

também o efeito será muito nocivo.  
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indica serem as polaridades astrais desarmoniosas e que grandes tristezas estão 

reservadas a eles, caso permitam que suas emoções efêmeras os conduzam a 

uma união infeliz; porque é fácil inverter os fios nos polos em dois geradores 

elétricos de tal modo que suas polaridades combinem, mas é extremamente 

difícil inverter a polaridade astral de uma pessoa de modo a fazê-la combinar 

com aquela recebida pela outra em seu batismo astral.



 

462 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

CAPÍTULO XXIX – A LEI DAS CORRESPONDÊNCIAS 

Diz a Bíblia que Deus fez o ser humano à Sua semelhança, e desde a remota 

antiguidade videntes e sábios perceberam uma correspondência entre o 

macrocosmo, o grande mundo, e o microcosmo, o pequeno mundo ou o ser 

humano. Isso se expressa, novamente, no axioma hermético que é a chave- 

mestra de todos os mistérios: “Como em cima, assim é embaixo”. Por 

conseguinte, podemos observar que as diversas partes do corpo humano são 

correlacionadas com as diferentes divisões da abóbada celeste e com as esferas 

que se movem por ela. Da mesma maneira que as forças criadoras dentro do 

útero atuam sobre o óvulo e, gradualmente, constroem o feto, assim também os 

raios astrais do corpo macrocósmico da mãe natureza são ativos sobre o ser 

humano. É sua atividade que percebemos no processo da evolução, por meio da 

qual aquilo que hoje é o ser humano evoluiu dos reinos inferiores até seu atual 

estágio de aperfeiçoamento, e é por meio dos mesmos raios que ele, 

gradualmente, evoluirá até a estatura divina, na qual será de fato semelhante ao 

Pai do Céu; consequentemente, podemos notar as correspondências entre os 

Signos e os Astros e as diferentes divisões do corpo humano da seguinte 

maneira: 

Efeitos Patogênicos dos Doze Signos 

A – Áries rege: a cabeça, os hemisférios cerebrais, os vários órgãos no interior 

da cabeça e os olhos, mas o nariz está sob a regência de Escorpião. 

Assim, qualquer aflição em Áries corresponderá ou demonstrará efeitos na 

cabeça, produzindo: as dores de cabeça, as nevralgias, os estados de coma e de 

transe, as enfermidades do cérebro e as hemorragias cerebrais. 
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B – Touro rege: o pescoço, a garganta, o palato, a laringe e as tonsilas, a 

mandíbula inferior, os ouvidos e a região occipital. O cerebelo está também sob 

a regência de Touro, assim como as vértebras atlas e cervical, as artérias 

carótidas, as veias jugulares e outros vasos sanguíneos menores. 

As doenças às quais essas partes estão sujeitas são: o bócio, a difteria, o crupe 

e a apoplexia180. Como cada Signo sempre corresponderá ou demonstrará 

efeitos no oposto, as aflições em Touro podem produzir, ainda, as doenças 

venéreas, a prisão de ventre e a menstruação irregular. 

C – Gêmeos rege: os braços e as mãos, os ombros, os pulmões e a glândula 

timo, assim como as costelas superiores; por conseguinte, as aflições em 

Gêmeos causam: as doenças pulmonares, a pneumonia, a pleurisia, a bronquite, 

a asma e a inflamação do pericárdio. 

D – Câncer rege: o esôfago, o estômago, o diafragma e os lóbulos inferiores 

dos pulmões, as mamas, os capilares que absorvem as gorduras alimentares nas 

vilosidades do intestino delgado, os lóbulos superiores do fígado e o conduto 

torácico; assim, as aflições em Câncer produzem: a indigestão, os gases no 

estômago, a tosse, o soluço, a hidropisia, os sentimentos de grande infelicidade 

e perda de esperança, a hipocondria, a histeria, as pedras na vesícula e a 

icterícia. 

E – Leão rege: o coração, a região dorsal da coluna vertebral, a medula 

espinhal e a aorta; assim as aflições em Leão causam: a regurgitação, a pal-

pitação, os desmaios, o aneurisma, a meningite espinhal e a deformidade da 

coluna vertebral e, também, a arteriosclerose, a angina do peito, a hiperemia, a 

anemia e a hidremia. 

 
180 N.T.: derramamento de sangue ou de serosidade no interior de um órgão. 
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F – Virgem rege: a região abdominal, o intestino delgado e grosso, os lóbulos 

inferiores do fígado, o pâncreas e o baço; portanto, as aflições em Virgem 

produzem: as peritonites, a tênia, a desnutrição, a interferência na absorção do 

quilo, a febre tifoide, a cólera e a apendicite. 

G – Libra rege: os rins, as suprarrenais, a região lombar da coluna vertebral, o 

sistema vasomotor e a pele; assim as aflições em Libra produzirem: a poliúria 

ou a retenção da urina, a inflamação dos ureteres (que ligam os rins à bexiga), 

as nefrites agudas ou crônicas, o lumbago, a eczema e outras doenças de pele. 

H – Escorpião rege: a bexiga, a uretra e os órgãos genitais em geral. Também: 

o reto e o cólon descendente, o cólon sigmoide (ou cólon pélvico), a próstata e 

os ossos nasais; assim as aflições em Escorpião produzem: o catarro nasal, as 

adenoides e os pólipos, as doenças do útero e dos ovários, as diversas doenças 

venéreas, a constrição e a dilatação da próstata, a menstruação irregular, a 

leucorreia, a hérnia, os cálculos e “areias” renais. 

I – Sagitário rege: os quadris e as coxas, o fêmur, o íleo, as regiões coccígea 

e sacra da coluna vertebral dorsal, as artérias e veias ilíacas e os nervos ciáticos; 

por conseguinte, as aflições em Sagitário produzem: a ataxia locomotora, a 

ciática, o reumatismo e os problemas nos quadris. Além do mais, como cada 

Signo exerce uma influência sobre o seu oposto, as aflições em Sagitário podem 

causar problemas pulmonares. É também digno de nota que a quebradura de 

ossos é causada por esse Signo. 

J – Capricórnio governa: a pele e os joelhos, mas também tem ação reflexa 

sobre o estômago, que é governado pelo Signo oposto, Câncer. Assim, as 

aflições em Capricórnio produzem: a eczema e outras doenças da pele, a 

erisipela, a lepra e os distúrbios digestivos. 
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K – Aquário rege: os tornozelos, as pernas desde os joelhos aos tornozelos e, 

também, tem ação reflexa no Signo oposto, Leão; assim, as aflições em Aquário 

produzem: as veias varicosas, as entorses dos tornozelos, as irregularidades nas 

atividades do coração e a hidropisia. 

L – Peixes rege: os pés e os dedos dos pés. Também tem efeito reflexo na região 

abdominal, governada pelo Signo oposto, Virgem; assim, as aflições nesse 

Signo indicam: os problemas e as deformações dos pés, as doenças dos 

intestinos e a hidropisia.  Também produz o desejo por bebidas alcóolicas e 

pelas drogas, que podem causar o delirium tremens. A tuberculose pulmonar 

acontece às vezes, sendo considerada resultado secundário do resfriamento dos 

pés, contraído por um Peixes afligido. 

Efeitos Patogênicos do Sol 

O Sol rege, em primeiríssimo lugar, o fluido vital que é especializado através 

do baço, transferido para o plexo solar e dali distribuído para todo o Corpo. 

Esse fluido vital é invisível à humanidade comum, mas para aqueles dotados 

com a visão espiritual ele aparece como um fluido cor-de-rosa parecido com 

a eletricidade nos fios de um sistema telefônico ou telegráfico. Quando não 

há corrente elétrica nos fios que conduzem a eletricidade, eles ficam como 

mortos, e, então os aparelhos telefônicos e telegráficos não funcionam. 

Similarmente, quando por alguma razão o fluido vital invisível cessa de 

circular em quantidade suficiente por alguma parte do organismo humano, 

esta parte do corpo não desempenhará sua função apropriadamente e, então, 

as enfermidades persistirão até que a obstrução seja removida e o caminho 

desimpedido para o fluido vital. Por esta razão, um Sol afligido sempre causa 

enfermidades, particularmente no horóscopo de um homem, e no horóscopo 

de uma mulher a Lua, coletora das forças solares, desempenha o mesmo 
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papel e função. O coração e o pons varolii181, ou nó vital, situado no cérebro, 

são as principais partes do Corpo regidas pelo Sol. Quando esse se encontra 

com bons Aspectos em Leão ou Áries pode-se esperar uma saúde radiante. 

Contudo, por outro lado, quando ele se acha afligido, produz diversas 

doenças, conforme o Signo em que ele está no momento do nascimento. 

Essas enfermidades podem ser relacionadas do modo como se segue: 

Q A – O Sol afligido em Áries, o Signo que rege a cabeça, proporciona 

uma tendência à afasia182 ou à perda de identidade, à febre cerebral, à 

hemorragia cerebral e à meningite, à anemia cerebral ou congestão do 

sangue, desmaios e dores de cabeça. 

Q B – O Sol afligido em Touro proporciona uma tendência à abscesso 

peritonsilar183, difteria e pólipos nasais. Nas Plêiades (em Touro 29º) tende 

a problemas nos olhos. 

Q C – O Sol afligido em Gêmeos, proporciona uma tendência à pleurisia184, 

à bronquite e à hiperemia185 dos pulmões. 

Q D – O Sol afligido em Câncer proporciona uma tendência à anemia, à 

hidropisia186, dispepsia187 e à febre gástrica. 

 
181 N.T.: É a parte do tronco cerebral, e nos seres humanos e outros bípedes encontra-se entre o 

mesencéfalo (acima) e o bulbo raquidiano (abaixo) e na frente do cerebelo. 
182 N.T.: A afasia afeta a capacidade da pessoa de se expressar e de entender a linguagem escrita e falada. 
183 N.T.: Complicação de amigdalite em que a infecção se espalha por trás das amígdalas. Um abscesso 

peritonsilar ocorre quando um acúmulo de pus é formado e a infecção se espalha além das amígdalas, 

para o pescoço e o peito. 
184 N.T.: Inflamação dos tecidos que revestem os pulmões e a caixa torácica. 
185 N.T.: aumento da quantidade de sangue circulante num determinado local, ocasionado pela dilatação 

arterial, pelo número de vasos sanguíneos funcionais, ou por congestão. 
186 N.T.: Hidropisia ou tropesia é a acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo ou no 

tecido celular. 
187 N.T.: "dificuldade de digestão", popularmente conhecida como "indigestão". Essa condição 

caracteriza-se por dor ou mal-estar recorrente no abdome superior, sensação rápida de saciedade e 
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Q E – O Sol afligido em Leão proporciona uma tendência à palpitação do 

coração, dores nas costas e problemas na coluna vertebral. Em Ascelli (em 

Leão 6º) tende a problemas nos olhos. 

Q F – O Sol afligido em Virgem proporciona uma tendência a problemas 

relacionados com a assimilação e peritonite, febre tifoide e disenteria. 

Q G – O Sol afligido em Libra proporciona uma tendência a nefrites agudas 

ou crônicas188 e erupções da pele devido ao sangue muito quente, pois 

Saturno rege a pele, e Libra é seu Signo de Exaltação. 

Q H – O Sol afligido em Escorpião proporciona uma tendência aos 

cálculos renais, à distúrbios geniturinários e menstruais, às afecções do útero 

e do ovário. 

Q I – O Sol afligido em Sagitário proporciona uma tendência à ciática, à 

paralisia dos membros e às doenças pulmonares. Se o Sol está em Antares 

(em Sagitário 8º) e afligido por um ou mais dos Planetas adversos189, há 

perigo de doenças dos olhos. 

Q J – O Sol afligido em Capricórnio proporciona uma tendência à 

reumatismo, às doenças da pele e à problemas digestivos. 

Q K – O Sol afligido em Aquário proporciona uma tendência a veias 

 
plenitude com a alimentação, eructação (arroto) e menor apetite. Pode ser acompanhada de distensão 

abdominal, eructação (arrotos), náuseas ou azia. A dispepsia afeta cerca de 30% da população adulta em 

algum momento. 
188 N.T.: Antigamente se utilizava o termo doença de Bright - já não é usado nos nossos dias, mas que 

enaltece o médico e cientista que a estudou e descreveu pela primeira vez, Richard Bright. 
189 N.T.: Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. 
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varicosas, à hidropisia, à palpitação do coração e a má circulação. 

Q L – O Sol afligido em Peixes proporciona uma tendência à transpiração 

nos pés, assim como a problemas intestinais, febre tifoide etc. 

Efeitos Patogênicos de Vênus 

Por reger Touro e Libra, Vênus é responsável por um grande número de 

enfermidades da garganta e dos rins, assim como de doenças resultantes de 

abusos gastronômicos, da falta de exercício, de hábitos sedentários, da má 

circulação do sangue venoso, dos excessos de ordem sexual e de uma vida 

dissoluta, o que causa obesidade, tumores, cistos, má circulação, doenças 

venéreas, tonsilites e vários outros distúrbios. O efeito geral de Vênus nos 

doze signos pode ser classificado como se segue: 

T A – Vênus afligido em Áries proporciona uma tendência à secreção na 

cabeça, à mucosidade e, por ação reflexa em Libra, congestão dos rins. 

T B – Vênus afligido em Touro proporciona uma tendência à caxumba, à 

dores de cabeça que afetam a região occipital, ao bócio, às tonsilites e a 

inflamações glandulares da garganta. Por ação reflexa, em Escorpião 

também tende às doenças venéreas ou a outros problemas específicos dos 

órgãos genitais. 

T C – Vênus afligido em Gêmeos proporciona uma tendência à intoxicação 

do sangue, à deficiência pulmonar, ao panarício, às verrugas e à hidropisia. 

T D – Vênus afligido em Câncer proporciona uma tendência à dilatação do 

estômago, à tumor gástrico e às náuseas. 
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T E – Vênus afligido em Leão proporciona uma tendência a problemas na 

coluna vertebral, às dores nas costas e à dilatação do coração. 

T F – Vênus afligido em Virgem proporciona uma tendência a reduzir a ação 

peristáltica dos intestinos, assim como tende a tumores, tênia e vermes na 

infância. 

T G – Vênus afligido em Libra proporciona uma tendência à uremia190 e 

poliúria191; por ação reflexa em Áries, tende a dores de cabeça. 

T H – Vênus afligido em Escorpião proporciona uma tendência à 

varicocele192, às doenças venéreas, à prolapsos ou tumores uterinos, à 

menstruação com dores e outras perturbações femininas; por ação reflexa em 

Touro, tende a afecções da garganta. 

T I – Vênus afligido em Sagitário proporciona uma tendência à tumores e 

às enfermidades semelhantes nos quadris; por ação reflexa em Gêmeos, 

tende a moléstias dos brônquios e pulmões. 

T J – Vênus afligido em Capricórnio proporciona uma tendência à gota nos 

membros e, por ação reflexa em Câncer, à problemas digestivos, às náuseas 

e vômitos. 

T K – Vênus afligido em Aquário proporciona uma tendência às varizes e, 

por ação reflexa em Leão, à problemas cardíacos. 

 
190 N.T.: condição perigosa que ocorre quando os rins não filtram mais adequadamente. 
191 N.T.: sintoma de urinar em excesso (acima de 2,5 litros por dia), frequentemente acompanhado de um 

aumento da frequência urinária (polaquiuria). É o sintoma de diversas doenças. 
192 N.T.: dilatação anormal das veias testiculares. 
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T L – Vênus afligido em Peixes proporciona uma tendência à pés frágeis, à 

joanetes, às frieiras, à gota e, por ação reflexa em Virgem, à tumores 

abdominais e à distúrbios intestinais. 

Efeitos Patogênicos de Mercúrio 

Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, portanto, suas aflições se manifestam em 

enfermidades relativas a esses Signos, tais como bronquite, problemas 

pulmonares e respiratórios. Mercúrio também rege o hemisfério cerebral 

direito, o segmento da medula espinhal e as cordas vocais, daí a ataxia 

locomotora e os distúrbios nervosos e nas cordas vocais estarem entre suas 

manifestações, assim como a surdez. Os seguintes efeitos podem ser notados 

quando Mercúrio se encontra afligido nos doze Signos: 

S A – Mercúrio afligido em Áries proporciona uma tendência à febre 

cerebral, às dores de cabeça de ordem nervosa, às vertigens, às nevralgias e, 

por ação reflexa em Libra, à distúrbios renais de origem nervosa e ao 

lumbago. 

S B – Mercúrio afligido em Touro proporciona uma tendência à gagueira, à 

rouquidão, à surdez e, por ação reflexa em Escorpião, às afecções nervosas 

do sistema geniturinário. 

S C – Mercúrio afligido em Gêmeos proporciona uma tendência à gota na 

cabeça, nos braços e ombros, à bronquite, à asma, à asfixia, à pleurisia e, por 

ação reflexa em Sagitário, à dores nos quadris, de origem nervosa. 

S D – Mercúrio afligido em Câncer proporciona uma tendência à indigestão 

de origem nervosa, à catarro e ao muco, à flatulência e à embriaguez. 
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S E – Mercúrio afligido em Leão proporciona uma tendência à dores nas 

costas, à desmaios e à palpitação do coração. 

S F – Mercúrio afligido em Virgem proporciona uma tendência à 

flatulência, à cólicas provenientes de gases, à falta de ar e à debilidade 

nervosa. 

S G – Mercúrio afligido em Libra proporciona uma tendência à retenção de 

urina, à paroxismos renais, à lumbago e, por ação reflexa em Áries, às 

vertigens, à dores de cabeça de origem nervosa e à problemas nos olhos. 

S H – Mercúrio afligido em Escorpião proporciona uma tendência à dores 

na bexiga e nos órgãos genitais, problemas de menstruação e, por ação 

reflexa em Touro, à gagueira ou rouquidão e à surdez. 

S I – Mercúrio afligido em Sagitário proporciona uma tendência à dores 

nos quadris e nas coxas. Por ação reflexa em Gêmeos, proporciona tendência 

à tosse, à asma e à pleurisia. 

S J – Mercúrio afligido em Capricórnio proporciona uma tendência ao 

reumatismo, especialmente nos joelhos, à dores nas costas, às doenças de 

pele e à melancolia.  Por ação reflexa em Câncer, proporciona tendência à 

indigestão nervosa e à flatulência. 

S K – Mercúrio afligido em Aquário proporciona uma tendência à dores 

agudas ou constantes no corpo todo, às varizes, à intoxicação no sangue e, 

por ação reflexa em Leão, à palpitação e nevralgia do coração. 

S L – Mercúrio afligido em Peixes proporciona uma tendência à gota nos 
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pés ou à fragilidade nos pés, sujeitando-os a câimbras e, por ação reflexa em 

Virgem, à fraqueza geral, à lassidão, à preocupação e, às vezes, à tuberculose 

e à surdez. 

Efeitos Patogênicos da Lua 

A Lua rege o esófago, o estômago, o útero e os ovários, o sistema nervoso 

linfático e o simpático e o fluido sinovial. Quando afligida, produz a 

hidropisia e problemas de menstruação, aflições no útero e nos ovários, 

dispepsia, doenças dos olhos e estados lunáticos, conforme o Signo, a Casa 

e a natureza do Astro que a aflige. A Lua rege, em particular, a mãe durante 

a gravidez. 

R A – A Lua afligida em Áries proporciona uma tendência à insônia, às 

dores de cabeça, à letargia e às deficiências na visão. 

R B – A Lua afligida em Touro proporciona uma tendência à dores de 

garganta, e se está nos 29º, nas Plêiades, e afligida por Saturno, Marte, Urano 

ou Netuno, causa problemas nos olhos; por ação reflexa em Escorpião, a 

tendência é aos problemas de menstruação ou a outros problemas relativos 

aos órgãos genitais. 

R C – A Lua afligida em Gêmeos proporciona uma tendência à catarro nos 

pulmões, à asma, à bronquite e à pneumonia, ao reumatismo nos braços e 

nos ombros. 

R D – A Lua afligida em Câncer proporciona uma tendência ao câncer do 

estômago, à hidropisia, à obesidade, ao inchaço, à problemas digestivos e à 

epilepsia. 



473               CAPÍTULO XXIX – A LEI DAS CORRESPONDÊNCIAS 

 

R E – A Lua afligida em Leão proporciona uma tendência à dores nas 

costas, à distúrbios na circulação sanguínea, às convulsões e problemas 

cardíacos; se nos 6º de Leão, proporciona tendência à problemas nos olhos. 

R F – A Lua afligida em Virgem proporciona uma tendência à distúrbios 

intestinais, à tumores abdominais, à disenteria e à peritonite. 

R G – A Lua afligida em Libra proporciona uma tendência às nefrites agudas 

ou crônicas193, à abcessos nos rins, à uremia e, por ação reflexa em Áries, à 

dores de cabeça ou à insônia. 

R H – A Lua afligida em Escorpião proporciona uma tendência à distúrbios 

menstruais, à problemas de bexiga, à hidrocele e às outras perturbações 

geniturinárias; por ação reflexa em Touro, proporciona tendências à 

problemas de garganta. 

R I – A Lua afligida em Sagitário proporciona uma tendência às doenças 

do sangue e dos quadris e, às vezes, à fratura do fêmur; por ação reflexa em 

Gêmeos, proporciona tendência à asma. 

R J – A Lua afligida em Capricórnio proporciona uma tendência ao 

reumatismo articular, à escassez de fluido sinovial, às erupções cutâneas e, 

por ação reflexa em Câncer, à problemas digestivos. 

R K – A Lua afligida em Aquário proporciona uma tendência às varizes, às 

úlceras nas pernas, à hidropisia e, por ação reflexa em Leão, à histeria, à 

 
193 N.T.: Antigamente se utilizava o termo doença de Bright - já não é usado nos nossos dias, mas que 

enaltece o médico e cientista que a estudou e descreveu pela primeira vez, Richard Bright. 
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desmaios e à problemas cardíacos. 

R L – A Lua afligida em Peixes proporciona uma tendência ao alcoolismo, 

ao vício de drogas, à pés frágeis e, por ação reflexa em Virgem, à distúrbios 

abdominais de vários tipos. 

Efeitos Patogênicos de Saturno 

Saturno é o Planeta da obstrução, cristalização e atrofia. Por sua ação, a 

circulação ou a passagem de fluídos do corpo, tais como o sangue, a linfa ou 

a urina, é impedida e, por essa estagnação, materiais residuais que 

prejudicam o corpo são retidos, ao invés de eliminados. Assim, eles formam 

vários depósitos no Corpo Denso, construindo o esqueleto, que é construtivo, 

endurecendo as artérias e articulações, que é destrutivo. Saturno rege a 

vesícula, onde ele forma os cálculos biliares, e devido ao seu poder de 

Exaltação em Libra, ele cristaliza os cálculos e as areias renais que causam 

sofrimento a quem tem esse tipo de problema. Pela retenção da ureia ele 

causa o doloroso reumatismo e a dolorosa gota que, frequentemente, 

manifesta em deformidades das juntas que tantas vezes desfigura e incapacita 

os sofredores dessas enfermidades. Ele rege o nervo vago – ou nervo 

pneumogástrico – e por sua ação restritiva usando esse meio ele pode, a 

qualquer momento, deixar mais lenta a ação do coração, parar a digestão, 

reter a urina e enfezar – não conseguindo evacuar – devido às emoções de 

medo e de preocupação geradas pela pessoa. Assim, ele tem a capacidade de 

levar cada função do Corpo Denso a um estado de imobilização. 

Saturno também rege os dentes e a pele. Por sua ação as cáries dentárias 

aparecem e causam má nutrição, as membranas sinoviais são endurecidas, 

tornando a coluna vertebral e os membros rígidos; ele torna a pele rija 
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conforme os anos de vida passam. Saturno é Regente de Capricórnio, onde 

está no seu lar, e por sua ação reflexa em Câncer ele interfere com a ação 

peristáltica que é necessária para suprir o Corpo Denso com alimentos; e, por 

isso, ele causa antiperistaltismo194 ou vômitos. Suas atividades, em geral, no 

Corpo Denso são destrutivas e tendem a cessar com a vida no organismo. 

Saturno, geralmente, fere por quedas, hematomas e gripes. Ele predispõe às 

doenças crônicas e difíceis de tratar devido a suas causas já virem de longo 

tempo. 

A presença de Saturno em qualquer parte do horóscopo constitui uma aflição 

em si mesma, no entanto nós podemos notar os seguintes efeitos nos doze 

Signos, seja com Aspectos de Quadratura, Oposições, Trígonos ou Sextis, 

mas, naturalmente, seus efeitos são um tanto mais difíceis de se lidar quando 

o Aspecto é adverso: 

W A – Saturno em Áries proporciona uma tendência à dores de cabeça, 

gripes, ao catarro, à surdez e aos calafrios, à anemia cerebral, às cáries 

dentárias, ao tártaro, aos desmaios e, por ação reflexa em Libra, às desordens 

renais. 

W B – Saturno em Touro proporciona uma tendência ao muco (nasal ou na 

garganta, especialmente quando se está gripado), à difteria, ao abscesso 

peritonsilar195, à caxumba, crupe, às cáries dentárias nos dentes inferiores, 

asfixias e, por ação reflexa em Escorpião, aos estreitamentos, às constipações 

e desordens similares. 

 
194 N.T.: Ação peristáltica que procede de baixo para cima; peristaltismo reverso, antiperistalse. 
195 N.T.: Complicação de amigdalite em que a infecção se espalha por trás das amígdalas. Um abscesso 

peritonsilar ocorre quando um acúmulo de pus é formado e a infecção se espalha além das amígdalas, 

para o pescoço e o peito. 
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W C – Saturno em Gêmeos proporciona uma tendência às dores reumáticas 

nos ombros e nos braços, à bronquite, tuberculose pulmonar, asma e, por 

ação reflexa em Sagitário, à ciática e às doenças nos quadris. 

W D – Saturno em Câncer proporciona uma tendência à periodontite 

(doença periodontal, popularmente conhecida como piorreia), dispepsia196, 

úlcera gástrica e ao câncer, às náuseas e aos arrotos, ao escorbuto, à icterícia, 

aos cálculos biliares, à anemia e ao estreitamento do esôfago. 

W E – Saturno em Leão proporciona uma tendência à escoliose, ineficiência 

muscular do coração, ao dorso fraco197, à arteriosclerose e esclerose da 

medula espinhal. 

W F – Saturno em Virgem proporciona uma tendência ao peristaltismo dos 

intestinos debilitado, à absorção do quilo reduzida, à obstrução do íleo198, do 

ceco199 e do cólon transversal, à apendicite. 

W G – Saturno em Libra proporciona uma tendência à ataxia locomotora, 

aos cálculos e areias renais, às nefrites agudas ou crônicas200, à retenção da 

urina, à má nutrição e, por ação reflexa em Áries, à dor de cabeça, dor de 

dente e outras desordens da cabeça. 

 
196 N.T.: “dificuldade de digestão”, popularmente conhecida como “indigestão”. Essa condição 

caracteriza-se por dor ou mal-estar recorrente no abdome superior, sensação rápida de saciedade e 
plenitude com a alimentação, eructação (arroto) e menor apetite. Pode ser acompanhada de distensão 

abdominal, eructação (arrotos), náuseas ou azia. A dispepsia afeta cerca de 30% da população adulta em 

algum momento. 
197 N.T.: causa dor na região lombar (inferior) das costas. É causada pelos músculos das costas e abdômen 

que não são fortes. 
198 N.T.: íleo, ou íleon é a parte final do intestino delgado. 
199 N.T.: é a porção inicial do intestino grosso — aquela que antecede o cólon e que recebe o conteúdo 

proveniente do íleo, no intestino delgado. 
200 N.T.: Antigamente se utilizava o termo doença de Bright - já não é usado nos nossos dias, mas que 

enaltece o médico e cientista que a estudou e descreveu pela primeira vez, Richard Bright. 
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W H – Saturno em Escorpião proporciona uma tendência à esterilidade, à 

supressão da menstruação, aos estreitamentos, à constipação, às hemorroidas 

e, por ação reflexa em Touro, ao catarro nasal, ao ronco, ao muco e outras 

afecções da garganta. 

W I – Saturno em Sagitário proporciona uma tendência às contusões dos 

quadris e das coxas, à ciática, à gota e às doenças nos quadris; por ação 

reflexa em Gêmeos proporciona uma tendência para bronquite, tuberculose 

e outras afecções de Gêmeos. 

W J – Saturno em Capricórnio proporciona uma tendência ao reumatismo 

nas articulações, à eczema, erisipela e às outras doenças da pele; por ação 

reflexa em Câncer proporciona uma tendência para icterícia, cálculos biliares 

e dispepsia. 

W K – Saturno em Aquário proporciona uma tendência à tornozelos fracos, 

à facilidade em ter torções e, por ação reflexa em Leão, à escoliose, esclerose 

e outras afecções do coração, das costas e das artérias. 

WL – Saturno em Peixes proporciona uma tendência à baixa temperatura 

nos pés, ao reumatismo e à joanete, também à tuberculose devido aos pés 

molhados e, por ação reflexa em Virgem, hidropisia. 

Efeitos Patogênicos de Júpiter 

O fígado é o grande centro da atividade jupiteriana; lá ele forma o glicogênio 

a partir dos produtos residuais da corrente sanguínea. O grande vórtice 

central do Corpo de Desejos está, também, na posição relativa ao fígado, e 

quando um esforço extra é feito, Marte trabalha com o estoque de glicogênio 
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de Júpiter para servir como combustível. Saturno também é ativo no fígado, 

formando bile, ureia e ácido úrico. 

É um tanto difícil para o Estudante mediano segregar e combinar as funções 

variadas desse órgão, mas se nós pensarmos que Câncer é o Signo de 

Exaltação de Júpiter e o Signo oposto, Capricórnio, é o Signo em que Saturno 

é o Regente e que Capricórnio é o Signo de Exaltação de Marte, então ficará 

mais fácil compreendermos que o grande benéfico, Júpiter, se esforça para 

estocar o glicogênio no fígado, tão necessário para as atividades do nosso 

Corpo Denso. Marte, que está Exaltado no Signo oposto ao que Júpiter está 

Exaltado, imprudentemente o espalha por meio do consumo da energia 

muscular, e ele é apoiado e induzido em suas atividades destrutivas por 

Saturno, que produz bile e ureia que são depositadas, durante o trabalho 

muscular como ácido úrico, nas várias partes do Corpo Denso, onde se 

manifesta como gota e reumatismo. Saturno, também, faz o fígado se 

entorpecer e causar constipação. 

Júpiter rege as Glândulas Suprarrenais e a Circulação Arterial, assim quando 

afligido causa formação de tecido adiposo, degeneração por depósitos de 

gordura nos músculos, tumores e crescimento mórbido, engrandecimento de 

órgãos, acúmulos de açúcares e albumina como na diabetes e em doenças 

semelhantes. 

Os seguintes efeitos podem ser notados quando Júpiter está afligido nos doze 

Signos: 

VA – Júpiter afligido em Áries proporciona uma tendência às tonturas, à 

congestão cerebral, à sonolência, ao trombo201, aos desmaios, às úlceras nas 

 
201 N.T.: coagulação de sangue no interior do vaso sanguíneo. Ocorre pela agregação plaquetária, 

diferente do coágulo, que ocorre pela formação de polímeros de fibrinogênio (fibrina). 
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gengivas do maxilar superior, e, por ação reflexa em Libra, à diabetes e à 

depressão devido à falta de secreção das Glândulas Suprarrenais. 

V B – Júpiter afligido em Touro proporciona uma tendência a gostar e 

desfrutar de boa comida e bebida, especialmente com muita frequência e em 

quantidade generosa, o que pode ocasionar quatro efeitos: uma condição de 

dilatação dos vasos sanguíneos superficiais, caracterizada especialmente por 

uma face avermelhada, e a apoplexia202, à tinha203 e aos carbúnculos204; 

também proporciona a tendência às úlceras na gengiva da mandíbula e, por 

ação reflexa em Escorpião, aos catarros do nariz e sangramento ou 

hemorragia nasal (epistaxe). 

V C – Júpiter afligido em Gêmeos proporciona uma tendência à pleurisia, 

às afecções do sangue, à deficiência pulmonar, à apoplexia pulmonar e, por 

ação reflexa em Sagitário, à quebradura de ossos, à gota, e ao reumatismo 

nos quadris e coxas. 

V D – Júpiter afligido em Câncer proporciona uma tendência a gostar e 

desfrutar de boa comida e bebida, especialmente com muita frequência e em 

quantidade generosa, o que causa a dilatação do estômago, dispepsia, 

problemas no fígado, icterícia e hidropisia; por ação reflexa em Capricórnio 

que rege a pele, proporciona uma tendência às espinhas e erupções similares. 

V E – Júpiter afligido em Leão proporciona uma tendência à apoplexia e à 

degeneração por gordura no coração, a atividade das válvulas estarão 

enfraquecidas, a circulação sanguínea lenta, às vezes, e em outros momentos 

 
202 N.T.: derramamento de sangue ou de serosidade no interior de um órgão. 
203 N.T.: uma dermatofitose, infecção da pele causada por fungos que comem a queratina da pele, pelos 

ou unhas (os dermatófitos). Também são chamadas de impingem, pé-de-atleta porque se se apresentam 

em várias tipologias. 
204 N.T.: infeção causada pela bactéria Bacillus anthracis.  
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há palpitações e condições febris; e por ação reflexa em Aquário, 

proporciona uma tendência à inchaço dos tornozelos. 

V F – Júpiter afligido em Virgem proporciona uma tendência ao aumento 

do fígado, com frequência devido às condições ulcerosas e à icterícia. 

V G – Júpiter afligido em Libra proporciona uma tendência à melancolia – 

devido a redução da secreção das Glândulas Suprarrenais –, ao abscesso 

renal, à diabetes, às erupções na pele – devida à lenta ação dos rins; por ação 

reflexa em Áries, congestão no cérebro, coma e vertigem. 

VH – Júpiter afligido em Escorpião proporciona uma tendência ao 

aumento da Glândula Próstata, à tumores uterinos, à abscessos na uretra, à 

hidropisia, excesso de sal do ácido úrico e micção dolorosa e frequente de 

pequenos volumes que são expelidos lentamente apenas por esforço e, apesar 

de um senso severo de urgência, geralmente com a sensação residual de 

esvaziamento incompleto; por ação reflexa em Touro, tende à apoplexia e 

aos catarros do nariz e sangramento ou hemorragia nasal (epistaxe). 

VI– Júpiter afligido em Sagitário proporciona uma tendência ao 

reumatismo e à gota; por ação reflexa em Gêmeos, tende à apoplexia 

pulmonar e à sangue com altas taxas de impurezas. 

VJ – Júpiter afligido em Capricórnio proporciona uma tendência à várias 

doenças de pele e, por ação reflexa em Câncer, às doenças relacionadas à 

digestão, à hidropisia, à icterícia e à gordura do fígado. 

VK – Júpiter afligido em Aquário proporciona uma tendência à inflamação 
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e trombose da veia femoral após o parto, caracterizada por inchaço doloroso 

das pernas, à calcanhares inchados e, por ação reflexa em Leão, à apoplexia 

e palpitação. 

VL – Júpiter afligido em Peixes proporciona uma tendência à pés inchados 

e excesso de transpiração e, por ação reflexa em Virgem, aumento do fígado, 

tumores abdominais, icterícia e à distúrbios intestinais. 

Efeitos Patogênicos de Marte 

Os sábios do antigo Egito chamavam Câncer da esfera da alma, e quando o 

Sol místico da vida passa por esse Signo lunar, úmido e fértil, o Átomo-

semente do Corpo Denso do Ego é plantado. Enquanto o corpo embrionário 

cresce, inconscientemente, como uma planta, o Sol místico da vida passa por 

Leão, Virgem e Libra. No quarto mês de gestação, ele passa pelo segundo 

Signo de Água, Escorpião. Então, o Espírito morre para seu lar celestial e é 

enclausurado em sua prisão terrena por Marte, que o acorrenta com o Cordão 

Prateado e, desse modo, promove aquele momento, durante a gravidez, 

quando a mulher grávida começa a sentir ou perceber os movimentos do feto 

no útero. Então, o Sol da vida prossegue por Sagitário, Capricórnio e Aquário 

e, quando após completado, mais ou menos, os nove meses ele passa pelo 

último Signo de Água, Peixes, e as comportas do útero se abrem e o Ego é 

lançado ao mar da vida sob os auspícios do Signo marciano de Áries, no qual 

o doador de vida, o Sol, está em Exaltação. 

Durante o período de gestação Marte fornece ferro ao Corpo Denso, 

especialmente sob a forma de hemoglobina e, com a primeira respiração, a 

oxidação dessa substância começa a produzir o calor tão necessário à vida e 

consciência. Essa operação continua por toda a vida e, por conseguinte, cabe 

ao raio de Marte a importante tarefa de suplementar o Sol na manutenção da 
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chama vital, até que o místico Sol da vida tenha completado seu círculo e 

alcançado o Signo em que ocorreu o ato do primeiro movimento do feto no 

útero da mulher grávida. Escorpião, então, aplica no corpo seu aguilhão 

mortal. Marte e seu amigo Saturno rompem o Cordão Prateado e a alma 

libertada voa como uma águia ao firmamento em busca das esferas celestiais, 

que é o seu verdadeiro lar. Por essa razão, Escorpião é simbolizado tanto por 

um escorpião quanto por uma águia. 

Devido a sua missão como assistente do Sol na manutenção da vida, Marte 

sempre visa livrar o corpo de toda impureza representada pela enorme 

quantidade de sujeira e detritos acumulados, a fim de que os fogos da vida 

possam queimar vividamente; assim, quando os maus hábitos de comer e de 

beber em demasia de Júpiter e de Vênus obstruem o organismo, ou quando 

as tendências obstrutoras de Saturno envenenam o Corpo Denso, impedindo 

a eliminação, Marte acende o fogo da febre e da inflamação para queimar o 

lixo e proporcionar ao organismo um novo período de vida e energia. Assim, 

muitos efeitos patogênicos de Marte têm como meta um fim construtivo. 

Contudo, Marte não ajuda apenas o processo vital do Sol, doador de vida, 

que está em Exaltação no Signo que Marte é Regente, Áries; ele próprio está 

em Exaltação em Capricórnio, onde Saturno, o Planeta da morte, é Regente 

e impera; e entre estes dois ladrões, o Sol, o Senhor da Vida, é crucificado, 

sofre e morre, enquanto eles repartem sua vestimenta física. O papel de 

Saturno, nesse processo, já foi descrito no capítulo apropriado desse livro e, 

de Marte pode-se dizer que, por sua negligência, ele predispõe a acidentes 

por: queimaduras, escaldaduras, cortes, perfurações, rompimentos ou tiros.  

Ele rege os órgãos genitais por meio de Escorpião, reduz a quantidade de 

vitalidade disponível e causa desordens nos órgãos genitais por excessos 

passionais, hemorragias e rupturas dos vasos sanguíneos. Menstruação 
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abundante e hemorroidas mostram sua atividade no sangue; hérnia e doenças 

contagiosas são, também, manifestações do raio marciano. Como Marte é 

um dos Planetas adversos, sua presença em qualquer Signo ou Casa constitui 

uma aflição por si só, não importando seus Aspectos, mas, naturalmente, 

seus efeitos patogênicos são piores quando ele está com Aspetos de 

Quadratura ou Oposição, do que quando fortificado por Sextil ou Trígono. 

Seus efeitos nos doze Signos podem ser descritos, mais especificamente, 

pelas seguintes descrições: 

UA – Marte em Áries proporciona uma tendência à insolação, às 

hemorragias ou congestões cerebrais, às inflamações no cérebro, às febres e 

delírios cerebrais, às dores agudas de cabeça, à insônia, à ferimentos na 

cabeça e, por ação reflexa em Libra, às inflamações, hemorragias e aos 

cálculos renais. 

U B – Marte em Touro proporciona uma tendência à caxumba, ao 

alargamento ou à inflamação nas tonsilas, à sufocação, à adenoides, à 

difteria, à pólipos e sangramento no nariz; por ação reflexa em Escorpião 

proporciona uma tendência à fluxo menstrual excessivo, ardor ao urinar, 

úlceras venéreas, aumento do tamanho da próstata, à micção dolorosa e à 

frequente de pequenos volumes que são expelidos lentamente apenas por 

esforço e apesar de um senso severo de urgência, geralmente com a sensação 

residual de esvaziamento incompleto. 

U C – Marte em Gêmeos proporciona uma tendência à hemorragia nos 

pulmões, pneumonia, à bronquite, à tosse, à ferimentos por cortes ou fraturas 

das mãos, dos braços e clavícula; por ação reflexa em Sagitário proporciona 

uma tendência à fratura do fêmur e ciática. 
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U D – Marte em Câncer proporciona uma tendência à brucelose humana, 

à inflamação, ulceração e hemorragia do estômago e à dispepsia. 

U E – Marte em Leão proporciona uma tendência ao reumatismo muscular 

nas costas, ao sobreaquecimento do sangue, ao aumento do coração, à 

batimento do coração muito rápido e irregular, à dor no coração, à angina 

pectoris (dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o 

coração), à inflamação do pericárdio. 

U F – Marte afligido em Virgem proporciona uma tendência à febre 

tifoide, à inflamação dos intestinos, à peritonite, vermes, diarreia, cólera 

(infeção do intestino delgado por algumas estirpes das bactérias Vibrio 

cholerae), à hérnia ventral (abdominal) e à apendicite. 

U G – Marte em Libra proporciona uma tendência à inflamação dos rins, à 

excesso da urina, à hemorragia dos rins e cálculos renais; por ação reflexa 

em Áries proporciona uma tendência às febres no cérebro, à insolação e às 

dores de cabeça. 

U H – Marte em Escorpião proporciona uma tendência à excessivo fluxo 

de sangue e das outras substâncias do corpo da mulher durante a 

menstruação, à ardor na urina, à areia e aos cálculos renais, à inflamação e 

ulceração dos ovários e do útero, também da vagina e da uretra, à varicocele, 

ao aumento da próstata, à micção dolorosa e à frequente de pequenos 

volumes que são expelidos lentamente apenas por esforço e apesar de um 

senso severo de urgência, geralmente com a sensação residual de 

esvaziamento incompleto, úlceras venéreas e hemorroidas; por ação reflexa 

em Touro proporciona uma tendência à inflamação das tonsilas ou da laringe 
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e sangramento do nariz. 

U I – Marte em Sagitário proporciona uma tendência à fratura ou ao 

deslocamento do fêmur, à ciática e às ulcerações nas coxas; por ação reflexa 

em Gêmeos, proporciona uma tendência à pneumonia, à bronquite e à tosse. 

U J – Marte em Capricórnio proporciona uma tendência ao aos 

carbúnculos205, à erisipela, varíola, catapora (varicela), sarampo, às espinhas, 

coceiras e às outras doenças eruptivas ou inflamatórias da pele; por ação 

reflexa em Câncer proporciona tendência à dispepsia e ulcerações no 

estômago. 

U K – Marte em Aquário proporciona uma tendência às veias varicosas 

(varizes), à fratura da perna e às impurezas no sangue; e, por ação reflexa em 

Leão proporciona uma tendência ao sobreaquecimento do sangue, desmaios 

e palpitações. 

U L – Marte em Peixes proporciona uma tendência às deformidades nos 

pés ou à acidentes os envolvendo, aos calos, à joanetes e transpiração 

excessiva nos pés; por ação reflexa em Virgem proporciona uma tendência 

à hérnia ventral (abdominal), inflamação dos intestinos e diarreia. 

Efeitos Patogênicos de Urano 

Urano rege o Éter que é o meio pelo qual os raios de luz são transmitidos, 

assim que ele exercer uma influência considerável sobre os olhos e é 

responsável, quando afligido pelo Sol ou pela Lua, por várias doenças dos 

olhos, e até mesmo pela cegueira. Isso é o caso, especialmente, quando o Sol 

 
205 N.T.: infeção causada pela bactéria Bacillus anthracis. 
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ou a Lua estão nas Plêiades (Touro 29º), em Ascelli (Leão 6º), ou em Antares 

(Sagitário 8º). 

Os astrólogos modernos ainda não tiveram tempo para classificar todos os 

efeitos de Urano em todos os Signos, e ele é ainda menos conhecido quanto 

aos seus efeitos patogênicos; contudo é dito que está Exaltado em Escorpião, 

e nossa própria experiência parece indicar que Urano exerce uma influência 

adversa muito marcante sobre o sexo, que regido por Escorpião, produzindo 

as doenças venéreas mais graves e de difíceis tratamentos. Por ação reflexa 

ou aflição aos Astros em Touro (regido por Vênus), onde se localiza o órgão 

das ações coordenadas, ele causa movimentos desordenados, como na Dança 

de São Vito206, contorções, espasmos, tétano, cãibras, soluços e histeria. 

Como regente do Éter e dos gases, ele é responsável pelos ferimentos e por 

choques causados pela eletricidade, que viaja através do Éter. O nitrogênio, 

um gás, é a base de uma porção de compostos cujas características uranianas 

de instabilidade os fazem altamente explosivos e, com isso, Urano é 

responsável pelas mortes e ferimentos que ocorrem por tais motivos, 

especialmente se estiver na 8ª Casa. 

X B – Urano em Touro proporciona uma tendência à redução da secreção da 

Glândula Pituitária207 e o consequente crescimento anormal. 

X C – Urano em Gêmeos proporciona uma tendência à asma espasmódica 

(causada pelos espasmos dos bronquíolos), às gripes e à tosse forte e seca208. 

 
206 N.T.: também chamada de Coreia de Sydenham ou Dança de São Guido é uma implicação neurológica 

da febre reumática provocada por uma infecção por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, e que se 

caracteriza por movimentos descontrolados, hipotonia, fraqueza muscular. 
207 N.T.: ou Hipófise 
208 N.T.: tosse que não produz catarro ou muco. 
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X D – Urano em Câncer proporciona uma tendência à soluços, produzido 

pela ação errática do diafragma, também à tosse seca devido à irritação 

estomacal e às cólicas estomacais, à gases e flatulências. 

X E – Urano em Leão proporciona uma tendência às palpitações do coração, 

a ações espasmódicas do coração, à meningite espinhal e paralisia infantil; 

por ação reflexa de Aquário proporciona uma tendência à efeitos similares 

que agora são observáveis. 

X F – Urano em Virgem proporciona uma tendência à flatulência e às 

cólicas abdominais. 

X G – Urano em Libra proporciona uma tendência às ações intermitentes 

dos rins e às erupções venéreas na pele; por ação reflexa em Áries 

proporciona uma tendência à dores de cabeça repentinas e violentas, às dores 

agudas na cabeça e às alucinações. 

X H – Urano em Escorpião proporciona uma tendência à abortos 

espontâneos, à abortos provocados, doenças venéreas e na 5ª Casa ele causa 

partos dolorosos e difíceis, geralmente envolvendo o uso de instrumentos e, 

frequentemente, o bebê fica severamente ou fatalmente machucado ou 

natimorto. 

X J – Urano em Capricórnio normalmente atua pela ação reflexa em 

Câncer, mas como as crianças com essa configuração ainda são jovens (isso 

foi escrito em 1918) os efeitos ainda são desconhecidos. 

Efeitos Patogênicos de Netuno 

Netuno, a oitava de Mercúrio, trabalha principalmente sobre o sistema nervoso 
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(regido por Mercúrio) e, às vezes, produz um estado de grande ansiedade e 

agitação que a pessoa não pode controlar o seu comportamento e a deixa fora 

de si em virtude de excitação ou religiosa ou de outra natureza. Outras vezes 

ele produz letargia, coma, catalepsia, transe ou mediunidade, quando as 

energias corporais entram em colapso temporariamente, enquanto os poderes 

psíquicos estão em um estado de hiperatividade. Ele rege o canal espinhal, cheio 

de Éter durante a vida (É certo que os cirurgiões, por meio de punções, retiram 

desse canal um líquido, mas também se pode tirar água de uma caldeira a vapor, 

porque o vapor se condensa em água.). Esse gás luminoso é chamado de fogo 

espiritual espinhal pelos ocultistas, e pela vibração da Glândula Pineal209, 

também regida por Netuno, a visão espiritual é produzida, mas o que a pessoa 

vê depende do grau e do tom dessas vibrações. Pela oração, concentração e 

meditação pode ser produzido um estado de êxtase religioso onde a pessoa vê 

as hostes celestiais, ou se um grau inferior de vibrações supranormais é 

produzido, por meio de bebidas alcoólicas ou drogas, ela pode ver formas 

demoníacas, conforme relatam aqueles que sofrem de delírios, que são causados 

por Netuno, especialmente quando no Signo de Água de Peixes. A influência 

patogênica de Netuno é mais adversa na 6ª Casa (ou no sexto Signo, Virgem), 

Casa que indica a enfermidade e a doença, ou na 12ª Casa (ou no décimo 

segundo Signo, Peixes), que governa as tristezas profundas, os problemas e a 

autodestruição. Se essas duas Casas são ocupadas por Touro e Escorpião, 

Signos que regem a garganta e os órgãos genitais, respectivamente, poderá 

haver um desejo passional anormal e pervertido que inclinará à masturbação e 

a perversões de uma natureza ainda piores. A Mente, regida por Mercúrio, a 

oitava inferior de Netuno, é mórbida (aprecia intensa e insalubremente assuntos 

desagradáveis, especialmente sobre a morte) em suas demonstrações de 

profunda infelicidade de pensamento sobre os assuntos moralmente 

inaceitáveis, e os pais de crianças com Netuno na 6ª ou 12ª Casa devem vigiá-

 
209 N.T.: também conhecida como conarium, epífise cerebral ou simplesmente pineal. 



489               CAPÍTULO XXIX – A LEI DAS CORRESPONDÊNCIAS 

 

los muito bem e cuidadosamente, especialmente se Netuno estiver em Oposição 

a Urano e Saturno: isto abrange muitos daqueles que agora, em 1918, estão 

alcançando a puberdade, pois, ao nascerem, Netuno atravessava o Signo 

psíquico de Câncer enquanto Urano transitava no Signo oposto, Capricórnio. 

Sabemos que Netuno em Quadratura com Saturno e Júpiter causa insanidades 

difíceis de serem curadas; Netuno em Conjunção com Marte em Áries, em 

Quadratura com Urano e a Lua em Câncer causa instabilidade passageira de 

uma natureza periódica; Netuno em Conjunção com a Lua e em Quadratura 

com Urano leva a ser presa de espíritos de controle. Temos visto também muitas 

outras indicações, mas os efeitos completos de Netuno ainda não foram 

sistematicamente observados. Contudo, estamos trabalhando para esse fim, e 

esperamos ser capazes de apresentar em anos futuros uma tabulação totalmente 

completa. 

As Glândulas Endócrinas 

Seus Papéis e Regentes 

É bem conhecido pelo astrólogo esotérico que o corpo humano tem um enorme 

período de evolução atrás de si, e que esse esplêndido organismo é resultado de 

um lento processo de formação gradativa que ainda continua, o qual faz com 

que cada geração seja melhor que a anterior até que, em um futuro distante, ele 

deve alcançar um grau de perfeição com o qual nem mesmo nós podemos 

sonhar. É, também, compreendido pelos Estudantes mais avançados que além 

do Corpo Denso o ser humano possui veículos mais sutis, que não podem ser 

vistos pela grande maioria dos seres humanos, embora todos possuam, 

intimamente, um sexto sentido latente, por meio do qual reconhecerão, a seu 

tempo, esses revestimentos mais sutis da alma. O ocultista chama a esses 

veículos mais sutis de Corpo Vital, feito de Éter, e de Corpo de Desejos, feito 

de matéria de desejo, matéria de onde extraímos nossos sentimentos e emoções, 
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e com o acréscimo do revestimento da Mente e do Corpo Denso se completa o 

que pode ser denominado de personalidade, que é a distinta parte evanescente 

do espírito imortal, o qual usa tais veículos para sua expressão. Esses veículos 

mais sutis interpenetram o Corpo Denso, assim como o ar permeia a água, e 

exercem especial domínio sobre certas partes, pois o próprio Corpo Denso é 

uma cristalização desses veículos mais sutis, do mesmo modo e segundo o 

mesmo princípio de que os fluidos do corpo de um caracol se cristalizam, 

gradativamente, na concha dura e insensível que ele carrega nas costas. Para 

finalizar essa dissertação podemos dizer, generalizando, que as partes mais 

moles dos nossos Corpos Densos, comumente chamado de carne, podem ser 

divididas em dois tipos: Glândulas e músculos. O Corpo Vital iniciou a sua 

evolução no Período Solar. A cristalização nesse veículo, desde aqueles tempos, 

desenvolveu o que agora chamamos de Glândulas, de forma que até hoje elas e 

o sangue são manifestações especiais do Corpo Vital dentro do veículo físico e, 

portanto, podemos dizer que as Glândulas, como um todo, estão sob a regência 

do Sol, o doador da vida, e do grande beneficente Júpiter. Por isso a função do 

Corpo Vital é constituir e restaurar o tônus dos músculos quando tensos e 

cansados pelo trabalho que a si mesmo se impõe o irrequieto Corpo de Desejos, 

que teve seu início de evolução no Período Lunar, e os músculos são, portanto, 

regidos pela errante Lua, a atual posição estratégica dos Anjos, a humanidade 

do Período Lunar, e pelo impulsivo e turbulento Marte, onde os chamados 

“Anjos Caídos”, os espíritos de Lúcifer, habitam. Isto se diz como um todo, 

pois o Estudante deve observar, cuidadosamente, que as Glândulas individuais 

e os grupos particulares de músculos também estão sob a regência dos outros 

Astros. É como se dizer que todos os que vivem nos Estados Unidos da América 

são cidadãos daquele país, mas alguns estão sujeitos às leis da Califórnia, outros 

às leis do Maine210. 

 
210 N.T.: Califórnia e Maine são estados dos EUA. 
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Conhecemos o axioma hermético “Como em cima, assim é embaixo”, o qual é 

a chave mestra para todos os mistérios, e da mesma forma que há sobre a Terra, 

o macrocosmo, muitos lugares ainda não descobertos, assim também no 

microcosmos do corpo encontramos lugares desconhecidos que são um livro 

fechado para os exploradores científicos. Os principais entre eles são um 

pequeno grupo das chamadas “Glândulas endócrinas”, em número de sete, a 

saber: 

• Corpo Pituitário211, regido por Urano. 

• Glândula Pineal212, regida por Netuno. 

• Glândula Tiroide213, regida por Mercúrio. 

• Glândula Timo214, regida por Vênus. 

• Baço215, regido pelo Sol. 

• As duas Suprarrenais216, regidas por Júpiter. 

 
211 N.T.: Também chamada de Hipófise ou Glândula Pituitária é uma glândula endócrina com cerca de 1 

cm de diâmetro alojada na sela túrcica ou fossa hipofisária do osso esfenoide na base do cérebro. 
212 N.T.: Também conhecida como conarium, epífise cerebral ou simplesmente pineal, é uma pequena 

glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. A glândula pineal produz melatonina, um hormônio 

derivado da serotonina que modula os padrões de sono nos ciclos circadianos e sazonais. A forma da 

glândula se assemelha a uma pinha, daí o seu nome. A glândula pineal está localizada no epitálamo, perto 

do centro do cérebro, entre os dois hemisférios, escondida em um sulco onde as duas metades do tálamo 

se unem. 
213 N.T.: Ou tireoide é uma das maiores glândulas endócrinas do corpo. Ela é uma estrutura de dois lobos 
localizada no pescoço (em frente à traqueia) e produz hormônios, principalmente tiroxina (T4) e 

triiodotironina (T3), que estimulam o metabolismo e afetam o aumento e a taxa funcional de muitos 

outros sistemas do corpo. 
214 N.T.: É uma glândula linfoide primária especializada do sistema imunológico. Dentro do timo, os 

linfócitos T amadurecem. Os linfócitos T são importantes para o sistema imunológico adaptativo, onde o 

corpo se adapta especificamente para combater invasores externos. O timo é composto por dois lobos 

idênticos e está localizado no mediastino anterior superior, na frente do coração e atrás do esterno. 
215 N.T.: Possui uma forma oval, pesando cerca de 150g e situado na região hipocondríaca esquerda, à 

esquerda e atrás do estômago, por cima do polo superior do rim esquerdo. É o maior dos órgãos linfáticos 

e faz parte do sistema reticuloendotelial, participando dos processos de hematopoiese (produção de 

células sanguíneas, principalmente em crianças) e hemocaterese (destruição de células velhas, como 
hemácias senescentes - com mais de 120 dias). Tem importante função imunológica de produção de 

anticorpos e proliferação de linfócitos ativados, protegendo contra infecções, e a esplenectomia (cirurgia 

de retirada do baço) determina capacidade reduzida na defesa contra alguns tipos de infecção. É um órgão 

extremamente frágil, sendo muito suscetível à ruptura, em casos de trauma físico ou ao crescimento 

(esplenomegalia) em doenças do depósito e na hipertensão portal. O órgão se caracteriza por duas 

funções, a linfoide e a vascular, formando a polpa branca ou polpa lienal, que é composta por folículos 

linfáticos circundados pela polpa vermelha. 
216 N.T.: são glândulas endócrinas envolvidas por uma cápsula fibrosa e situadas acima dos rins. Nos 

humanos, a suprarrenal direita tem formato triangular, enquanto a esquerda tem a forma de meia-lua. São 

principalmente responsáveis pela libertação de hormonas em resposta ao stress através da síntese e 
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Essas Glândulas são de um interesse muito grande e particular para os 

ocultistas, e podem, em certo sentido, ser chamadas de “as sete rosas” sobre a 

Cruz do corpo, pois estão intimamente conectadas ao desenvolvimento oculto 

da humanidade. Quatro delas – a Glândula Timo, o Baço e as Glândulas Su-

prarrenais – estão conectadas com a personalidade. O Corpo Pituitário e a 

Glândula Pineal se correlacionam, particularmente, com o lado espiritual de 

nossa natureza, e a Glândula Tiroide forma o elo entre ambos os grupos. A 

regência astrológica dessas sete Glândulas é a seguinte: 

O Baço é a porta de entrada das forças solares especializadas por cada ser 

humano, e que circulam pelo corpo como o fluido vital, sem o qual nenhum ser 

pode viver. Esse órgão é, portanto, regido pelo Sol. As duas Glândulas 

Suprarrenais estão sob a regência de Júpiter, o grande beneficente, e exercem 

um efeito calmante, que faz se aquietar e suavizante quando as atividades 

emocionais da Lua e de Marte ou de Saturno destroem o modo calmo e 

confiante de uma pessoa se comportar, combinado com a sua capacidade de 

controlar os sentimentos e as reações em situações difíceis. Quando a mão 

obstrutiva de Saturno desperta as emoções melancólicas e impõe suas restrições 

ao coração, as secreções das Glândulas Suprarrenais são transportadas pelo 

sangue até o coração e ali atuam como um poderoso estimulante em seu esforço 

para manter a circulação, enquanto que o otimismo jovial luta contra as 

preocupações saturninas ou contra os impulsos de Marte, os quais agitam o 

Corpo de Desejos em turbulentas emoções de raiva que deixam os músculos 

tensos e trêmulos pela fúria, dissipando a energia do organismo; então, a 

secreção das Suprarrenais entra para o salvamento, liberando o glicogênio do 

fígado em maior quantidade que a normal para conseguir ter o sucesso nessa 

 
liberação de hormonas corticosteroides, como o cortisol, e de catecolaminas, como a adrenalina (ou 

epinefrina). Estimulam a conversão de proteínas e gorduras em glicose, ao mesmo tempo que diminuem a 

captação de glicose pelas células, aumentando, assim, a utilização de gorduras. As suprarrenais afetam o 

funcionamento dos rins através da secreção da aldosterona, uma hormona envolvida na regulação da 

osmolaridade do plasma sanguíneo. 
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situação de emergência até que um estado de equilíbrio tenha sido estabelecido 

novamente e, similarmente, o mesmo ocorre para qualquer outra tensão ou 

esforço. Foi o conhecimento desse fato oculto que levou os antigos astrólogos 

a colocarem os rins sob a regência de Libra, a balança, e para evitar uma 

confusão de ideias podemos dizer que os próprios rins desempenham um papel 

importante na nutrição do corpo, que está sob a regência de Vênus, a Senhora 

da Libra; contudo, Júpiter governa as Suprarrenais, com as quais estamos 

envolvidos no momento. 

Tanto Vênus quanto sua oitava superior, Urano, governam as funções de 

nutrição e crescimento, porém de maneiras diferentes e com finalidades 

diversas. Portanto, Vênus rege a Glândula Timo, que é o elo entre pais e filhos, 

até que o esse alcance a puberdade. Essa Glândula se localiza imediatamente 

atrás do esterno, ou osso do peito; é maior durante a vida pré-natal e na infância, 

quando o crescimento é excessivo e rápido. Durante este período o Corpo Vital 

da criança executa seu trabalho mais eficazmente, pois a criança não está sujeita 

às paixões e às emoções geradas pelo Corpo de Desejos, que ele se manifesta, 

posteriormente, por volta dos quatorze anos. Contudo, durante os anos de 

crescimento a criança não pode produzir os corpúsculos vermelhos do 

sangue217, conforme acontece ao adulto, pois o Corpo de Desejos, latente e 

desorganizado, não atua então como via para as forças marcianas que assimilam 

o ferro dos alimentos e o transmutam em hemoglobina. Para compensar essa 

falta há uma essência espiritual extraída dos pais armazenada na Glândula 

Timo, que são simbolizados por Vênus, o regente e, com essa essência, 

fornecida pelo amor dos pais, a criança é capaz de conseguir a alquimia do 

sangue temporariamente, até que seu Corpo de Desejos se torne dinamicamente 

ativo. Então, a Glândula Timo se atrofia, e a criança retira de seu próprio Corpo 

de Desejos a necessária força marciana. A partir daí, sob condições normais, 

Urano, oitava superior de Vênus e regente do Corpo Pituitário, se encarrega das 

 
217 N.T.: Hoje chamados de glóbulos vermelhos, os eritrócitos. 
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funções do crescimento e da assimilação do seguinte modo: 

É bem sabido que todas as coisas, inclusive nosso alimento, continuamente 

irradiam pequenas partículas de si mesmas que indicam a fonte de onde 

emanam, inclusive sua qualidade. Assim, quando levamos um alimento à boca, 

uma porção dessas partículas invisíveis entra pelo nariz e pela estimulação do 

sistema olfatório transmite-se até nós um conhecimento de se o alimento, que 

vamos ingerir, está ou não bom para consumo; o sentido do olfato nos 

advertindo a recusar tais alimentos por exalarem mau cheiro, etc. Porém, além 

daquelas partículas que nos atraem ou nos fazem rejeitar certos alimentos por 

atuarem sobre o sistema olfatório, através do sentido do olfato, há outros que 

penetram no osso esfenoide, atuando sobre o Corpo Pituitário e iniciando a 

alquimia de Urano, pela qual uma secreção é formada e injetada no sangue. 

Isso, também, promove a assimilação através do Éter Químico, afetando o 

crescimento normal e o bem-estar do corpo durante a vida. Às vezes, essa 

influência uraniana do Corpo Pituitário se comporta de uma maneira incomum 

e diferente dos padrões vigentes e, portanto, responsável pelos crescimentos 

estranhos e anormais, os quais produzem as infelizes aberrações da natureza 

que conhecemos ocasionalmente. 

Contudo, além de responsável pelos impulsos espirituais que geram as já 

mencionadas manifestações de crescimento, Urano, atuando por meio do Corpo 

Pituitário, também é responsável pelas fases do crescimento espiritual que 

ajudam o ser humano, que despertou, em seus esforços para penetrar o véu dos 

Mundos invisíveis. Entretanto, nesse trabalho ele está associado a Netuno, 

Regente da Glândula Pineal, e para melhor esclarecimento do assunto 

precisamos estudar as funções da Glândula Tiroide, regida por Mercúrio e, 

simultaneamente devermos estudar a Glândula Pineal, que está sob o domínio 

da sua oitava superior, Netuno. 
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Que a Glândula Tiroide está sob a regência de Mercúrio, o Planeta da razão, é 

fácil perceber, ao compreendermos o efeito que a degeneração dessa Glândula 

exerce sobre a Mente, tal como se verifica em doenças como o cretinismo218 e 

o mixedema219. As secreções dessa Glândula são tão necessárias para o bom 

funcionamento da atividade mental como o Éter o é para a transmissão da 

eletricidade, isto é, no plano físico da existência, onde o cérebro transforma 

pensamento em ação. O contato e a expressão nos Mundos invisíveis dependem 

da capacidade funcional da Glândula Pineal, que é absolutamente espiritual em 

sua função, portanto, sendo regida pela oitava superior de Mercúrio, Netuno, o 

Planeta da espiritualidade. Contudo, Netuno atua em conjunto com o Corpo 

Pituitário, regido por Urano, o Planeta da sabedoria, conforme já dissemos. 

Os cientistas têm desperdiçado muito tempo especulando sobre a natureza e a 

função desses dois pequenos corpos, o Corpo Pituitário e a Glândula Pineal, 

mas tudo em vão, principalmente porque, como diz Mefistófeles tão 

sarcasticamente ao jovem que deseja estudar ciência em Fausto220: 

“Quem quiser conhecer as formas vivas e delas cuidar,  

busque primeiro o espírito vivente dali para o guiar;  

porque só fragmentos inanimados terá em sua mão,  

se o elo do espírito vital lhe faltar então”. 

Ninguém, real e verdadeiramente, pode observar as funções fisiológicas de 

qualquer órgão sob as condições existentes nos laboratórios, nas mesas de 

cirurgia ou nas salas de dissecação221 ou de vivissecção222. Para obter uma 

 
218 N.T.: uma doença congênita devido à ausência ou deficiência da secreção tireoidiana normal, 

caracterizada por deformidade física, nanismo e retardo mental e, geralmente, por bócio. 
219 N.T.: desordem de pele e tecidos causada geralmente por um hipotireoidismo severo prolongado. 

Nesta desordem ocorre a destruição do parênquima tireoidiano. Ocorre com frequência cinco vezes maior 

nas mulheres que nos homens. 
220 N.T.: é um poema trágico do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. 
221 N.T.: é a técnica de cortar o corpo de um animal morto ou de uma pessoa morta para estudá-lo. 
222 N.T.: é o ato de dissecar um animal vivo com o propósito de realizar estudos de natureza anátomo-

fisiológica. No seu sentido mais genérico, define-se como uma intervenção invasiva num organismo vivo, 

com motivações científico-pedagógicas. 
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compreensão adequada se deve, necessariamente, ver esses órgãos executando 

suas funções fisiológicas no corpo vivo, e isto só pode ser feito por meio da 

visão espiritual. Há muitos órgãos que ou estão em processo de atrofiamento ou 

de desenvolvimento; os primeiros mostram o caminho que já trilhamos durante 

nossa evolução passada, os últimos são marcos indicadores, que mostram nosso 

futuro desenvolvimento. Todavia, ainda há uma outra classe de órgãos que não 

está nem se degenerando nem evoluindo; simplesmente eles estão adormecidos, 

no momento atual. Os fisiologistas223 acreditam que o Corpo Pituitário e a 

Glândula Pineal estão se atrofiando, porque encontram esses órgãos com mais 

desenvolvidos em algumas das classes mais inferiores de vida, tais como a dos 

vermes, mas eles, de fato, estão errados em suas ideias; esses órgãos estão 

apenas adormecidos. Alguns também suspeitam que a Glândula Pineal está, de 

algum modo, conectada à Mente, porque ela contém certos cristais depois da 

morte, e a quantidade desses é muito menor nas pessoas que tiveram problemas 

mentais do que nas mentalmente normais. Essa conclusão é correta, mas o 

Vidente sabe que o canal espinhal do ser vivo não é preenchido com fluído; que 

o sangue não é líquido e que esses órgãos não têm cristais quando o corpo está 

vivo; essas afirmações são feitas com pleno conhecimento do fato de que o 

sangue e a essência espinhal são líquidos quando retirados do Corpo Denso, 

vivo ou morto, e o conteúdo do Corpo Pituitário e da Glândula Pineal aparecem 

cristalinos quando o cérebro é dissecado; contudo, a razão disso é semelhante 

àquela que faz com que o vapor, saindo de uma chaleira, se condense 

imediatamente em contato com a atmosfera, e faz com que o metal fundido, ao 

ser retirado da fornalha de uma fundição, se cristalize imediatamente. 

Todas essas substâncias são essências puramente espirituais quando dentro do 

corpo; são etéricas, e a substância da Glândula Pineal, quando observada pela 

visão espiritual, aparece como luz. Além disso, quando um Vidente examina a 

 
223 N.T.: A fisiologia é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções moleculares, mecânicas e 

físicas nos seres vivos. Em síntese, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo. 
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Glândula Pineal de outra pessoa que também está exercendo suas faculdades 

espirituais, essa luz tem o brilho mais intenso e uma iridescência semelhante, 

mas transcendendo em beleza, ao mais maravilhoso fenômeno das Luzes 

Nórdicas, a Aurora Boreal, já testemunhada pelo autor, e observada muitas 

vezes. Pode-se dizer, também, que a função desse órgão parece ter se alterada 

no curso da evolução humana. Durante as Épocas relativas ao princípio da nossa 

estadia na Terra, quando o corpo do ser humano era uma coisa grande e bojuda 

como um saco, na qual o Espírito ainda não havia entrado, mas ali estava apenas 

como uma sombra protetora, havia uma abertura no topo desse corpo e nessa 

abertura estava a Glândula Pineal que, então, era um órgão de orientação que 

provia um senso de direção. À medida que o corpo humano se condensava, se 

tornava cada vez menos capaz de suportar o intenso calor que prevalecia 

naquela Época e a Glândula Pineal avisava quando o corpo se aproximava 

demais de uma das muitas crateras e vulcões ativos que, então, rompiam a fina 

crosta terrestre, assim capacitando o Espírito a dirigi-lo para longe desses 

lugares perigosos. Essa Glândula era, então, um órgão de direção que atuava 

pelo tato, sentido que desde ali se tem propagado pela pele do corpo inteiro, 

sendo isso uma indicação para o ocultista de que, algum dia, os sentidos da 

audição e visão serão, também, distribuídos da mesma maneira, isto é, veremos 

e ouviremos com todo o nosso corpo e, assim, nos tornaremos ainda mais 

sensíveis do que agora quanto a tais sentidos. 

A partir daí a Glândula Pineal e o Corpo Pituitário se tornaram, 

temporariamente, adormecidos para que o ser humano esqueça os Mundos 

invisíveis, enquanto aprende as lições fornecidas pelo Mundo material; 

contudo, o Corpo Pituitário tem manifestado a influência uraniana 

esporadicamente por meio do crescimento físico anormal, produzindo as 

aberrações e monstruosidades de vários tipos, enquanto Netuno atuando 

também anormalmente, por meio da Glândula Pineal, tem sido o responsável 

pelo crescimento espiritual anormal dos curandeiros, feiticeiros e dos médiuns 
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de espíritos de controle. Quando despertarem para as atividades normais, essas 

duas Glândulas endócrinas abrirão as portas para os Mundos internos de modo 

sadio e seguro, mas enquanto isso, a Glândula Tiroide, regida por Mercúrio, o 

Planeta da Razão, garante a secreção necessária para fornecer o equilíbrio para 

o cérebro. 

No futuro, as Glândulas endócrinas estão destinadas a desempenhar um papel 

muito importante, o desenvolvimento delas acelerará evolução grandemente, 

pois seus efeitos são principalmente mentais e espirituais. Agora nós estamos 

nos aproximando da Era de Aquário; o Sol, portanto, está começando a 

transmitir as vibrações altamente intelectuais desse Signo, que explicam as 

intuições, premonições e transmissões telepáticas agora tão em evidência. Em 

resumo, esses fenômenos são ocasionados pelo despertar do Corpo Pituitário, 

regido por Urano, senhor de Aquário, e a cada ano que passa se tornarão mais 

manifestos.
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CAPÍTULO XXX – TRINTA E SEIS HORÓSCOPOS DE EXEMPLO 

A fim reforçar o auxílio ao Estudante da “ciência das estrelas”, apresentamos 

diversos horóscopos de pessoas que vieram até nós para que as ajudássemos em 

seus problemas. Portanto, sabemos que esses casos são autênticos e confiamos 

que a nossa descrição cuidadosa das doenças referidas em cada horóscopo de 

um modo que fique mais fácil a compreensão, utilizando a técnica da 

astrodiagnose, possa se provar como um verdadeiro guia. 

Nós elaboramos uma tentativa para classificar esses horóscopos, mas como há, 

geralmente, sintomas de várias doenças em cada um deles foi impossível 

delimitar os agrupamentos com a precisão devida, pelo que o Estudante deve 

confiar sobretudo nos cabeçalhos para compreender o que as figuras do 

horóscopo mostram. 

O Sexo como uma Causa da Doença 

É da nossa plena convicção que quanto menos nos detivermos sobre o assunto 

sexo, quanto menos lermos e quando menos pensarmos sobre isso, mais puros 

seremos mentalmente e, também, menos sujeitos estaremos ao perigo de hábitos 

mórbidos, pois esses são formados, frequentemente, pelo estudo excessivo da 

questão sexual, e pessoas com uma tendência nesta direção devem ser 

desencorajadas, de todo modo possível, de tentar discutir tal assunto. Ao 

planejarmos esse capítulo chegamos a pensar que seria possível evitar a menção 

desse assunto, mas pensando melhor e baseados em muito estudo sobre a saúde 

e as enfermidades sob o ponto de vista místico nos convencemos de que 

precisávamos voltar ao alegórico Jardim do Éden, ao ponto de partida da dor e 

da tristeza profunda, conforme amplamente esclarecido em nossa literatura. Os 

efeitos da contínua transgressão são, de fato, uma realidade em nossas vidas nos 

dias de hoje; o abuso do sexo é, no sentido mais literal, a fonte primordial da 

tristeza, dor, do sofrimento, da enfermidade e da degeneração sob o qual o 
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mundo está gemendo e, numa obra dessa natureza é uma obrigação mostrar as 

causas para que o remédio possa ser encontrado e aplicado. Portanto, 

tentaremos mostrar as influências pré-natais reveladas pelo horóscopo como um 

aviso aos pais de que o casamento é um sacramento, não uma permissão para 

se abusar do sexo, e que “os pecados dos pais recaem, sem dúvida, sobre os 

filhos”224. Ao mesmo tempo, naturalmente, uma criança inocente não nasce 

com a tendência para uma certa doença, sua vida anterior a fez passível de uma 

fraqueza específica e, por essa razão é atraída pela Lei de Associação a pais de 

quem pode obter um corpo sujeito àquela enfermidade específica. Assim, os 

pais são apenas instrumentos para o cumprimento do destino autogerado da 

criança. Se compreendêssemos inteiramente este fato, e se pudéssemos ser 

persuadidos a viver vidas puras e saudáveis, de modo a atrairmos almas de 

natureza igualmente virtuosa, quão melhor seria para todo mundo. Para 

salientar bem esse ponto, os autores resolveram pintar o quadro repulsivo da 

degeneração, de tal modo que o retrato da pureza possa ser, por contraste, o 

mais atraente. 

Nesse contexto, primeiramente nós apresentamos o horóscopo Nº 1, que é de 

um menino que em 1912 tinha cerca de 16 anos. A 4ª e a 10ª Casas, seus 

Regentes e os Astros que estão nelas mostram os pais. Um dos pais (o pai ou a 

mãe) que teve mais influência na vida é mostrado pelas configurações da 10ª 

Casa, e a 4ª Casa indica um dos pais (o pai ou a mãe) que estava menos ligado 

ao destino da criança.  

Nesse horóscopo, Gêmeos está no Meio do Céu e Mercúrio, seu Regente, está 

em Quadratura com a Lua a partir de Signos Cardeais. Netuno está em 

Conjunção com Marte na 10ª Casa e em Quadratura com o Sol no Signo 

mercurial de Virgem. Isso estabelece bem a natureza mórbida e neurótica do 

pai e sua instrumentalidade em privar o menino da faculdade da fala e de 

 
224 N.T.: Dt 5:9 
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coordenar os movimentos musculares; o menino não pôde andar, apenas 

cambaleava. 

 

A parte da mãe é descrita por Sagitário na 4ª Casa. Júpiter, o Regente, está em 

Leão, Conjunção com a Cauda do Dragão (o Nó Ocidental da Lua), que tem 

uma influência similar à de Saturno. Júpiter também forma Quadraturas com 

Saturno e Urano; esses dois em Conjunção em Escorpião. Isso a descreve 

como sendo uma mulher lasciva, degenerada, adepta da terrível teoria das 

almas gêmeas, das afinidades, do amor livre e de todos os abusos semelhantes. 

Essas tendências obscenas ela transmitiu ao menino. A aflição de Leão afeta o 

coração e, como Saturno é a incorporação da obstrução, restrição e supressão, 
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nós podemos concluir que a atividade cardíaca é muito fraca (se a aflição 

fosse oriunda de Marte, sua energia dinâmica causaria palpitação). Escorpião 

rege os órgãos sexuais; Urano e Saturno nesse Signo proporcionam tendência 

à masturbação e, baseados no conhecido princípio de que a mutilação desse 

órgão afeta a voz, temos nessa configuração uma razão a mais para explicar a 

incapacidade de falar do pobre menino. A aflição proveniente de Signos Fixos 

mostra a natureza constitucional do mal profundamente arraigado, e que pode 

resultar de uma concepção ocorrida durante uma orgia de bêbados.
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O Guardião do Umbral 

O horóscopo Nº 2 mostra uma das condições psíquicas mais marcantes que já 

tivemos oportunidade de encontrar. Seus presságios, em alguns pontos, são 

evidentes para qualquer astrólogo, mas as investigações efetuadas por um dos 

autores sobre a vida anterior dessa pessoa acrescentam mais luz e proporcionam 

profundidade ao significado das configurações, o que de outro modo não 

poderia ser conseguido; também, para o autor, que fez a investigação espiritual 

dois anos antes desse horóscopo ser levantado, foi uma revelação notar como 

os fatos místicos, que ele recordava tão bem, estavam inscritos nessa pequena 

roda da vida. A fim de capacitar o Estudante a apreciar, devidamente, esse caso 

tão marcante, nós relataremos como entramos em contato com essa pessoa, o 

que nos propusemos fazer e o que realmente aconteceu. 

No outono de 1910, um amigo nos contou o triste caso de um jovem que estava 

confinado na sua cama, e que lá ficava deitado de bruços e se apoiando nos 

cotovelos, persistentemente olhando para um canto da sala por um longo tempo, 

focando toda a sua atenção, como se estivesse fascinado, seu corpo 

continuamente sacudido por soluços e gemidos. A pedido desse amigo, nós 

visitamos o infeliz jovem, e descobrimos que aquilo que atraia o seu olhar fixo, 

com um poder semelhante àquele que o da cobra quando encanta um passarinho 

e o atrai para suas presas, era um elemental do tipo mais horrendo que jamais 

havíamos visto. De pé, ao lado da cama, dirigimos uma corrente de força para 

a base do crânio da pobre vítima e, assim o atraímos para nós em um esforço 

para quebrar o encanto, mas a cruel, má e violenta criatura mantinha um tal 

fascínio sobre sua consciência que havia o evidente perigo de ruptura do corpo 

e da alma. Dessa forma, desistimos e com o destemor nascido da inexperiência, 

decidimos lutar contra o elemental em seu próprio plano de existência. 

Contudo, o Irmão Maior, que é o nosso Mentor, nos procurou naquela noite 

para nos recomendar cautela e que investigássemos a origem do monstro, antes 

de agirmos. 
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Pesquisas na Memória da Natureza revelaram o fato de que, em sua última vida, 

o Espírito renascido como esse jovem foi um iniciado da Companhia de 

Jesus225, um Jesuíta, e um fanático do tipo mais ferrenho, cruel e insensível no 

mais alto grau, embora perfeitamente impessoal, sem nenhum outro objetivo na 

vida a não ser promover os interesses de sua Sagrada Ordem. Sacrificava, sem 

nenhum remorso, a saúde, riqueza, reputação ou a vida de outros para que a 

Ordem fosse beneficiada; ele próprio se imolou de livre vontade, pois era 

sincero até o âmago da sua alma. O amor era tão estranho à sua natureza quanto 

o ódio, mas o sexo era algo intenso e muito difícil de se controlar; partia sua 

forte alma aos pedaços; ainda que nunca o tivesse dominado completamente, 

ele era muito orgulhoso para demonstrar sua paixão, mesmo para quem pudesse 

gratificá-la e, assim, desenvolveu o vício da masturbação. Não se deve supor 

que ele se tenha tornado um escravo abjeto daquele vício; ele, o Espírito imortal, 

lutava contra sua natureza inferior com preces, castigos, jejuns e todos os outros 

meios concebíveis; às vezes, achava que havia dominado, porém, quando 

menos esperava, a besta dentro dele se reanimava e a guerra se travava mais 

violenta do que nunca. Muitas vezes ele ficou tentado em se mutilar, mas 

desprezava tal método por considerá-lo indigno de um homem, especialmente 

quando esse homem havia feito os votos do sacerdócio. Por fim, sucumbiu à 

pressão; sua potência e energia físicas e de caráter foram sucedidas, na meia-

idade, por uma saúde delicada, dores constantes aumentavam o seu sofrimento 

mental e a compaixão foi surgindo do sofrimento; ele não era mais indiferente 

às torturas das vítimas do Santo Ofício226. Sendo, por natureza, um fanático e 

 
225 N.T.: A Companhia de Jesus, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa 
católica fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco 

Íñigo López de Loyola, conhecido posteriormente como Inácio de Loyola. 
226 N.T.: Suprema e Sacra Congregação da Inquisição Universal foi fundada pelo Papa Paulo III em 21 de 

julho de 1542, com o objetivo de defender a Igreja da heresia. É historicamente relacionada com a 

Inquisição. Até 1908 era denominada como Sacra Congregação da Romana e Universal Inquisição 

quando passou a se chamar Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício. Em 7 de dezembro de 1965, 

após o Concílio Vaticano II, o órgão foi novamente reformado durante o pontificado de Paulo VI sendo 

substituído pela organização atual. Este órgão encarregava-se de averiguar casos de apostasia e heresia 

entre os católicos, principalmente aqueles pertencentes ao próprio clero. O julgamento implicava penas, 

como prisão, excomunhão, uso de vestes que identificassem o herege, etc. Além disso, ao contrário do 
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entusiasta em qualquer sentido que despendesse suas energias, o pêndulo logo 

oscilou para o outro extremo. À semelhança de São Paulo, lutou para proteger 

aqueles a quem ele próprio havia perseguido anteriormente, o que lhe valeu 

reprovação do Santo Ofício e, finalmente, com o corpo alquebrado, mas com o 

espírito confiante e sem medo caiu vítima da tortura que infligira a muita gente. 

Pela sinceridade do seu caráter, e pela última parte de sua vida, ele conquistou 

o direito de ser admitido em uma Escola de Mistérios, e se preparou para o 

privilégio de trabalhar como Auxiliar Invisível em vidas futuras. A Lei de 

Associação o levou a renascer no seio de uma família americana, de quem antes 

foram seus amigos, e dela recebeu um sistema nervoso adequado ao elevado 

grau vibratório necessário para a sua experiência. 

 
que comumente se afirma, a pena de morte era evitada e concedida apenas na minoria dos casos, mesmo 

porque o perdão era concedido àquelas pessoas que se arrependessem durante o julgamento. Neste ponto, 

deve-se evitar confusão com a Inquisição Espanhola, liderada pelos reis da Espanha em sua busca da 

unificação do seu reino. 
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Saturno em Oposição ao doador da vida, o Sol, suprime a energia nervosa de 

Mercúrio e obstrui a circulação (venosa) de Vênus, dificultando a secreção da 

urina e a eliminação da matéria venenosa por meio dos rins, que são regidos por 

Libra, o Signo de Exaltação de Saturno, e onde ele está nessa Carta Natal. Como 

os Astros que estão em Oposição a ele se posicionam em Áries, o Regente da 

cabeça, sua influência desordenadora se manifesta por meio do cérebro e da 

Mente, assim como do sistema geniturinário. A condição mórbida dessas partes, 

causada pela influência repressiva de Saturno nos rins, é ainda mais acentuada 

pela Conjunção de Urano com a Lua na 6ª Casa, que indica a saúde, sob o Signo 

que rege os órgãos genitais, Escorpião. Como o horóscopo mostra as tendências 

resultantes de nossos atos em vidas passadas, é evidente que o abuso sexual 
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dessa pessoa o devia trazê-lo a um nascimento sob um raio astral que lhe 

afetasse a saúde naquele modo particular, pois quando a alma foi dominada por 

determinado mal hábito ou mal carácter constante em alguma vida, a morte não 

paga tudo, do mesmo modo que a mudança para outra cidade não paga as 

dívidas que contraímos na cidade onde vivemos. Quando retornarmos, a 

tentação virá nos confrontar novamente, até que dominemos nossa fraqueza. É 

dever dessa pobre alma extrair a essência da virtude e da castidade das brasas 

ardentes da paixão e do vício secreto. Que Deus o ajude e o fortaleça no terrível 

combate. Somente a Astrologia, a Chave-Mestra da Compaixão, pode nos 

revelar, adequadamente, a longa e difícil luta e o sofrimento mental e físico 

causados pela dor extrema da alma, e nos poupar do crime de menosprezar 

aquele que vive nas condições de pervertido. 

Os Aspectos acima mencionados são de Signos Fixos e Cardeais, os quais 

indicam um destino quase inalterável. Contudo, Netuno, no Ascendente e no 

Signo Comum de Gêmeos, aponta para uma condição em formação. Ele está 

em Trígono com Saturno, o afligidor da Mente, e está apoiado pela energia 

dinâmica de Marte. 

Netuno indica as Hierarquias espirituais invisíveis que trabalham conosco e 

sobre nós, de forma que quando está na 12ª Casa fica evidente que se pode 

esperar profunda tristeza e angústia. Essa posição torna a pessoa propensa a ser 

dominada por espíritos de controle, mas o Trígono com Saturno e o Sextil com 

o Sol, Vênus e Mercúrio o protegem contra as influências de fontes externas. 

Assim, o jovem se tornou uma vítima da incorporação demoníaca de suas 

antigas ações, a terrível criatura conhecida pelos místicos como “Guardião do 

Umbral”, pelo qual o neófito deve passar para poder entrar conscientemente nos 

Mundos invisíveis. Essa pavorosa forma extraiu o seu ser dos atos cruéis 

cometidos pelo homem em sua vida passada; se alimentou das maldições de 

suas vítimas torturadas e se saturou com o odor do sangue e suor delas, como é 

costume dos elementais; era um monstro no pleno sentido da palavra. A morte 
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de seu progenitor o deixou latente, mas, na Carta Natal dessa vida presente 

estava marcado o tempo para retribuição no relógio do destino. Quando a Lua, 

por progressão, alcançou Marte radical na 12ª Casa, a energia dinâmica desse 

reanimou o monstro para uma nova vida e, então, começaram os problemas do 

pobre moço. O ódio, a raiva e a malícia acumulados no monstro incidiram sobre 

ele, pontada por pontada, e sua natureza geminiana negativa se curvou às 

investidas violentas do demônio. Quando vimos a coisa, ela parecia como uma 

massa disforme gelatinosa com muitos olhos grandes e esverdeados incrustados 

em diferentes partes do seu corpo. A cada segundo, um dardo pontiagudo, 

semelhantes a uma espada, se projetavam dos lugares menos esperados de seu 

corpo e penetravam no pobre moço, que se encolhia em sua cama. Então, 

embora o monstro não tivesse boca para rir, ele parecia convulsionado com um 

sentimento de satisfação e excitamento cruel e desagradável pela situação 

apresentada e à vista do medo e da dor que ele provocava. Outras vezes, um ou 

outro dos olhos parecia se arremessar do monstro, projetado sobre o que parecia 

uma tromba de elefante, a se deter a, em torno de, três centímetros dos olhos da 

vítima; olhando fixamente para ele com um poder irresistível de tremenda 

intensidade. 

Tendo tantos Aspectos benéficos para ajudá-lo é provável que ele não 

sucumba, e quando o Sol alcançar a Conjunção com Júpiter radical na Carta 

Natal e a Lua tiver deixado de fazer a Quadratura com o Sol radical, uma 

condição evidentemente melhor pode ser esperada. Entrementes, a pobre alma 

deve lutar sozinha contra o demônio criado por ela mesma. Se o vício secreto 

não lhe tivesse exaurido a vitalidade na vida anterior, o nascimento sob um 

Signo mais forte lhe teria proporcionado um maior poder de resistência física 

e a vitória mais certa.
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Doenças dos Olhos 

Essa enfermidade é devida aos raios de certas nebulosas do Zodíaco: as 

Plêiades situada a 29º de Touro, Ascelli a 6º de Leão e Antares a 8º de 

Sagitário. Quando o Sol ou a Lua estão dentro da órbita de um desses 

lugares e afligidos por Saturno, Marte ou Urano, ou vice-versa, quando 

Saturno, Urano ou Marte estão nessas nebulosas, afligindo o Sol ou a Lua, 

é mostrado que um problema específico existe, mas se cuidados forem 

tomados, no caso de crianças tendo essa tendência à enfermidade, ela 

poderá ser grandemente alterada ou mesmo totalmente evitada. A luz nas 

salas de aula merece, por princípios gerais, uma melhor atenção, mas 

quando uma criança já tem um pequeno problema de visão, seus pais 

devem pedir que a criança fique em lugar apropriado e com uma 

iluminação adequada; não devem permitir que a criança leia em um 

ambiente com iluminação fraca ou na penumbra, e as cortinas das janelas 

devem ser de cores suaves. Com a civilização e a vida nas cidades, os olhos 

se habituaram a fixar a visão à curtas distâncias e a visão não pode se 

ajustar rapidamente às variações de distância, como acontece nos olhos dos 

marinheiros e daquelas pessoas que vivem em lugares abertos e planos. 

Quando o horóscopo de uma criança indica algum déficit na visão, o morar 

na zona rural, se possível, pode ser de imenso valor para a preservar a 

melhoria da sua visão, pois ali os músculos dos olhos se exercitam no 

frequente ajuste de foco das distâncias curtas para as longas, e vice-versa, o 

que pode ajudar materialmente a fortalecer os olhos. É um fato, que muita 

tensão ocular se deve à congestão do músculo ciliar, o qual ajusta as lentes 

a distância dos objetos, e do músculo que contrai a íris. Toda vez que esse 

músculo deixa de agir com rapidez, muita luz penetra na retina, 

danificando-a. Enquanto os músculos da criança ainda são flexíveis, a vida 

em ambiente aberto fará maravilhas na correção de tais defeitos, e mesmo 

as pessoas adultas podem se beneficiar da vida ao ar livre, desde que se 
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previnam com proteção adequada para os olhos. Um cuidadoso tratamento 

osteopático dos olhos também produz muito bom efeito pela estimulação 

da circulação e, com isso, proporcionando mais flexibilidade aos músculos. 

Indicações Sutis de Visão Espiritual 

É um fato científico bem conhecido que a sensação depende da capacidade de 

sentir e de interpretar as vibrações do ar e do Éter, de acordo com o sentido 

envolvido. Os antigos clarividentes conceberam o Caduceu de Mercúrio como 

um símbolo de seus efeitos, e entre outros segredos espirituais contidos nas 

formas onduladas das duas serpentes está, também, o de que Mercúrio é o 

originador de todo movimento vibratório. Daí ele ser o fator primordial da 

produção das sensações e dos processos mentais que surgem na consciência 

como um resultado. Um Mercúrio elevado e com Aspectos benéficos, portanto, 

proporciona agudez nos nossos sentidos e uma Mente que consegue 

compreender rapidamente as coisas; um Mercúrio afligido ou entorpece os 

sentidos ou torna a pessoa hipersensitiva; em ambos os casos, é produzido um 

estado anormal do cérebro e da Mente, causando um sofrimento de acordo com 

a Casa, o Signo e o tipo de aflição; mesmo o Aspecto benéfico de um assim 

chamado Planeta adverso227, embora faça manifestar a virtude daquele Planeta, 

leva também consigo um toque do seu lado mais sombrio, pois até o melhor de 

nós possui algo na natureza interna que vibra com aquela fase da natureza do 

Planeta. 

Contudo, além desse modo não tão claro, nem direto e nem simples de adquirir 

o conhecimento por meio das vibrações do ar e do Éter, inaugurado por 

Mercúrio e interpretado pelos lentos processos do cérebro e da Mente onde 

Espírito e matéria se encontram, há um caminho direto para o conhecimento, 

simbolizado pelo caduceu228 em volta do qual as serpentes se enroscam. Esse é 

 
227 N.T.: Marte, Saturno, Urano, Netuno ou Plutão. 
228 N.T.: Bastão com duas serpentes enroscadas e duas asas na parte superior, insígnia de Mercúrio. 
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o raio de Netuno, a oitava de Mercúrio, que nos põe em contato com os Mundos 

espirituais229. Observem, porém, com atenção que o caduceu e as serpentes não 

estão separados, o caduceu passa por entre as formas sinuosas das serpentes, e 

com isso aprendemos que em nossa atual condição o conhecimento espiritual 

depende da relação Mente-cérebro para a expressão concreta, e por meio dessa 

relação Mente-cérebro esse conhecimento espiritual é colorido, de acordo com 

os Aspectos de Netuno. 

A experiência comprova que o raio astral afligido vindo de certos pontos, já 

mencionados, do Zodíaco interferem nas vibrações etéricas sentidas pela retina 

do olho prejudicando, assim, a visão física. Se, na mesma Carta, Netuno está 

focalizado numa dessas posições, o assim chamado “mácula lútea”230 – que é 

cego porque não reage às vibrações etéricas de Mercúrio, mas é sensibilizado 

pelo raio espiritual de Netuno e, assim, pode ser que uma pessoa fisicamente 

míope, ou mesmo cega, possa ver os Mundos espirituais, ocultos para as pessoas 

cuja visão é focalizada pelas vibrações mercuriais. Os Aspectos de Netuno 

determinam o grau e a natureza da visão espiritual desenvolvida, conforme 

ilustrado nos vários horóscopos aqui inclusos. Esses horóscopos foram 

escolhidos para demonstrar outros pontos, mas nos ocorreu que a fase que 

acabamos de mencionar é digna de nota. Entretanto, é bom advertir os 

Estudantes contra algumas conclusões absurdas; nós não dissemos que todas as 

pessoas afligidas por algum problema nos olhos devido a Antares, Ascelli ou 

 
229 N.T.: termo relativo, mas na grande maioria dos casos se refere da Região Etérica do Mundo Físico ao 

Mundo de Deus, ou seja: Região Etérica do Mundo Físico, Mundo do Desejo, Mundo do Pensamento, 

Mundo do Espírito de Vida, Mundo do Espírito Divino, Mundo dos Espíritos Virginais e Mundo de Deus; 

ou seja: Mundos em que temos que desenvolver a visão apropriada para funcionarmos conscientemente 

neles. 
230 N.T.: A mácula ou macula lútea (do latim macula, “ponto” + lútea, “amarelo”) é um ponto ovalado de 

cor amarela junto ao centro da retina do olho humano. Tem um diâmetro de cerca 1,5 mm. Do ponto de 

vista histológico, tem duas ou mais camadas de células ganglionares. É na mácula que se encontra a maior 

densidade de células cone do olho, responsáveis pela visão de cores. Essa alta densidade de cones faz com 

que a mácula seja o ponto do olho onde enxergamos com a maior clareza e definição. Porém, a grande 

quantidade de cones traz como consequência uma menor densidade de bastonetes. À noite, quando há 

pouca luz, os cones não conseguem ser estimulados com tanta eficácia, sendo nossa visão noturna fruto 

quase exclusivo da ação dos bastonetes. Ao olharmos diretamente para uma estrela, ela é projetada na 

mácula, onde há poucos bastonetes. Portanto, é frequentemente mais fácil enxergar uma estrela olhando 

um pouco ao lado de sua direção do que diretamente nela. 
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Plêiades231 são dotadas, em contrapartida, com a visão espiritual. A moça no 

horóscopo Nº 5 está muito afligida fisicamente, mas Netuno está fora da órbita, 

pelo que ela não alcança nenhuma visão de seu raio. A visão espiritual também 

pode não estar desenvolvida em muitas pessoas que possuam um Aspecto bem 

definido, mas nestes casos ela está em processo de abertura gradual e possível, 

produzindo resultados facilmente por meio de exercícios adequados. Entretanto, 

onde esse Aspecto é uma Quadratura ou Oposição é sensato se abster de 

qualquer tentativa de buscar a iluminação, pois nestes Aspectos se espreitam os 

grandes perigos representados pelos espíritos de controle, elementais etc., que 

são amplamente ilustrados no horóscopo Nº 2, onde a Oposição de Netuno à 

Antares é responsável pela pavorosa visão do Guardião do Umbral. Ali a visão 

física não está prejudicada, mas o horóscopo Nº 3 mostra que a visão não 

funciona apropriadamente devido à aflição proveniente de Ascelli e no 

horóscopo Nº 4 com problemas semelhantes provenientes de Antares. 

 
231 N.T.: Plêiades situada a 29º de Touro, Ascelli a 6º de Leão e Antares a 8º de Sagitário. 
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Horóscopo Nº 3 

Em um, o Trígono de Netuno produz uma visão voluntária dos Mundos 

suprafísicos, e no outro seu foco é a Quadratura, daí a visão espiritual alcançada 

ser intermitente e não sob controle. 

Falamos de Mercúrio como o originador de todas as vibrações dos sentidos, 

auditivas, olfativas, visuais, etc., e de Netuno como sendo sua oitava; 

antecipando as perguntas, podemos dizer que nos Mundos espirituais a 

separatividade cessa e as sensações se fundem, de modo que som e luz, voz e 

visão são uma só coisa. O raio de Netuno carrega ambas as sensações, mas 

clarividentes não desenvolvidos, que sofrem da faculdade de modo 
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involuntária232, “veem” ou “ouvem” como convém às entidades que conseguem 

acesso a eles por meio do raio de Netuno. 

O horóscopo Nº 3 mostra a influência adversa do ponto nebuloso nos 6 graus 

de Leão, Ascelli, sobre a visão. Esse perigoso grau estava no Ascendente no 

momento do nascimento, com a Lua em Conjunção fechada e o Sol também 

dentro de órbita. Saturno nos 24 graus de Libra está bem dentro da órbita de 

Quadratura com o Sol que está a 0 grau de Leão e, como resultado dessas várias 

aflições a pessoa é obrigada a usar lentes bifocais. Há, porém, uma vantagem 

compensadora: Netuno elevado e em Trígono com Ascelli (tendo Sol, Lua e 

Ascendente dentro da órbita) o dotou de visão espiritual sob seu perfeito 

controle, conforme pode o Estudante ver facilmente examinando Mercúrio, o 

Astro mais forte do horóscopo. Saturno, em Sextil, a partir do Signo de sua 

Exaltação, proporciona firmeza, persistência e concentração; Júpiter em 

Trígono, desde a Casa que ele rege, expande a Mente, inclinando-a para a 

religião e para a benevolência; Vênus, por Sextil, acrescenta generosidade e 

amor ao belo. Assim, é evidente que nesse horóscopo a relação de Mercúrio e 

sua oitava, Netuno, com a expressão física e espiritual da Mente fica bem 

ilustrada. Netuno está muito elevado e Mercúrio está com Aspectos fortes. 

Nenhum está afligido, portanto, a pessoa não está sujeita a alucinações, mas 

pesa suas experiências na balança da lógica. Comparemos esse horóscopo com 

aquele do pobre moço afligido pelo Guardião do Umbral (Nº 2), onde Netuno 

está na 12ª Casa em Conjunção com Marte, e onde Mercúrio está afligido pela 

Oposição com Saturno, todos em Signos Cardeais; a comparação das duas 

Cartas mostrará alguns pontos importantes. 

 
232 N.T.: são os Clarividentes involuntários, cujos vórtices do Corpo de Desejos giram no sentido 

contrário aos ponteiros de um relógio. Não possuem controle sobre sua faculdade espiritual. 



515               CAPÍTULO XXX – TRINTA E SEIS HORÓSCOPOS DE EXEMPLO 

 

 

Horóscopo Nº 5 

No horóscopo Nº 5, vemos a Lua na 6ª Casa a mais ou menos 3 graus de 

Antares, e Saturno na 12ª Casa, a 4 graus de uma Oposição também à Antares, 

e a mais ou menos 7 graus da Oposição exata à Lua; assim, sua influência natal 

foi minimizada. Se a Oposição fosse mais próxima ou exata teria sido inevitável 

uma cegueira de nascença, mas, felizmente, era um Aspecto fraco e a visão não 

foi seriamente afetada até que o Sol, por progressão, entrasse na 12ª Casa e 

formasse uma Oposição à Lua, depois uma Oposição à Antares e chegasse à 

Conjunção com Saturno. Esses pontos de contato no horóscopo marcaram as 

crises de doenças dos olhos. Sendo Saturno o que estava afligindo, os nervos e 
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músculos se cristalizaram até ocorrer a perda da visão de um olho e ficar quase 

cego do outro. Em novembro de 1912, a Lua progredida alcançou a Quadratura 

com o Sol radical. Essa foi a crise final que vivificou os Aspectos acima 

mencionados. Como Netuno não forma Aspecto com os ditos pontos do 

Zodíaco, a visão espiritual permaneceu profundamente adormecida. 

 

Horóscopo Nº 4 

O horóscopo Nº 4 é o mais afligido de todos: a Cauda do Dragão, o Sol e 

Antares estão em Conjunção. Isto por si só já seria suficientemente grave; 

entretanto, a condição é ainda mais agravada por Quadraduras exatas de 

Netuno e Marte ao Sol, e a aflição aos olhos é aumentada pela Conjunção de 

Saturno às Plêiades na 12ª Casa. Assim, esse horóscopo mostra que a pessoa 

nasceu para ter olhos muito fracos e, na verdade, ela mal consegue ler, mesmo 
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segurando o livro ou papel a alguns centímetros de seus olhos e usando lentes 

de aumento; mas a Quadratura de Netuno à Antares abriu seus sentidos 

espirituais até uma certa extensão, pelo que ela ouve vozes de espíritos e, às 

vezes, tem visões. Essas manifestações, não sendo controladas por ela, 

naturalmente, são muito insatisfatórias, mas demonstram o efeito de Netuno 

formando Aspectos com esses pontos no Zodíaco.  

“Cabeça” e “Cauda do Dragão” 

Como a “Cabeça do Dragão” e a “Cauda” (chamados de nódulos lunares nas 

Efemérides) têm sido frequentemente um difícil enigma para os Estudantes, e 

porque o primeiro é tido como benéfico, favorecendo tudo o que fica sob seu 

raio benfazejo, enquanto o segundo é considerado extremamente nocivo, 

achamos por bem mostrar a racionalidade desta filosofia. 

Informemos primeiramente aos Estudantes não versados em termos 

astronômicos que “nódulos” são pontos onde um Planeta, movendo-se em sua 

órbita, cruza o caminho do Sol, como, por exemplo a Terra faz nos equinócios. 

Isto é explicado tanto do ponto de vista astronômico quanto místico em nossa 

Astrologia Cientifica e Simplificada, assim como a revolução dos nódulos de 

Lua. 

Falando do conveniente ponto de vista geocêntrico, o Sol cruza seu nódulo 

oriental cada ano no Equinócio de Março, 50 segundos de espaço à frente do 

ponto onde cruzou no ano anterior. Como o Sol se desloca 15 graus por hora, 

50 segundos de espaço é percorrido em cerca de 3 segundos de tempo. 

A Lua nasce cerca de 50 minutos mais tarde cada noite; se aplicarmos a mesma 

medida de 50 minutos de tempo correspondendo a cerca de 3 minutos de 

espaço, os nódulos da Lua retrocedem exatamente isso a cada dia. 

Assim, o Sol se move ao redor do círculo do Zodíaco em um ano, mas precisa 

de 27 mil vezes (27.000 anos) para completar o círculo precessional de seus 
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nódulos, os pontos equinociais. A veloz Lua circunda o Zodíaco em 27 dias, e 

seus nódulos executam uma revolução completa em 1.000 semanas ou 19 anos 

(esses números são aproximados). 

No caso do Sol, o lugar onde ele cruza o Equador terrestre no leste é sempre 

visto como o primeiro ponto de Áries, não importa em que lugar da constelação 

ele caia por causa da precessão. Esse procedimento é perfeitamente justificado, 

porque as qualidades de doador da vida atribuídas ao Sol em Áries são 

observáveis assim que ele cruza o Equador; então as sementes germinam, a 

época do acasalamento começa e toda a criação parece se mover ligeiramente 

pelo raio solar para criar e procriar. Daí os astrólogos dizerem que o Sol está 

Exaltado em Áries, e Áries entendido como os primeiros 30 graus do ponto 

equinocial, o nódulo oriental do Sol, onde ele cruza o Equador no Equinócio de 

Março. 

Pelo mesmo princípio, o nódulo ocidental do Sol, o ponto onde ele deixa o 

hemisfério norte, desde os meses de junho, julho e agosto, é chamado o primeiro 

ponto de Libra, em que Saturno, o Planeta da obstrução e supressão está 

Exaltado; ele é o ceifeiro com a foice e ele ceifa os frutos do raio solar; ele 

reprime a vida e o regozijo; o jubiloso canto das aves são silenciados sob sua 

presença, e a Terra desce ao seu túmulo hibernal sob a influência debilitante 

dele. 

Como a Lua colhe e reflete a luz solar sobre a Terra, essa luz emprestada se 

assemelha ao raio direto em determinados aspectos, independente do Signo 

onde esteja seu nódulo oriental (chamado Cabeça do Dragão), o efeito sobre os 

assuntos a que esteja ligado pela Conjunção é idêntico ao Sol em Áries, que faz 

a Natureza cantar de regozijo; isso favorece e acelera os assuntos pessoais de 

uma maneira mais benevolente, e lubrifica, por assim dizer, as rodas da vida no 

departamento em que forma Conjunção com um Astro. Por outro lado, o nódulo 
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ocidental da Lua (chamado Cauda do Dragão) corresponde a Libra, que é o 

Signo de Exaltação de Saturno, e se esse nódulo está em Conjunção com um 

Astro, ele exerce uma influência de repressão e obstrução semelhante, em 

efeito, às rajadas geladas do inverno produzidas pela exaltação saturnina. 

 

Horóscopo Nº 6 

O horóscopo Nº 6 mostra sua atuação ao quebrar o fêmur (osso da coxa) de uma 

moça. Sua posição na 12ª Casa indica confinamento, a Quadratura do Sol a 

partir do Meio do Céu é uma aflição natal adicional.  
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Em dezembro de 1908, a Lua Cheia formou uma Conjunção exata, e Júpiter, 

regente da 6ª Casa (significadora de doença), estava em Quadratura exata com 

a Cauda do Dragão, também em Oposição exata ao Sol. Assim, muitas eram as 

indicações de problemas. Sagitário, que rege os quadris e as coxas, ocupa a 6ª 

Casa, daí o fêmur ser fraturado quando a moça escorregou na calçada coberta 

de gelo do lado de fora de sua casa.  



521               CAPÍTULO XXX – TRINTA E SEIS HORÓSCOPOS DE EXEMPLO 

 

 

Horóscopo Nº 4 

O horóscopo Nº 4 mostra a Cauda do Dragão em Conjunção com o Sol próximo 

da estrela fixa Antares, que exerce influência adversa sobre a visão, pelo que a 

pobre moça, assim afligida, corre grande perigo de ficar cega. 

Os nódulos da Lua estão tabulados em nossas Efemérides Científica e 

Simplificada, sendo que a posição é dada para todos os dias; suas posições ao 

nascimento são determinadas por simples proporção, e o diagrama aqui 

apresentado pode explicar por que esses pontos são chamados de “Cabeça do 

Dragão” e “Cauda do Dragão”: os caminhos do Sol e dos Planetas parecem 

serpentiformes quando desenhados sobre uma superfície plana.  
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Doença nos Ouvidos 

A 12ª Casa indica as influências confinantes na vida. Mercúrio aí em Conjunção 

com o Sol limita o Espírito e a surdez interfere na sua busca pelo conhecimento. 

O mesmo acontece: se Saturno, Marte, Urano ou Netuno estão afligidos na 12ª 

Casa, também quando os Signos mercuriais, Gêmeos e Virgem, estão em sua 

cúspide e se Mercúrio está afligido (não importa sua posição no horóscopo). 

Juntamos aqui horóscopos de pessoas que estão sofrendo dessa condição 

prejudicial ou desordenada: o horóscopo Nº 7 é o de uma moça que, 

gradualmente, está perdendo a sua audição. Mercúrio, Vênus e Sol estão em 

Conjunção exata em Peixes, o décimo segundo Signo, que está na 12ª Casa. O 

sangue, a linfa e o invisível fluido vital, chamado “força nervosa”233 pela 

ciência, são os construtores de nossos corpos; cada Astro, exceto Urano e 

Netuno, governa uma de suas partes constituintes: 

S – Mercúrio rege os nervos, particularmente o sistema cérebro-espinhal, e 

o invisível fluido vital rosado que flui na visível bainha nervosa. 

R – A Lua também rege os nervos de maneira geral, mas governa 

especialmente as bainhas nervosas do corpo, o sistema simpático e a linfa. 

V – Júpiter governa a circulação arterial. 

T – Vênus rege o sangue venoso. 

 
233 N.T.: “força nervosa” era conceituada pela ciência como uma estranha e misteriosa forma de energia, 

que controla todos os movimentos físicos e, ainda assim, ao mesmo tempo, parece ser algo superior ao 

próprio físico. É semelhante à eletricidade ou magnetismo, em sua natureza real e, como essas forças, é 

impossível definir. A força nervosa é algo muito diferente da matéria de que o sistema nervoso é 

composto. O sistema nervoso, da medula espinhal ao mais delicado filamento nervoso, é, na melhor das 

hipóteses, apenas um sistema de fios, relés, etc., ao longo do qual a força nervosa viaja, ou, então, 

reservatórios complicados nos quais a força nervosa é armazenada. 



 

524 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

U – Marte rege o ferro no sangue. 

Q – O Sol rege o oxigênio. 

W – Saturno governa os depósitos minerais transportados pelo sangue, os 

quais endurecem as artérias e outras partes do corpo. 

Quando um Astro está em Conjunção muito fechada com o Sol, três graus ou 

menos entre eles, diz-se que ele está em combustão; seu raio fica, por assim 

dizer, queimado pelo magnificente calor do Sol e, portanto, o Astro afligido se 

torna incapaz de exercer, de maneira apropriada, sua função na vida das pessoas 

nascidas sob tal configuração. Também fica evidente que, assim como o elo 

mais fraco de uma corrente é o primeiro a se romper, também a incapacidade 

se manifesta na parte do corpo que está, de alguma maneira, afligida. 
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Horóscopo Nº 7 

No horóscopo Nº 7 tanto Vênus quanto Mercúrio estão em combustão na 12ª 

Casa; podemos, pois, concluir que há uma falta de força nervosa ou fluido vital 

e que a circulação venosa do ouvido está obstruída. Assim, a congestão é 

inevitável e a audição se torna cada vez mais deficiente e menos apurada. A 

osteopatia está excelentemente capacitada para tratar com êxito um caso como 

esse; se a configuração fosse em um Signo Fixo, não nos sentiríamos tão 

otimistas, mas a flexibilidade é a característica marcante dos Signos Comuns, 

de forma que não vemos razão pela qual a cura não possa ser consumada, se 

houver paciência e perseverança. 

Como já foi dito, Saturno rege a matéria mineral terrestre transportada pelo 
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nosso sangue; dessa massa sólida formada por aderência, soldadura e junção 

são produzidos nos tecidos mais macios a estrutura óssea. Portanto, o esqueleto 

também está sob o governo de Saturno.  

 

Horóscopo Nº 8 

No horóscopo Nº 8 a deficiência auditiva vem por meio de Signos Fixos Leão 

e Escorpião; isso torna a cura mais difícil, particularmente porque Saturno é o 

causador da aflição e lança seu raio adverso sobre Mercúrio, a partir de um 

ângulo. Em determinada época, a ciência pensava que o tímpano era o único, 

ou pelo menos o principal, fator da audição, mas percebe agora que muito ou 
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quase tudo depende da estrutura óssea. É da natureza de Saturno obstruir e como 

Escorpião rege os órgãos de excreção podemos ver facilmente que essa 

importante função é prejudicada, e que os produtos residuais têm dificuldade 

em passar pelos rins e pelo cólon. Em consequência, todo o organismo fica 

obstruído e, como Mercúrio na 12ª Casa indica fraqueza dos ouvidos, é natural 

que o nervo auditivo sofra um bloqueio e que as partes ósseas do ouvido se 

tornem mais densas com o passar do tempo. 

Produtos produzidos pela acidificação234 do leite ou leitelho (leite de 

manteiga)235 têm uma influência particularmente salutar para desobstruir um 

organismo obstruído. Muitas pessoas são contra o uso de leite em grandes 

quantidades, pois acham que isso agrava a prisão de ventre; isso é verdade no 

início, mas em pouco tempo o organismo se adapta a essa dieta, a qual será 

depois considerada extraordinariamente removedora de toxinas de curto 

prazo, saudável e nutritiva. Verduras e frutas também ajudarão uma pessoa 

que esteja afligida, como a do horóscopo Nº 8, a eliminar os resíduos e obter a 

cura com o tempo.

 
234 N.T.: exemplos: coalhada, kefir, queijo coalho, leite fermentado e outros afins. 
235 N.T.: também conhecido como buttermilk (o soro do leite coalhado que resulta do processo de 

fabricação da manteiga). 
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Doença nos Órgãos Vocais 

Entre os assuntos relevantes e apropriados para o completo conhecimento da 

Astrologia estão os efeitos similares de fatores intrinsecamente opostos; 

Saturno é chamado de adverso, e Júpiter é chamado de bondoso, mas quando 

Saturno está bastante fortalecido em um horóscopo, ele produz um efeito 

extremamente desejável, ao passo que um Júpiter afligido é o próprio inverso 

do benéfico. Assim, há um lado bom em cada Astro chamado de “adverso”, e 

cada Astro “bondoso” tem, também, uma fase indesejável. Diz-se que os Signos 

do Zodíaco regem certas partes do corpo, mas cada Signo também tem domínio 

subsidiário sobre a parte regida por seu Signo oposto; uma aflição em Gêmeos 

pode causar bronquite ou debilitar os braços e os ombros, mas pode também 

causar ciática ou dor no nervo ciático, uma doença de Sagitário. Touro rege a 

garganta e tem grande afinidade com Escorpião, o Signo que rege os órgãos 

geradores; daí percebermos a mudança de voz nos meninos à época da 

puberdade; também a mulher quando renuncia ou se afasta inteiramente do 

caminho da castidade e vive uma vida de extrema indulgência na sensualidade 

ou nos prazeres carnais, adquire uma voz mais rouca e grave. Touro rege a 

laringe, mas Mercúrio governa o ar que faz as pregas vocais vibrarem 

produzindo o som pelo qual nos comunicamos; assim, o distúrbio orgânico (nas 

partes do corpo) é indicado pela aflição de Touro e Escorpião, mas a deficiência 

funcional é indicada pela posição de Mercúrio e pelos Aspectos ele faz. Há uma 

relação semelhante entre Touro (regente dos órgãos vocais) e Mercúrio (regente 

do ar que passa pela laringe) como a que existe entre o instrumento e o músico. 

Se Touro (e Escorpião) não estão afligidos, o órgão vocal tem boa condição, 

mas um Mercúrio afligido pode, no entanto, causar uma condição anormal na 

função da fala. O oposto também pode acontecer, isto é, um Mercúrio bem 

fortificado anula parcialmente o efeito de uma aflição de Touro.  
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Horóscopo Nº 9 

Isso está bem exemplificado no horóscopo Nº 9: Saturno, Netuno e Sol estão 

em Conjunção em Touro, causando uma afecção na garganta, mas Mercúrio 

está em um Signo da voz, Gêmeos (Libra e Aquário são os outros Signos da 

voz), e em Conjunção com Júpiter. A moça sofre, constantemente, de 

problemas na garganta, mas do mesmo modo que um bom músico consegue 

tirar uma melodia de um instrumento defeituoso, assim também, com o auxílio 

do seu bem-aspectado Mercúrio, essa moça é capaz de se expressar melhor do 

que muitas outras com órgãos vocais sadios; de fato, ela é professora de 

oratória. 

O horóscopo Nº 3 tem um Mercúrio singularmente bem-fortificado, não há 

nenhuma aflição em Touro ou Escorpião, e o rapaz possui uma voz potente, 
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capaz de encher, sem esforço, o maior dos salões e, ainda, não tão alta para os 

salões menores; mas, Mercúrio em Leão, um Signo de natureza grosseira, bruta 

e bestial, e Saturno em Libra, o Signo da voz, são os obstrutores para uma 

vocalização perfeita; por isso, às vezes o rapaz tropeça ou tem certa hesitação 

no falar. 

Obviamente que as deficiências da fala são mais facilmente remediadas do que 

as orgânicas; com paciência e com a prática de exercícios vocais e respiratórios, 

como os ensinados pelos professores de educação vocal (esses totalmente 

diferentes dos perigosos exercícios de respiração hindu), quase certamente 

ocorrem o restabelecimento das condições normais. 

 

Horóscopo Nº 10 
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Os horóscopos Nº 9, N° 10 e N° 11 têm Saturno e Netuno em Conjunção em 

Touro; como consequência, todos indicam problemas na garganta e, também, 

condições anormais nos órgãos genitais.  

 

Horóscopo Nº 11 

Tanto a pessoa do horóscopo Nº 10 quanto a do Nº 11 já passaram por 

intervenções cirúrgicas para remoção de certas partes e Mercúrio em Escorpião 

foca os pensamentos no sexo no horóscopo Nº 10, causando a essa pessoa 

intensa tortura, já que é impossível gratificar seu desejo intenso, urgente e 

anormal. Saturno em um Signo Fixo é, certamente, um agente que causa uma 

aflição ou dificuldade dolorosa, o coletor dos frutos da vida passada, e se é para 

haver alguma consolação, essa deve vir por meio do conhecimento da causa, 

por meio de orações e da paciência gerada por essas ações.
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Distúrbios Mentais 

Antes de encerrar as exposições relativas às doenças e desordens peculiares à 

região da cabeça, precisamos mencionar sobre a insanidade, embora suas causas 

implícitas só possam ser abordadas indiretamente e por alusão em um trabalho 

como esse; mas, remetemos o Estudante ao Conceito Rosacruz do Cosmos para 

um esclarecimento mais completo sobre as atividades cósmicas relativas à 

construção do cérebro e uma chave para as correspondências astrológicas. Aqui 

apresentaremos somente os fatos essenciais. 

O cérebro e a laringe foram construídos primeiramente por hostes de Anjos da 

Lua (lunares), que usaram parte da força sexual para este propósito; por isso 

dessa íntima ligação entre esses órgãos. A insanidade intermitente creditada às 

fases da Lua, muitas vezes, é induzida pelo uso incorreto ou impróprio da força 

sexual, e frequentemente os “lunáticos” apresentam algum defeito na estrutura 

física ou na forma da fala. Quando os meninos atingem a puberdade, a voz sofre 

uma mudança, a fala de uma mulher promíscua se torna áspera, rouca e 

grosseira, e os homens devassos ou pervertidos sexualmente adquire uma voz 

efeminada. Na Itália, cantores ansiosos em alcançar uma voz de tenor com uma 

extensão vocal corresponde em pleno à das vozes femininas, seja de soprano, 

mezzosoprano, ou contralto se tornaram eunucos236 no intuito de conseguir tal 

objetivo. 

No organismo assim construído pela hoste lunar sob Jeová, Anjos rebeldes 

liderados por Lúcifer, o Espírito de Marte, se insinuaram e inculcaram a paixão, 

 
236 N.T.: Conhecidos como castrato que era um cantor cuja extensão vocal corresponde em pleno à das 

vozes femininas, seja de soprano, mezzosoprano ou contralto. Isto ocorre porque o cantor, quando 
criança, foi submetido à castração para preservar sua voz aguda. A castração antes da puberdade (ou na 

sua fase inicial) impede então a libertação para a corrente sanguínea dos hormônios sexuais produzidos 

pelos testículos, os quais provocariam o crescimento normal da laringe masculina (para o dobro do 

comprimento) entre outras características sexuais secundárias, como o crescimento da barba. Quando o 

jovem castrato chega à idade adulta, o seu corpo desenvolve-se normalmente em termos de capacidade 

pulmonar e força muscular, mas a sua laringe não. A sua voz adquire assim uma tessitura única, com um 

poder e uma flexibilidade muito diferentes, tanto da voz da mulher adulta, como da voz mais aguda do 

homem não castrado (contratenor). Por outro lado, a maturidade e a crescente experiência musical do 

castrato tornavam a sua voz marcadamente diferente da de um jovem. O termo castrato designa não só o 

cantor, mas também o próprio registro da sua voz. 
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o abuso sexual e a rebelião contra a regência dos Anjos de Jeová. Para 

contrabalançar suas influências, nossos Irmãos Maiores de Mercúrio foram 

delegados para fomentar a razão a fim de que o ser humano pudesse, com o 

tempo, aprender a se guiar. Todas as grandes Hierarquias trabalham em nossos 

corpos constantemente, porém as três mencionadas acima exercem um domínio 

particular sobre o sexo e os sentidos; cada uma domina um dos três segmentos 

da medula espinhal237. A sublime hierarquia espiritual de Netuno trabalha no 

canal espinhal238 e nos ventrículos cerebrais239 para despertar os sentidos 

espirituais, os quais, quando desenvolvidos, capacitam o Espírito aprisionado a 

penetrar no “véu da carne” e contatar os reinos suprafísicos. Os Espíritos de 

Lúcifer dominam o hemisfério cerebral esquerdo, que agora é nosso principal 

órgão de pensamento. Os Mercurianos exercem domínio sobre o hemisfério 

direito, que entrará em atividade no futuro e elevará a humanidade a um plano 

mais alto e mais nobre de vida, dando-nos o poder sobre a natureza inferior e 

nos fazendo semelhantes a Cristo. Os Anjos lunares que têm uma influência 

dominante sobre o cerebelo, que é o instrumento de coordenação. Nessa 

verdadeira “Árvore do Conhecimento” a luta é travada entre as forças que 

procuram a emancipação do ser humano e os agentes que desejam mantê-lo 

dependente, como explanado no livro Cristianismo Rosacruz, Conferência Nº 

14, sob o título “Lúcifer, Tentador ou Benfeitor?”. 

Esses são os ensinamentos que explicam a profunda razão por trás da declaração 

astrológica curta, mas que expressa uma verdade, e qualquer vidente 

qualificado pode perceber, facilmente, os diversos agentes atuando no corpo 

humano; no entanto, esses são poucos e o Estudante de Astrologia tem razão 

 
237 N.T.: A medula espinal, espinal medula ou medula espinhal é a porção alongada do sistema nervoso 
central; é a continuação do bulbo, que se aloja no interior da coluna vertebral em seu canal vertebral, ao 

longo do seu eixo craniocaudal. Ela se inicia na junção do crânio com a primeira vértebra cervical e 

termina na altura entre a primeira e segunda vértebra lombar no adulto, atingindo entre 44 e 46 cm de 

comprimento. 
238 N.T.: O canal medular (também conhecido como canal vertebral, canal espinhal ou cavidade medular), 

se localiza nos ossos na parte da diáfise e é onde se encontra a medula óssea amarela (popularmente 

conhecida como tutano). Dentro das vértebras é onde passa a medula espinhal. 
239 N.T.: O sistema ventricular é uma rede de cavidades preenchidas com líquido cefalorraquidiano 

(ventrículos) dentro do cérebro. Existem quatro ventrículos: Dois ventrículos laterais dentro dos lobos do 

cérebro. Terceiro ventrículo encontrado entre os tálamos. 
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em agradecer a Deus, todos os dias, pela abençoada ciência, que é de benefício 

muito maior do que qualquer medida de visão espiritual. Embora os autores 

acreditem, firmemente, na lei de compensação, que fornece a cada um 

exatamente o que merece, nem mais nem menos, não podemos nos livrar do 

sentimento de que a nossa expectativa do que era esperado sobre as faculdades 

espirituais tem sido concedidas abundantemente e testadas em novas condições 

operacionais, a fim de que possibilite nos familiarizar com essas novas 

condições. Sentimo-nos muitíssimo gratos pelo privilégio e pelo acréscimo na 

eficiência do serviço que isso nos fornece. Contudo, se alternativas fossem 

postas diante de nós, envolvendo uma escolha entre a perda das faculdades 

espirituais e a perda do nosso conhecimento de Astrologia, não hesitaríamos 

um só momento em decidir, imediatamente, a favor de nossa amada ciência, e 

isso não deve surpreender ninguém que se dedique um pouco sobre o assunto. 

É verdade que a visão espiritual, mesmo em sua forma rudimentar, nos capacita 

a ver a condição do corpo humano nos mínimos detalhes, sendo, portanto, um 

meio de diagnóstico muito mais fácil do que a Astrologia, mas embora penetre 

no mais recôndito dos ossos, a simples clarividência é superficial, comparada 

com a Astrologia, pois mostra somente as condições atuais do corpo. Para se 

descobrir as causas que levam àquele estado e julgar as tendências futuras, é 

necessário consultar a Memória da Natureza. Nós teríamos que fazer isso 

pessoalmente, e isso o tempo não nos permite, pois estamos lidando com 

centenas de casos; contudo, um simples exame de uma Carta astrológica 

simples, que podemos pedir a um de nossos Estudantes para levantar, nos revela 

muito a um simples relance de olhos. Há as causas delineadas das desordens 

mentais, morais e físicas, e nos mostra com precisão os estágios que já 

passaram, e as crises que estão por vir. Também indica a direção em que pode 

ser procurado um remédio e a época mais favorável para ministrá-lo. Ajuda as 

pessoas Aqui e Agora, e o astrólogo que chegue à altura de alcançar esse 

privilégio tem uma missão tão elevada e tão sagrada que o papel do sacerdote 
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(no sentido esotérico do termo) reduz a sua significância. O Aspirante a esse 

grande conhecimento deve relembrar que quando ele olha para um horóscopo, 

ele está em cima de um solo mais sagrado do que aquele que Moisés estava 

quando diante da sarça ardente240. Através deste círculo simbólico do infinito 

uma alma imortal revela informações e sentimentos privados, e ai de quem 

ousar olhar com olhos profanos, pois, a despeito de como esta alma possa ter-

se maculada em sua peregrinação pela matéria, ela é essencialmente divina e 

querida do Pai; sim, talvez até mais preciosa do que a do justo que não precisa 

de misericórdia e compaixão. Desviamo-nos um pouco do assunto, mas não 

temos de nos desculpar por isso, já que pregamos a Astrologia como uma 

religião e sentimos a necessidade de enfatizar essa parte do assunto em todas as 

oportunidades, desde que, de algum modo, possamos inculcar nos outros a 

reverência que nós mesmos sentimos por essa ciência divina. 

Voltando à consideração astrológica da insanidade, e em vista do que já foi dito, 

podemos notar que o horóscopo mostra como, no canal espinhal, os raios das 

várias Hierarquias se combinam e se associam de modo que cada parte da 

atividade de cada uma não são facilmente distinguíveis, e a Astrologia tabula 

as condições mentais resultantes da maneira como segue: 

As pessoas não afetadas congenitamente com Signos Cardinais no Ascendente, 

principalmente quando os Signos Cardinais ou Fixos também ocupam o Meio 

do Céu e o Nadir, raramente se tornam insanas. A natureza ativa impede as 

tendências mórbidas e a melancolia e as decepções são rapidamente 

descartados, e a esperança brota, terna, no peito cardinal estimulando com 

renovada motivação para enfrentar as condições.  

 
240 N.T.: Ex 3:1; 4:17 
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Horóscopo Nº 12 

Diz-se que a exceção comprova a regra, e quando Capricórnio está no 

Ascendente, a regência saturnina proporciona uma tendência à melancolia que, 

sob certas circunstâncias agravantes, pode provocar o suicídio, particularmente 

se o Regente está na 8ª Casa, como vemos no horóscopo Nº 12. Virgem, um 

Signo Comum, desprovido da força moral ou emocional para continuar um 

processo difícil, um esforço, etc., detém o Sol, Saturno, Vênus e a Lua nessa 

Casa, a Casa da morte; isso rouba a regozijo de viver da pessoa, impelindo-a a 

pôr um fim à vida, quando pressionada pela angústia profunda, tristeza ou pelo 

arrependimento. O conhecimento disso por parte de um amigo astrólogo 

permitiu uma previsão dessa calamidade com muita antecedência, e espera-se 

que isso possa fazer com que o pobre homem se poupe de um tão grave crime. 
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Quando um Signo Fixo está no Ascendente no horóscopo de uma criança 

normal, as possibilidades de insanidade mais tarde na vida são muito remotas, 

quase que insignificantes, especialmente se um Signo Fixo ou Cardinal também 

está no Meio do Céu. Em toda nossa longa prática, não conhecemos nenhuma 

exceção; a natureza rígida, fixa e inflexível dos Signos Fixos parece proteger a 

Mente de todas as exigências da tensão. 

Segue-se, portanto, que os mentalmente desequilibrados estão, principalmente, 

entre aquelas pessoas nascidas com Signos Comuns nos ângulos. A natureza 

intrínseca desses Signos é a Flexibilidade; como uma haste ao vento, elas são 

balançadas de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias; elas não têm 

nenhuma força moral ou emocional para continuar um processo difícil, um 

esforço, etc., não têm estabilidade, e levam as vicissitudes muito a sério 

enquanto essas durarem. A angústia profunda, tristeza ou o arrependimento 

parece subjugá-las, e o equilíbrio é facilmente perdido. 

É uma característica específica dos Ensinamentos Rosacruzes fornecer aos 

Estudantes no mundo ocidental uma razão para cada declaração digna de nota, 

para cada máxima anunciada, a fim de, na medida do possível, evitar críticas, 

pois essas retardam o desenvolvimento, sempre que permitidas. Os 

Ensinamentos Rosacruzes, portanto, visa se antecipar às perguntas em todos os 

pontos fornecendo as razões para cada máxima anunciada, de modo que a 

Mente crítica possa se livrar desse hábito ou dessa atitude, geralmente, 

prejudicial. Nós estamos, ardentemente, aguardando com esperança o dia e 

Reino de Cristo, o Amigo do ser humano; não sabemos quando Ele virá, 

nenhum ser humano o sabe, mas São Paulo disse que quando Ele vier 

deveremos ser semelhantes a Ele. As críticas adversas e o ceticismo não eram 

traços do Seu caráter, de forma que qualquer coisa que forneça o que é útil ou 

necessário para erradicar essas características indesejáveis encoraja para se 

apressar o glorioso dia da Fraternidade Universal. 

A razão do Ascendente reger o corpo como um todo foi explicada no Livro 

Astrologia Científica e Simplificada: esse Signo (ou seu oposto) é o lugar 
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ocupado pela Lua no momento da concepção. Na Bíblia, os Anjos são 

mencionados como os arautos do nascimento, e a pátria lunar deles é o foco por 

onde os espíritos entram em nossa esfera terrestre em seu retorno à vida física. 

Eles formam o molde etérico do nosso instrumento atual, e dirigem o 

crescimento do feto. Portanto, o Ascendente e a Lua indicam as condições 

orgânicas que restringe, interfere com, ou limitam a habilidade de uma pessoa 

de se envolver em certas tarefas ou ações, ou até em participar de atividades e 

interações diárias típicas, que levam às desordens mentais. A idiotia241 

congênita resultante da falta de ajuste adequado entre o Corpo Vital e o veículo 

físico242 já foi completamente descrita no livro Conceito Rosacruz do Cosmos, 

junto com as causas que produzem o mesmo efeito durante a vida pré-natal. 

Astrologicamente essa condição é produzida por uma aflição do Ascendente, 

isto é, a posição da Lua no momento da concepção, que coloca o ângulo do raio 

astral fora da declinação correta ao corpo da mãe, pelo que o veículo físico é 

então formado de tal modo que a cabeça do Corpo Vital se situa vários 

centímetros acima do crânio. Assim, os centros nervosos ficam enviesados, 

impedindo o Ego de controlar apropriadamente seu instrumento. Essa é uma 

das configurações que produzem a idiotia e a dança de São Vito243. Urano e 

Netuno estão, de modo especial, relacionados à manifestação desse último 

fenômeno.  

Saturno é causa de melancolia e depressão. Marte e Urano produzem as formas 

musculares e violentas de insanidade. Os horóscopos 13 e 14 ilustram essas 

peculiaridades. 

 
241 N.T.: Retardo mental e atraso intelectual profundo, com ausência de linguagem e, por vezes, 

acompanhado de malformações físicas. 
242 N.T.: o Corpo Denso 
243 N.T.: Coreia reumática de Sydenham (do grego khorea, dança) ou a dança de São Vito é um distúrbio 

neurológico que afeta a coordenação motora de 20 a 40% dos portadores de febre reumática, mais 

frequente entre meninas e/ou crianças e adolescentes. A descrição mais famosa da doença foi feita em San 

Vito, Itália, em 1686, por Sydenham no livro Schedula Monitoria. 
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Horóscopo Nº 13 

O de Nº 13 também indica a conexão entre a puberdade e o estado mental. 

Gêmeos está no Ascendente, com Touro e Marte interceptados na 6ª e na 12ª 

Casas, de onde provêm as doenças e os confinamentos, respectivamente. A Lua 

está em Touro, que rege a laringe; ela está em Conjunção com Netuno, em 

Quadratura com Mercúrio, e Marte está em Escorpião, que rege os órgãos 

geradores. Temos aqui, de imediato, as tendências para uma doença, a qual é 

mais acentuada pelo fato de Netuno em Touro estar em Quadratura com o Sol 

em Leão, posto que Leão rege o coração, e é o principal fator na circulação, da 

qual depende a vida do corpo; assim, a doença ameaçadora pode ser atribuída a 

um problema com o sangue, produzida por uma afecção nervosa. A puberdade 

ocorre quando a Lua está no quarto oposto à sua posição no momento do 
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nascimento. Ela entrou em Escorpião, o Signo oposto de Touro, onde ela estava 

ao nascimento, na época em que a criança tinha quase doze anos. Até aí a 

menina havia sido lúcida, mas a Conjunção com Marte em Escorpião precipitou 

o período e roubou da criança em crescimento a vitalidade tão necessária 

naquela fase. Os períodos iniciais foram poucos, mas a deixaram sem forças 

para suportar a Quadratura a Mercúrio e a Oposição da Lua à sua posição radical 

(A posição radical de um Astro é sua própria posição ao nascimento.). Essa 

aflição de Mercúrio, o Regente, pela Lua ao nascimento foi, portanto, excitada 

e, em consequência, a insanidade se manifestou. Como a aflição provém de 

Signos Fixos, podemos considerá-la impossível de ser superada, e o melhor a 

fazer por essa pobre alma é orar pelo dia de sua libertação, e que tenha melhores 

oportunidades num futuro renascimento. 

 

Horóscopo Nº 14 
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O Nº14 é o horóscopo de um jovem. O Signo Comum de Gêmeos está em no 

Ascendente. O Regente, Mercúrio, está na 8ª Casa, a Casa da Morte; Urano e a 

Lua estão em Oposição a Mercúrio. Essa configuração, que é similar à do Nº 

12, tem o mesmo significado, isto é, tendências suicidas sob tensão nervosa, e 

esse presságio é mais perigoso ainda porque parte de Signos Fixos. Marte e 

Netuno em Touro dão vontade de beber bebidas alcóolicas, e o Sol em um Signo 

de Água acentua essa tendência. Sob tais circunstâncias, o homem já tentou 

várias vezes pôr fim à sua vida em um modo mais extraordinário. Júpiter em 

Sagitário, Quadratura com Saturno em Peixes, aumenta a frouxidão de sua 

moral e o faz desonesto. Ele pode falsificar e roubar para satisfazer sua paixão 

e ansiedade por bebidas alcóolicas e companhias suspeitas. Leão na 2ª Casa, 

com Urano e Lua em Conjunção fechada, indicam que ele gasta o que recebe 

num viver dissoluto. 

Há um traço redentor no horóscopo: Vênus no Meio do Céu em Sextil com seu 

Regente e em Trígono com a Lua. Isso lhe proporciona energia e capacidade 

artística que, o que é de se esperar, com o tempo poderá despertar-lhe as 

melhores qualidades, fazendo dele um homem, de fato. Reiteramos novamente 

que com a aflição vinda de Signos Fixos, o obstáculo é quase intransponível. 

Concluindo, a atenção do Estudante deve ser dirigida para a 3ª e 9ª Casas, que 

também exercem influência sobre a Mente. Astros nessas Casas atuam de 

acordo com a natureza intrínseca expressa na palavra-chave de cada uma.
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Enfermidades Pulmonares 

Quando estudávamos o assunto progressão, o horóscopo Nº 15 foi utilizado 

como um exemplo para mostrar as várias crises que, normalmente, leva a pessoa 

à morte. Contudo, a fim de fazer a Mente do Estudante se centrar no lado 

matemático da Astrologia, nós abstivemos de delinear a natureza da doença que 

causou o falecimento dela, prometendo elucidar este ponto em um outro 

momento propício. 

 

Horóscopo Nº 15 (radical) 

Virgem está no Ascendente e Mercúrio, o Regente, está em Trígono com o 

Ascendente, mas, infelizmente, ele está em combustão244, um termo que já foi 

esclarecido anteriormente, significando que o calor do Sol queima o raio de 

 
244 N.T.: Repare que Mercúrio está em Conjunção quase exata com o Sol. 
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qualquer Planeta posicionado muito próximo a ele. Entretanto, a enfermidade 

não era congênita, embora a Lua estivesse em Quadratura com o Ascendente. 

Contudo, as pessoas de Virgem, como já vimos, gostam imensamente de estar 

doentes. Quando já de início tem uma dor de pequena intensidade, aumentam-

na, acalentam-na, e relutam em deixá-la acabar.  

 

Horóscopo Nº 15 (4 anos) 

A Quadratura de Netuno em Áries com Urano lhe causou a dança de São Vito245 

à idade aproximada de quatro anos, quando a Lua alcançava a Oposição com 

Urano. Foi nesse momento que sua doença teve início. Depois disso ela se 

 
245 N.T.: Coreia reumática de Sydenham (do grego khorea, dança) ou a dança de São Vito é um distúrbio 

neurológico que afeta a coordenação motora de 20 a 40% dos portadores de febre reumática, mais 

frequente entre meninas e/ou crianças e adolescentes. A descrição mais famosa da doença foi feita em San 

Vito, Itália, em 1686, por Sydenham no livro Schedula Monitoria. 
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considerou uma inválida e acalentou a doença. 

 

Horóscopo Nº 15 (período da sua puberdade) 

No período da sua puberdade a Lua estava em Gêmeos, em Oposição à sua 

posição radical. Isso estimulou a referida Quadratura entre a Lua radical e o 

Ascendente, o que também causou menstruações irregulares e problemáticas. 

O sangue precisa de ter uma válvula de escape, de forma que a Quadratura de 

Netuno com Júpiter em Câncer, Regente do estômago, causou hemorragias, 

quando a Lua entrou em Conjunção com a Cauda do Dragão em Sagitário 

(Signo oposto a Gêmeos), e a Quadratura radical entre Ascendente e a Lua foi 

novamente estimulada. Então, os pulmões também foram afetados e a crise, que 
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apontamos no capítulo sobre Progressão246, causou a morte dela. 

Como sentimos que isso nunca é demais, sempre reiteramos, repetindo a nossa 

admoestação aos Estudantes para que jamais avise um paciente que há algum 

perigo ou que há uma crise pela frente. Especificamente, por favor, lembre-se 

particularmente, se for uma pessoa de Virgem, pois ela não terá nenhuma 

oportunidade, se souber o que está por vir. 

 

 

Horóscopo Nº 16 

O horóscopo Nº 16 mostra a configuração natal de uma atriz. Sagitário está no 

Ascendente, Júpiter e a Lua estão em Conjunção fechada em Gêmeos, um Signo 

 
246 N.T.: Em abril de 1909, a Lua progredida entrou em Quadratura com as posições radicais de Saturno, 

Júpiter e Urano. Esta força adversa, proveniente da Casa da Morte, a 8ª Casa, causou a morte dela. 
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mercurial, e eles estão apoiados por um Trígono do Sol; assim ela tinha uma 

composição física (especialmente no que diz respeito à saúde, força e aparência 

do seu corpo) que não mostrava o mínimo de sinais clínicos de doença ou 

infecção ao nascer, pelo menos no que se referia à força dos pulmões. Marte e 

Mercúrio estão, também, em um Signo de Ar, proporcionando energia à 

respiração e, assim, ao que parece, essa pessoa estava excepcionalmente bem 

fortalecida contra os problemas pulmonares. Contudo, Saturno, Netuno e a 

Cauda do Dragão em Touro, na 6ª Casa, proporcionam tendências a gripes, 

constipações e a contrações da garganta. Urano em Virgem produz movimentos 

convulsivos do diafragma e da região abdominal; ele está em Quadratura com 

Júpiter e Lua em Touro e, portanto, vemos como, graficamente, a escrita astral 

apresenta a tendência à tosse convulsiva e a hemorragias que quase levaram a 

jovem à morte precocemente, quando Marte, por progressão, entrou em 

Conjunção com o Sol radical e ativou a Quadratura com Saturno. Alegramo-

nos em dizer que os bons Aspectos, mencionados primeiramente, capacitaram 

a jovem a vencer a tempestade; mas, muita atenção à dieta, à vida regular e, 

acima de tudo, absoluta continência foram necessárias para que ela readquirisse 

toda sua força física, pois há muita evidência de que uma vida licenciosa 

representou importante papel no esgotamento de suas forças vitais, roubando-

lhe a necessária resistência no período crítico.



547               CAPÍTULO XXX – TRINTA E SEIS HORÓSCOPOS DE EXEMPLO 

 

Doenças no Estômago 

 

Horóscopo Nº 17 

O horóscopo Nº 17 apresenta muitas doenças, mas todas têm suas origens em 

um apetite insaciável, favorecido pelo fato de que a pessoa é chefe de cozinha 

profissional. Vênus em Touro proporciona um bom gosto para comidas, e o 

Sextil de Mercúrio em Câncer impele a Mente na direção de preparar os 

alimentos que agradam ao paladar. Contudo, a Lua sendo o Regente de Câncer, 

o Signo Ascendente que, por sua vez, tem regência sobre o estômago, mostra 

que a superindulgência com o apetite provocará resultados desastrosos. O 

estômago dilatado exerce pressão sobre o coração, do qual o Sol, nosso doador 

de vida, é Regente. Esse Luminar se encontra em Gêmeos, o Signo que rege os 

pulmões, e está em Quadratura com Marte em Peixes. Marte rege o ferro do 

sangue, e o Sol nos fornece o oxigênio. Então, essa Quadratura indica que pode 
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faltar esse elemento vivificante para o sangue. A Conjunção do Sol com Urano, 

em Gêmeos, produz movimentos espasmódicos dos pulmões e uma inspiração 

com dificuldades para obter o oxigênio suficiente que possa suprir o organismo; 

assim temos a condição chamada de asma. Saturno e Júpiter estão em Virgem, 

Regente do abdômen, em Quadratura com o Sol e Urano, em Gêmeos, 

indicando uma circulação sanguínea fraca e uma tendência a tumores ulcerosos, 

havendo também aqui uma carência geral de nutrição em todo o organismo, em 

virtude da grande energia exigida para eliminar os resíduos da enorme 

quantidade de alimento que esta pessoa consome. Contudo, é triste dizer, as 

pessoas desta profissão alegam que não conseguem deixar de provar e que, 

apesar de todas as doenças, precisam comer em excesso. Naturalmente que seria 

mais sábio procurar outra profissão e exercitar o organismo na moderação. 

 

Horóscopo Nº 18 
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No horóscopo Nº 18 temos as configurações natais de outro chefe de cozinha; 

elas são similares àquelas delineadas no Nº 17. Câncer, o Signo do estômago, 

está no Ascendente com Marte e o Sol próximos do Ascendente; por 

conseguinte, as forças dessa pessoa são dirigidas, principalmente, para o 

estômago, de modo que a Oposição da Lua mostra resultados desastrosos, 

normalmente resultantes da gratificação de seu apetite voraz. O Sol é vida e 

movimento; Marte é energia dinâmica, e a atividade excessiva centralizada no 

estômago, para cuidar da digestão, causa inflamação nesse órgão. A natureza 

não é um construtor negligente, ela constrói bem e fortemente, caso contrário 

nossos corpos jamais suportariam o uso abusivo que deles fazemos, mas até 

mesmo o organismo mais saudável deve se render com o tempo a tão terríveis 

pressões. Conforme indicado pelo Sol e por Marte, o calor interno provocou 

uma úlcera que lhe corroeu o estômago e livrou a pobre alma de seu corpo mal-

usado. Netuno em Touro, o Signo do paladar, naturalmente também foi um fator 

contribuinte. Não se deve supor, porém, que qualquer um com Câncer no 

Ascendente ou com muitos Astros em Câncer morra, necessariamente, da 

doença que leva esse nome, mas seria sábio educar as crianças, com tais 

aflições, para que não aprendam a comer em excesso, pois é verdadeiro o dito 

corrente de que “mais pessoas morrem por comer em demasia do que por falta 

de alimento”.
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Doenças do Coração 

Como o coração é a base da vida física, seu regente natural é o Sol e o Signo 

solar é Leão. Contudo, é um erro pensar que as palpitações do coração são, 

necessariamente, mostradas por uma aflição ao Signo de Leão. Na verdade, há 

muitos casos em que a excessiva indulgência com o apetite, indicada pelo Signo 

de Câncer, dilata o estômago, o qual pressiona o coração produzindo o que a 

pessoa acredita ser um distúrbio cardíaco. Esse foi o caso dos horóscopos 17 e 

18; ambos acreditavam ser distúrbios cardíacos a principal causa da 

enfermidade que eles estavam sofrendo, quando, na realidade, isto era apenas 

um dos efeitos. 

 

Horóscopo Nº 3 

Todavia, o horóscopo Nº 3 mostra um caso de fraqueza orgânica do coração. O 
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Sol está no seu Regente, no Signo Fixo de Leão, onde recebe uma Quadratura 

de Saturno, o ceifeiro; assim, fica evidente que o coração era o elo fraco no 

organismo, e que, com o tempo, causaria problemas, a menos que se tomasse 

cuidado. Infelizmente, os pais conheciam menos sobre Astrologia em uma 

geração passada do que conhecem hoje, quando a ciência está alcançando uma 

posição proeminente. A energia da qual esse horóscopo está repleto foi 

permitida ser gasta desregradamente e sem pensar no desastre que se 

aproximava. 

Vênus e Júpiter, Planetas que regem a circulação venosa e arterial, 

respectivamente, estão em Oposição. Vênus está em Gêmeos, o Signo dos 

pulmões, de forma que quando o Sol progredido formou Quadratura com Vênus 

Radical e Urano transitou pela 6ª Casa, a doença começou; a respiração ficou 

difícil, como indicado pela Quadratura do doador de vida com os pulmões. 

Urano em Oposição à sua posição natal, em Câncer, produziu os movimentos 

convulsivos conhecidos como “tosses estomacais”247, e, assim, por muitos anos, 

essa enfermidade roubou a energia viral desse homem; mas, essas aflições 

passaram e em virtude da atenção dada a um correto modo de vida o organismo 

não ficou com nenhuma sequela dessa experiência. Além disso, o sofrimento 

da alma resultou em um crescimento que ele não poderia ter obtido de outra 

maneira. 

 
247 N.T.: Forma de tosse reflexa provocada por irritação do estômago ou intestino delgado. 
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Horóscopo 19 

O horóscopo Nº 19 mostra outro caso de doença cardíaca. O Sol e Netuno estão 

em Conjunção na 8ª Casa, em Oposição com Marte. Como essa Conjunção está 

no Signo de Gêmeos, e na casa da morte, é fácil identificar o prognóstico. A 

energia dinâmica de Marte despedaça tudo, acelera o movimento, causa 

palpitações, etc. O Sol e Netuno em Gêmeos mostram uma probabilidade de 

uma hemorragia dos pulmões, resultante da atividade excessiva daquele órgão 

vital. A Lua e Saturno em Leão mostram a obstrução da passagem do sangue, 

pois a nota-chave de Saturno é obstrução e retardamento; portanto, as válvulas 

do coração começaram a vazar, resultando em um fluxo sanguíneo em sentido 

contrário, chamado de regurgitação248.  

 
248 N.T.: Refluxo de sangue causado por falha no fechamento da válvula. 
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Leão também rege a medula espinhal e as configurações adversas nesse Signo 

podem produzir a cifose249 e deformações semelhantes. 

 

Horóscopo 20 

O horóscopo Nº 20 é a Carta de um belo rapaz, bem-formado e saudável, que 

foi vitimado por uma curvatura da espinha. Encontramos aqui a Lua em 

Conjunção com a Cauda do Dragão na 12ª Casa, em Quadratura com Saturno e 

Urano em Escorpião. Aos cinco anos e meio de idade a Lua progredida formou 

Quadratura com a Lua Radical; isso e a Conjunção com Saturno e Urano em 

 
249 N.T.: Arredondamento das costas voltado para a frente. Corcunda (cifose) geralmente se refere a uma 

coluna com curvatura anormal. É mais comum em mulheres idosas e muitas vezes está relacionada à 

osteoporose. Algumas pessoas com cifose sentem dor e rigidez nas costas. Outras não apresentam 

nenhum sintoma, apenas um arredondamento acentuado das costas para frente. A cifose grave pode 

causar dor e ser desfigurante. O tratamento pode incluir medicamentos para a dor, fisioterapia e, às vezes, 

cirurgia. 



 

554 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

Escorpião provocaram sua aflição. Depois de suportar por oito anos essa tortura 

ele morreu, após ser levado de um hospital para outro e de ter sido usado pelos 

médicos em experiências. Cada médico tentou uma nova cura. O rapaz ficou 

engessado durante muitos anos, mas sem nenhum proveito. Sua mãe está 

representada por Netuno em Conjunção com Marte, negligente e de hábitos 

dissolutos; ela ficava feliz com a oportunidade de internar o menino em 

qualquer lugar para, assim, se esquivar da responsabilidade de cuidar dele. O 

menino morreu quando a Lua Progredida formou uma Oposição à Lua Radical; 

ela formava também Quadraturas com Urano e Saturno.
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Doenças nos Rins 

Os rins são regidos pelos Signos de Libra e de Escorpião. Isso significa que a 

atividade funcional de secreção da urina provém de Libra, mas a bexiga e a 

uretra, por meio das quais se processa a eliminação, são regidas por Escorpião. 

As pedras e cálculos renais resultam de uma aflição em Libra, pois eles se 

formam no pedúnculo dos rins. Doenças nos ureteres também resultam de uma 

aflição em Libra. 

 

Horóscopo Nº 3 

Os horóscopos Nº 3 e Nº 21 são exemplos de como os Astros indicam as 

doenças dos rins. Em ambos os casos, Saturno está em um ângulo ou próximo 

dele, em Quadratura com o Sol e em seu Signo de exaltação. Libra, regente dos 

rins, também está elevado.  
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Horóscopo Nº 21 

Esse último ponto pode não ser evidente para os principiantes que olham o 

horóscopo Nº 3 e veem Saturno, como se diz, rebaixado na 4ª Casa, mas o Nadir 

do Local do nascimento é o Meio do Céu ou Zênite de um ponto oposto da 

Terra, de forma que Astros em um desses pontos têm um grande poder. 

Nos dois exemplos acima mencionados, Saturno, o Planeta da obstrução, evita 

a secreção da urina, mas não interfere na eliminação daquilo que foi secretado.  
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Horóscopo Nº 8 

Contudo, no horóscopo Nº 8, onde ele está no Signo de Escorpião, em 

Quadratura com Mercúrio, temos um caso em que a formação de cálculos e 

pedras renais é mostrada no horóscopo radical. Uma pessoa com tal 

configuração deve ser extremamente cuidadosa em não beber água dura250, pois 

isso pode lhe causar uma doença dolorosa. Somente água filtrada deve ser 

usada, tanto para cozinhar, quanto para beber. Todos os tipos de leite 

 
250 N.T.: Água dura é a água com alto conteúdo mineral. A água dura é formada quando a água penetra 

através de depósitos de calcário, giz ou gesso, que são compostos em grande parte por carbonatos de 

cálcio e magnésio, bicarbonatos e sulfatos. 
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fermentado251, leitelho252 e suco de uva são grandes solventes. Adicionalmente 

podemos dizer que ferver a água não resolve a questão, e a crosta que fica no 

fundo de uma chaleira, onde se ferve água pesada, não é nenhuma evidência do 

contrário, pois aquela formação residual foi obtida da água que se evaporou, 

que fica na chaleira para uso e é tão pesada quanto era antes. 

 
251 N.T.: O leite fermentado é um alimento obtido através da fermentação do leite pasteurizado ou 

esterilizado, por fermentos próprios, onde o produto final deve ter a ocorrência de microrganismos 

viáveis, ativos e abundantes. Na sua produção, ocorre uma diminuição do pH do leite envolvido e sua 

coagulação. É considerado um alimento funcional, pois contém probiótico. Exemplos: iogurte, leite 
acidófilo, kefir, kumis, coalhada. 
252 N.T.: O leitelho ou leite de manteiga é um líquido que se obtém com o batimento da nata (previamente 

ajustado o seu conteúdo em gordura) em manteiga. No processo de preparação da manteiga, deve-se ter o 

cuidado de não elevar muito a temperatura porque ocorre a diminuição do tamanho dos glóbulos de 

gordura causando perda de matéria gorda, que fica misturada no leitelho, diminuindo o rendimento da 

manteiga. O teor de acidez também interfere na produção de manteiga, induzindo a precipitação parcial 

da caseína, ocasionando uma obstrução na centrífuga. Tradicionalmente, era o líquido deixado para trás 

depois de extrair a manteiga do creme curado, no entanto, atualmente a maioria dos leitelhos são 

cultivados. É comum em climas quentes (incluindo os Bálcãs, o sul da Ásia, o Oriente Médio e o sul dos 

Estados Unidos), onde o leite fresco não refrigerado azeda rapidamente. 
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Horóscopo Nº 7 

No horóscopo Nº 7 vemos Saturno em Escorpião, em Quadratura com Marte. 

Saturno causa a obstrução do sangue conhecida como hemorroidas, e a energia 

dinâmica de Marte causa a rotura dos lugares congestionados; então, temos o 

doloroso sangramento, tão bem conhecido de muitos que sofrem desse mal. 

Como um resultado secundário a constipação soma-se ao estado doentio 

descrito, pois pessoas afligidas com hemorroidas se contraem com a dor da 

evacuação, não respondendo ao apelo da natureza. Um repouso prolongado 

parece ser o único meio físico realmente eficaz. A natureza, contudo, será muito 

ajudada pelas manipulações osteopáticas apropriadas e por uma dieta que 

consista principalmente de leite.



 

560 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

Enfermidades nos Quadris 

Sagitário no Ascendente, nas 6ª ou 12ª Casas é responsável por fraturas ósseas 

e acidentes.  

 

Horóscopo Nº 6 

 

No capítulo da Cauda do Dragão vimos como a pessoa descrita no horóscopo 

Nº 6 caiu no gelo e fraturou o quadril.  
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Horóscopo Nº 21 

O horóscopo Nº 21 tem indicações ainda mais fortes de acidentes e a vida, 

provavelmente, terminará de uma maneira inesperada e inapropriada. Sagitário 

está no Ascendente, Saturno está Exaltado no Meio do Céu e em exata 

Quadratura com o Sol, e Netuno está Elevado no Nadir, também em Quadratura 

com a Lua; portanto, ambos os luminares estão afligidos. Como o Sol aqui é o 

senhor da Casa da morte, esses augúrios pressagiam um fim prematuro. A única 

esperança reside no Sextil de Júpiter com o Sol, que a faz escapar por um triz. 

A vida desse homem esteve em perigo muitas vezes em descarrilamentos de 

trens, acidentes de automóveis, etc., mas embora tenha estado às portas da 

morte muitas vezes, o raio benéfico de Júpiter preservou sua vida até agora e 

nenhum dos seus ossos foi fraturado ainda.  
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Horóscopo Nº 22 

A moça descrita no horóscopo Nº 22 não foi tão feliz; seus braços e suas pernas 

foram fraturados em acidentes diversas vezes, pois Marte e Lua estão em 

Sagitário, Marte na 12ª Casa e Marte quase na cúspide dessa Casa, ambos em 

Oposição a Júpiter. O Sol e Mercúrio estão na 8ª Casa, em Oposição a Netuno, 

e esses Astros – Sol, Mercúrio e Netuno – estão em Quadratura com Marte e 

Lua. Saturno, seu Regente, está em Quadratura com Vênus, de modo que ela 

atrai acidentes e nunca escapa de lesões.
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Enfermidades nos Membros 

 

 

Horóscopo Nº 7 

 

No horóscopo Nº 7 vemos Marte em Aquário, em Quadratura com Saturno e, 

nessa aflição, fica evidente que há uma obstrução do sangue nos membros 

inferiores, normalmente conhecida como veias varicosas.  
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Horóscopo Nº 17 

 

O horóscopo Nº 17 mostra Marte no Signo de Peixes em Oposição a Saturno e 

Júpiter. É da natureza de Saturno obstruir, pelo que sua Conjunção com Júpiter 

mostra uma circulação sanguínea pobre. Marte em Peixes produz calor, 

inflamação e inchaço dos pés, devido ao sangue estagnado. Já vimos que a 

pessoa aqui descrita possui tendências para ser glutão e, portanto, não é de se 

admirar que a estagnação do sangue produza aflições tão dolorosas como as 

indicadas por essas configurações. Logicamente, o remédio é óbvio: 

moderação. 
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Insanidade e Espírito de Controle 

Ao analisar esse horóscopo vejamos primeiro a mentalidade, pois esse é 

sempre o fator mais importante no tratamento de um paciente.  

 

Horóscopo Nº 23 

Mercúrio e a Lua são os dois principais fatores que determinam esse ponto, 

embora, é claro, todos os Astros tomem parte nisso, como também em 

qualquer outro assunto. Vemos aqui que Mercúrio está em combustão com o 

Sol no Signo Comum de Peixes. Isto por si só não é um bom auguro; vemos, a 

seguir, que a Lua está em Conjunção com Netuno em Áries, o qual está em 
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Quadratura tanto com Saturno quanto com Júpiter e que, portanto, a Mente 

deve ser de uma natureza fraca e instável. Marte, a Lua e Netuno em Áries 

indicaria uma pessoa errática, mas quando encontramos, como aqui, a Lua em 

Quadratura com Júpiter, o Planeta da religião, e com Saturno, o Planeta da 

obstrução e da negação, naturalmente isso resulta em uma condição bastante 

adversa. A Oposição de Júpiter a Saturno mostra que, qualquer que seja o 

desejo por religião que Júpiter possa gerar, esse será sempre contrariado pela 

influência de Saturno, o qual aconselha “Não, não”, levando a pessoa a 

desprezar aquilo em que realmente quer acreditar. É uma tendência comum 

que aquilo que não podemos compreender, parece caótico e errático às nossas 

Mentes. Netuno, para nós, é o Planeta do medo e do caos, pois a onda de vida 

humana não tem aprendido a viver à altura de suas elevadas vibrações, e isso, 

além da Lua em Quadratura com Saturno, produz aquele estado mental 

caótico que achamos nesse círculo. Para compensar essa influência há o 

Trígono de Júpiter, o Planeta da religião, tanto com Sol quanto com Mercúrio; 

mas mesmo essa influência poderosa não será capaz de romper inteiramente 

essa condição, embora não haja dúvida de que esse grande poder redentor 

tenha tido um efeito de protelar o dia adverso quando a Mente sucumbirá 

inteiramente. Como sempre, o movimento dos corpos celestes em suas danças 

circulares chega a um ponto onde a corda de cada Aspecto é tocada, o que 

então produz o tom harmonioso ou dissonante que nos impele às ações que 

chamamos boas ou adversas; do mesmo modo acontece nesse caso.  



567               CAPÍTULO XXX – TRINTA E SEIS HORÓSCOPOS DE EXEMPLO 

 

 

A hora marcada no relógio do destino pela mão de Deus foi abril de 1913; a 

Lunação de então aconteceu em Conjunção com a Lua radical em Áries. 

Naturalmente isso ativou a Quadratura da Lua radical com Saturno e Júpiter, 

como ativou também a Oposição entre Júpiter e Saturno e, então, o clímax foi 

precipitado; a pessoa se tornou violentamente insana. 

Podemos procurar a causa imediata que precipitou esta calamidade na posição 

radical de Netuno e Urano. Esses, oitavas superiores de Mercúrio e Vênus, em 

uma Quadratura, sempre levarão à pessoa a ter contato com espíritos que 

deixaram o corpo ou que nunca habitaram um corpo, como o que temos 

presentemente. 
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Sob Aspectos como os acima, eles teriam uma chance enorme para usar essa 

pobre pessoa como um instrumento para suas abomináveis práticas, pois 

naturalmente estes espíritos que se manifestam sob uma Quadratura não são, 

absolutamente, o que chamaríamos de bons; eles, simplesmente, não têm 

nenhuma boa intenção de ajudar suas vítimas, não importa o que possam 

afirmar àquele respeito. 

Então, surge a pergunta: Que podemos fazer por uma pessoa em tal condição? 

Temos um bom Aspecto envolvendo a Lua e Netuno, que é o Sextil dos dois 

com Vênus. Netuno rege a música – em particular a música erudita para 

cordas – e Vênus em Aquário proporciona à pessoa um amor sincero por este 

tipo de música, a qual poderá lhe aliviar a Mente. Essa configuração 

proporciona, também, um amor pelas cores vivas e pelo brilho do sol, o que 

ajudará a lhe harmonizar o organismo. A essa pessoa não se deve dar livros, 

mas sim um completo descanso de todo esforço mental, a conversa mais 

inteligente possível, e uma dieta vegetariana. Com isto há uma probabilidade 

de que a má configuração possa ser superada e de que a pessoa recobre a 

saúde mental, embora essa jamais possa vir a ser perfeita.
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Cardiopatia, Oxigenação Insuficiente, Enfermidades nos Olhos, Morte 

 

Horóscopo Nº 24 

Aspectos Benéficos: Marte em Trígono com a Lua, Sextil com Saturno; Urano 

em Trígono com Netuno; Júpiter em Sextil com Netuno e Urano. 

Aspectos Adversos: A Lua em Conjunção com Antares, Oposição a Saturno e 

Vênus; o Sol em Conjunção com a Cauda do Dragão, Quadratura com Júpiter; 

Mercúrio em Quadratura com Marte. 

A Lua no Ascendente e em Sagitário tende a deixar o paciente irrequieto e 

instável, mas não incapaz, porque a Lua também está em Trígono com Marte. 

Isso proporciona à pessoa muito mais energia do que a normalmente possuída 

pelos sagitarianos. Mesmo a Oposição da Lua a Saturno e Vênus, que rouba à 
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vida suas alegrias, tornando-a melancólica em certo sentido uma ajuda, pois 

lhe proporciona a persistência e resistência que não lhe permitirão se render à 

doença. Mercúrio em Quadratura com Marte indica que o seu tipo de humor, 

sua forma habitual de pensar, se comportar ou reagir são muito impacientes e 

como Mercúrio está em Touro, o Signo da voz, a infeliz característica deverá 

se expressar em uma língua desenfreada. Isso lhe prejudicará muito 

seriamente, do ponto de vista físico (para não falar dos danos espirituais ainda 

mais deploráveis), pois Marte está em Leão, o Signo do coração, e isso sempre 

predispõe à palpitação. Ele está em Sextil com Saturno, mas mesmo os 

Aspectos benéficos com Saturno são fisicamente prejudiciais e o Sol, que é 

Regente do coração, está em Conjunção com a saturnina Cauda do Dragão. Os 

nervos também são afetados pela Quadratura de Marte a Mercúrio, assim o 

coração está longe de seu equilíbrio normal e as explosões do seu tipo de 

humor, da sua forma habitual de pensar, se comportar ou reagir que essa 

pessoa é capaz de se permitir à mínima provocação podem lhe causar, algum 

dia, uma cardiopatia por submeter o coração a uma pressão excessiva e por 

interferir com a já morosa circulação sanguínea, o que é mostrado pela 

Quadratura de Júpiter com o Sol e, também, pela Conjunção de Vênus com 

Saturno e sua Oposição à Lua, sendo Júpiter e Vênus Regentes, 

respectivamente, da circulação arterial e venosa. 

A cabeça é particularmente afetada porque o Sol, em Conjunção com a 

saturnina Cauda do Dragão, está em Áries, o Signo da cabeça, e Saturno, o 

Planeta da obstrução, está em Gêmeos, o Signo dos pulmões, em Conjunção 

com Vênus. Isso mostra interferência na circulação do sangue venoso nos 

pulmões. A Lua, que rege o ar que entra e sai dos pulmões, está em Oposição 

à Vênus e Saturno mostrando que uma quantidade insuficiente de ar é inalada 

pelos pulmões para purificar o sangue de seu venenoso dióxido de carbono, e 

a presença de Saturno mostra um endurecimento dos tecidos capaz de se 

converter em tuberculose. Você notará, também, que Júpiter, o Regente do 
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Ascendente, está na 8ª Casa em Quadratura com o Sol na 4ª Casa, e todos 

estão em Signos Cardeais. Isso é uma forte evidência de uma morte acidental, 

e Marte na 8ª Casa, no Signo de Leão, que rege o coração, mostra que 

hemorragias podem ser a causa que encerrará a vida física.  

Se essa pessoa tivesse sido orientada a tempo e ensinada a se controlar, essa 

grave condição poderia ter sido, provavelmente, evitada; mesmo agora, uma 

informação franca, relativa ao grande perigo que a excitação excessiva pode 

causar, poderia ajudá-la a controlar seu tipo de humor, sua forma habitual de 

pensar, se comportar ou reagir e, assim, prolongar sua vida. 

A Lua em Conjunção com Antares e Oposição a Saturno mostra que seus 

olhos também estão em perigo e Saturno em Gêmeos, que é um Signo 

mercurial, mostra afecções nervosas; e a Conjunção com Vênus sugere uma 

congestão dos músculos dos olhos, que poderão ser grandemente aliviados 

com tratamento osteopático. 

Um curador com Leão no Ascendente, não estando seu Saturno em Gêmeos, 

seria o mais capacitado a cuidar deste caso.
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Cardiopatia, Tuberculose, Rins 

 

Analisemos primeiro a capacidade mental do nosso paciente. Quatro Signos 

Comuns estão nos ângulos, e isso descreve logo a natureza como fraca e 

vacilante. Mercúrio em Quadratura com a Lua acentua ainda mais essa 

vacilação e volubilidade da Mente dela; e Saturno em Conjunção com Vênus, 

e Júpiter na 12ª Casa, roubam a alegria de viver, sujeitando essa pessoa à 

melancolia e ao medo mórbido. Essa característica é minorada pelo Sextil do 

Sol com Urano, que fomenta o altruísmo, e pelo Trígono de Mercúrio com 

Netuno, que proporciona a percepção espiritual e, assim, ajuda a dissipar essa 

atmosfera de desânimo, abatimento e de mau humor, pois direciona à Mente 

para longe das angústias e tristezas profundas, que são apenas passageiras, e a 
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aproxima das coisas que são verdadeiramente eternas. Resumindo, ela é 

propensa a ser “sentimentalmente muito triste” ou “não resolvida”, e é 

necessário se esforçar para se curar tanto da depressão quanto da euforia 

patológica, que são ambas prejudiciais. Um estado de equilíbrio deve ser 

cultivado, para ajudá-la a alcançar e a manter a saúde. Se nos ângulos 

estivessem Signos Fixos, isso seria quase impossível, mas com Signos 

Comuns ali, ela é mais adaptável e acessível. 

Com relação às doenças a que essa moça está sujeita, notamos primeiro Urano 

em Elevação e em Conjunção com a Cauda do Dragão, cuja influência é 

saturnina, isto é, obstrutiva, cristalizante e enrijecedora. Ambos estão no 

Signo de Ar, Gêmeos, que governa os pulmões, e em Quadratura com Saturno 

na 12ª Casa, que denota o confinamento – em prisões, hospitais ou no leito. 

Isso nos fornece, de imediato, a chave do problema. Às vezes, o ar que entra e 

sai dos pulmões é quase interrompido pela Cauda do Dragão e pela 

Quadratura com Saturno; Urano evita a asfixia pelo movimento convulsivo 

dos pulmões conhecido como tosse, a qual elimina a obstrução e capacita o 

coração a bombear novamente o sangue. 

O sangue é incapaz de se livrar de seu venenoso ácido carbônico devido à 

força obstrutiva da Cauda do Dragão em Gêmeos, e da Quadratura de Saturno 

com Urano no Signo dos pulmões. As circulações arterial e venosa também 

estão dificultadas pelas Conjunções de Júpiter e Vênus com Saturno; daí 

estarem em evidência a subnutrição e o envenenamento pelo ácido carbônico. 

O endurecimento dos pulmões e a consequente tosse caracteriza o caso de 

tuberculose. 

A eliminação da urina é retardada pela Quadratura de Mercúrio com a Lua, a 

qual se encontra na última parte de Libra, o Signo dos rins. Mercúrio governa 

os nervos sensoriais, enquanto Marte rege os nervos motores e os músculos. 

Marte está com Aspectos benéficos, indicando que o aparelho mecânico está 
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em boa condição, mas que o problema é nervoso. Isso pode ser amenizado por 

manipulações, e do mesmo modo pode amenizar a morosidade dos intestinos, 

indicada por Saturno em Virgem. A hora de Marte seria o melhor momento, e 

a hora seguinte, a do Sol. Além desse tratamento, fricções a seco com luvas 

ásperas estimularão a pele e ajudarão a eliminar o ácido carbônico do 

organismo. O pão integral torrado, muito leite fresco tomado ainda morno 

(pois assim contém o máximo de Éter, tão necessário à restauração do Corpo 

Vital), e quanto mais verdura crua o paciente possa comer, melhor, pois a 

verdura também contém o máximo de Éter. A cebola é especialmente valiosa 

como nutriente dos nervos. 

Uma pessoa com Touro no Ascendente, cujo Saturno não esteja nos graus 

inclusos na 1ª ou 6ª Casa do paciente, pode ser o melhor curador para esse 

paciente.
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Tuberculose 

 

Aspectos benéficos: Urano em Trígono com Mercúrio e Netuno; Lua em 

Sextil com Vênus; Saturno em Sextil com Marte. 

Aspectos adversos: Lua em Conjunção com a Cauda do Dragão; Lua em 

Quadratura com Júpiter; Sol em Quadratura com Marte; Urano em Quadratura 

com Vênus. 

Esse é o horóscopo de um amigo nosso, James Casey, que escreveu artigos tão 

úteis na Revista “Rays from the Rose Cross”. Ele passou para os Mundos 

invisíveis em junho de 1918, e como não tem nenhum parente ligado à nossa 

sociedade que poderia ler esse diagnóstico e se sentir mal por isso, deu-nos a 
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permissão para usá-lo em benefício de seus companheiros. Ele nasceu em 24 

de abril de 1884, às 2:00 P.M., em Harlem – Iowa, EUA, e adoeceu de 

tuberculose enquanto morava em Denver – Colorado, EUA, a Meca de todos 

os que são vitimados por essa doença. 

Você poderá notar que Saturno, o Planeta da cristalização e obstrução, está em 

Gêmeos, o Signo que rege os pulmões e, embora Saturno seja o Astro mais 

elevado no horóscopo e além de não estar afligido, sempre é um ponto fraco 

na anatomia onde ele se encontra. O quente, inflamatório e dilacerante Marte 

está em Leão, o Signo que governa o coração, em Quadratura com o Sol, que 

é o Regente de Leão, no Signo de Touro, que governa a garganta e todas as 

passagens ali. Essa é uma configuração que, normalmente, produz febres, 

inflamações, feridas e hemorragias. Assim, havia uma tendência no organismo 

para a tuberculose. Além disso, você pode notar que há quatro Signos Comuns 

– Signos flexíveis – nos ângulos, estando o Signo da 6ª Casa, Virgem, no 

Ascendente com o espasmódico Urano afligindo Vênus, o Regente da 

circulação venosa, que está em Gêmeos, o Signo Regente dos pulmões. Urano 

proporciona uma tendência a tosses e espasmos, assim, você vê que a 

condição está muito bem delineada no horóscopo e os quatro Signos Comuns 

mostram que quando ele contraiu a doença, a natureza de Virgem era muito 

fraca para expulsá-la e, então, ele simplesmente decidiu que morreria daquilo; 

eis a impossibilidade de ele em receber ajuda.  Se ele tivesse sido capaz de 

expulsar a sensação de morte iminente e de lutar contra a doença, não há 

dúvidas de que com esse horóscopo ele poderia ter dominado a situação. 

Contudo, vamos ver como isso foi se desenvolvendo com o auxílio dos Astros 

Progredidos. Ele nasceu à 24 de abril de 1884, às 2:00 PM. A Data de Cálculo 

Ajustada mostra que os Astros nas Efemérides correspondem à 19 de 

dezembro de 1883, assim nós podemos dizer que isso é praticamente o 

primeiro de janeiro de 1884. Contando para frente nas Efemérides daquela 
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data, nós encontramos que o Sol em progressão em junho de 1918 alcançou os 

8 graus de Gêmeos, estando, então, na órbita de influência do Saturno radical 

em Gêmeos, o Signo Regente dos pulmões. A Lua Nova anterior caiu em 8 de 

junho, também em Gêmeos e entre o Vênus radical e o Saturno progredido. 

Assim, isso aumentou a congestão saturnina dos pulmões e reforçou a 

Quadratura de Urano com Vênus, que trouxe uma tosse severa e espasmos que 

acabou com a vida do corpo poucos dias mais tarde.
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Adenoides e Constipação 

 

Nesse Mapa Natal os Astros se dispõem em quatro grupos: Netuno está em 

Conjunção com Marte, Saturno em Conjunção com Urano, Mercúrio em 

Conjunção com o Sol e Júpiter em Conjunção com a Lua. Os dois últimos 

grupos estão em Quadratura mútua. Vênus está sozinho e forma um Trígono 

com Júpiter. Note, também, que o Sol está em Paralelo com Netuno e 

Mercúrio, e Vênus está em Paralelo com Marte. 

Esse é um horóscopo de uma jovem nascida em 27 de novembro de 1896, às 

2:15 P.M. em Tacoma, Washington, EUA. A primeira coisa notada é que os 

Signos Cardeais estão nos ângulos, demonstrando que ela é ativa por natureza. 

Contudo, age mais por impulso do que pela razão. Essa característica se deve 
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ao fato de que a Lua está em Quadratura com Mercúrio e com o Sol. 

Naturalmente, como ambos, a Lua e Mercúrio são indicadores mentais, 

quaisquer Aspectos desarmoniosos entre eles são prejudiciais. Acrescente-se a 

isso o fato de que Mercúrio está em combustão, ou queimado, por sua 

proximidade ao Sol, e por causa disso é muito evidente considerar que pouco 

podemos fazer por essa pessoa por meio da razão. Isso não significa que ela 

tenha uma disposição mental má; é exatamente o contrário, conforme 

mostrado pela Conjunção da Lua com o Planeta da benevolência, Júpiter, e 

pelo Trígono entre esse último e Vênus, o Planeta do amor e do prazer. 

O problema que levou essa jovem a nos consultar foram as adenoides, que 

causam extrema dificuldade à respiração. A condição está muito claramente 

mostrada no horóscopo. Quando nos lembramos que aflições em um Signo 

sempre produzem uma ação reflexa no Signo oposto, compreendemos 

rapidamente que Saturno, o Planeta da obstrução, em Conjunção com Urano, 

o Planeta da ação espasmódica, no Signo de Escorpião, com certeza pode 

interferir na respiração rítmica, através da região de Touro, que abrange a 

garganta e a parte inferior da cabeça. Além disso, Escorpião também governa 

o nariz, como você perceberá ao se lembrar que o traço mais proeminente da 

verdadeira pessoa de Escorpião é o nariz aquilino de dimensões generosas. 

Assim, Saturno afligido e em Escorpião, que obstrui a região retal e causa a 

constipação – uma condição em que há dificuldade de esvaziar os intestinos, 

geralmente associada a fezes endurecidas –, tende também, ao mesmo tempo, 

a problemas na garganta e obstrução das passagens nasais. 

No caso dessa paciente, vemos a situação agravada pelas Quadraturas do Sol e 

de Mercúrio com a Lua e Júpiter. O Sol e Mercúrio estando em Sagitário 

atuam, portanto, no Signo oposto, Gêmeos, governante dos pulmões, e como a 

Lua governa o ar que entra e sai dos pulmões em uma respiração, a 

Quadratura desses Astros pode, naturalmente, afetar justamente a respiração. 
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Agora, o remédio: parece um longo caminho procurar corrigir uma obstrução 

na garganta atuando sobre o ânus. Contudo, Saturno, o Planeta da obstrução, 

em Conjunção com Urano, o Planeta da ação espasmódica, em Escorpião, 

indica que, em determinados momentos, os músculos do esfíncter do ânus se 

fecham tão firmemente que é impossível ao diafragma se mover. Sob 

condições normais há uma inalação através do ânus, a qual regula a pressão do 

ar nos intestinos, um fato que não é geralmente conhecido, mas quando os 

músculos do esfíncter são afetados por uma configuração de natureza tão 

severa como essa, a referida regulagem automática para e o diafragma é, 

então, incapaz de trabalhar com a necessária liberdade; por conseguinte, os 

pulmões ficam privados do necessário fluxo de entrada e saída de ar em uma 

respiração. Então, para aliviar tal condição, um dilatador mecânico ajustável 

poderia ser usado. Deve lembrar que há dois músculos no esfíncter para serem 

trabalhados, dos quais o interno se localiza um pouco para dentro do ânus. 

Depois de algumas vezes repetindo esse tratamento, os intestinos devem ser 

mantidos livres pelo uso de alimentos laxativos apropriados, tais como 

ameixas, figos e não esquecendo o pão de trigo integral. 

Não há dúvida de que essa pessoa recorreu à respiração pela boca, o que 

agravou o problema da garganta, mas com a firme continuação do tratamento 

aqui esboçado logo experimentará menos dificuldade no respirar e, então, será 

fácil aprender a respirar através dos canais apropriados, as narinas. 

Um curador com Leão no Ascendente e cujo Saturno não esteja em Virgem 

será, provavelmente, o melhor para ajudar essa paciente.
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Acidentes na Cabeça e Oxigenação Pobre 

 

Aspectos benéficos: Saturno em Sextil com Júpiter, Trígono com Marte e 

Urano. 

Aspectos adversos: Júpiter em Oposição a Marte e Urano; Lua em Oposição a 

Vênus; Sol e Mercúrio em Quadratura com Urano, Marte e Júpiter. 

Esse é o horóscopo de um homem nascido em 16 de março de 1865, às 3 

P.M., na Inglaterra, e nos fornece um bom exemplo de como acidentes e crises 

são mostradas no horóscopo. A principal aflição vem do fato de que o Sol e 

Mercúrio estão em Conjunção fechada na 8ª Casa, ocupada por Peixes. Isso, 

por si só, já é desastroso para a faculdade do raciocínio. Ambos estão em 

Quadratura com Júpiter em Sagitário, que também exerce uma forte influência 

sobre a Mente. Todavia, pior que tudo, eles estão em Quadratura com Marte, o 
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Planeta da energia dinâmica, do impulso, etc., e com Urano, o Planeta da ação 

semelhante ao relâmpago, que impede a premeditação. Quando a ação é ditada 

pela intuição gerada sob os Aspectos benéficos, tudo está bem e a pessoa está 

melhor do que quando é forçada a usar sua razão relativamente lenta. 

Contudo, quando é gerada sob os Aspectos adversos da Quadratura e 

Oposição, resulta em uma imprudência desmiolada e uma absoluta falta de 

raciocínio e inteligência que a pessoa, geralmente, se torna mentalmente 

incapaz. Vemos então, à primeira vista, que temos diante de nós unia pessoa 

que, devido a uma mentalidade fraca, está sujeita a problemas e a acidentes. 

Entretanto, as lesões sofridas em consequência da imprudência foram todas na 

cabeça e, como o horóscopo não mostra nenhuma aflição séria em Áries, que 

rege da cabeça, salvo a Quadratura entre Marte e Mercúrio, que regem os dois 

hemisférios cerebrais, podemos então perguntar o que causou esses acidentes; 

e a resposta é encontrada na progressão do Sol, que corresponde à época em 

que essa pessoa foi acidentada, sendo que a Lua também participa na 

ocorrência desses acidentes.  
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Em 1876, quando ele tinha onze anos de idade, Sol e a Lua estavam ambos em 

Conjunção com Netuno, no Signo de Áries, e naquele momento ele sofreu um 

acidente que causou a primeira lesão em sua cabeça.  
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Em 1896, o Sol progredido estava em Áries e em Oposição a Saturno; você 

perceberá que Saturno está Retrógrado, de maneira que, mesmo estando nos 

últimos graus de Libra, sua influência é exercida para trás, atuando como uma 

Oposição de Libra para Áries e afetando a cabeça. O Sol também estava em 

Paralelo com Saturno, e essa é uma das influências mais adversas de toda a 

gama astral, pois esgota toda a vitalidade da pessoa que esteja sob sua 

influência por alguns anos (Um dos autores pôde testemunhar esse fato por 

experiência própria, pois sentiu isso durante dez ou doze anos.). Ao mesmo 

tempo, a Lua progredida estava em Oposição a Marte e Urano e em 

Quadratura com Sol e Mercúrio ao nascimento; por conseguinte havia muitas 
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aflições graves naquele período, pelo que o pobre homem sofreu uma lesão 

considerável. 

 

O terceiro acidente ocorreu em 1908, aos quarenta e três anos de idade. 

Naquela época, o Sol estava em Oposição à Lua radical, e a Lua progredida 

estava em Conjunção com Urano e Marte, e em Quadratura com o Sol e 

Mercúrio radicais. A Oposição do Sol à Lua ocorreu a partir de Touro, que 

governa a parte inferior da cabeça, onde ele foi atingido. 

Em consequência desses vários acidentes, o homem agora sofre de dor de 

cabeça crônica, estando à beira da insanidade. Muitos médicos foram 

chamados para examiná-lo, mas nenhum foi capaz de descobrir a cerne do 

problema. Consultando nossas efemérides, verificamos que por toda a vida do 
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homem, Saturno continuará Retrógrado no Signo de Libra, e que essa 

influência em Áries está se tornando mais forte a cada ano. Saturno sempre 

causa hematomas e depressões; portanto, estamos convencidos de que deve 

haver uma depressão no crânio, de forma que um exame deve ser feito para a 

descobrir e removê-la. No entanto, a Quadratura de Sol e Mercúrio a Marte e 

Urano em Gêmeos, que rege os pulmões, mostra também que ocorre algo com 

a oxigenação do organismo, e Saturno em Libra indica que há escassez de 

urina. Essas deficiências podem ser remediadas com exercícios respiratórios e 

uma dieta regulada. Quando isso for feito, pelo menos, haverá bastante alívio. 

Um curador com Áries no Ascendente, cujo Saturno não esteja em Aquário, 

será o mais indicado para cuidar desse paciente.
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Bócio 

 

Como a hora de nascimento da pessoa desse horóscopo não é conhecida, 

pusemos Áries na 1ª Casa, Touro na 2ª Casa, etc. 

Mercúrio e a Lua são indicadores da Mente, e os encontramos em Oposição. 

Isso, por si só, não é um bom indicador de mentalidade. Além disso, vemos 

que Júpiter, no Signo mercurial de Gêmeos, está em Quadratura com Urano 

em Virgem, e Marte também em Virgem; assim, todos os indicadores 

apontam uma mentalidade fraca e errática. Além do mais, Mercúrio, nos 

últimos anos, avançou por Progressão e passou por Urano e Marte radicais, 

acentuando assim o problema. 
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Uma pessoa pode, contudo, ter uma Mente fraca e mesmo assim não ser 

totalmente desequilibrada, desde que não existam outros Aspectos adversos 

entre os Astros natais ou as posições progredidas. A pessoa pode estar 

constitucionalmente abaixo da medida da Mente normal e ainda manter 

controle sobre si mesma, de maneira que isso não venha a se tornar uma 

doença real. 

Quando procuramos os sinais de incapacidade em um horóscopo como esse, 

nos voltamos para os Aspectos, que podem nos fornecer informações. 

Saturno, ao que parece, está em Conjunção com a Cauda do Dragão, e isso 

aumenta sua influência adversa; além disso ele forma uma Conjunção com 

Netuno nos 18 graus de Touro e com a estrela fixa Aldebaran253 nos 29 graus 

de Touro. Como Saturno é o Planeta da obstrução, e Touro rege a garganta, 

procuramos naturalmente alguma obstrução nesta região, e descobrimos a 

formação de uma massa dura inorgânica, uma proliferação anormal de tecido, 

uma cristalização conhecida como Bócio, uma doença que também confirma 

ainda mais as indicações dos primeiros Aspectos abordados anteriormente. 

Não fossem os Aspectos benéficos que ainda não foram mencionados, a saber, 

o Sextil entre Saturno e Mercúrio e o Trígono de Saturno com a Lua, essa 

pessoa certamente se teria convertido em um paciente internado em algum 

hospital para pessoas com doença mental; mas esse é um dos poucos casos em 

onde Saturno realmente auxilia, em um sentido material, pois mesmo os seus 

Aspectos benéficos obstruirão quando alcançam os outros Planetas, mas, 

quando essa obstrução é aplicada à Lua, o Astro mais volúvel de todos, e a 

Mercúrio, o mais próximo dela em rapidez e instabilidade, ambos 

significadores mentais, Saturno ajuda realmente a formar uma Mente com 

falta de estabilidade e sobre controle, de modo que uma condição mental tão 

 
253 N.T.: Alpha Tauri (α Tau) conhecida como Aldebarã ou Aldebaran é a estrela mais brilhante da 

constelação de Touro. 
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fraca como a encontrada aqui pode ser imensamente beneficiada por tais 

Aspectos, uma vez que, não existindo nenhum Aspecto adverso, o Sextil de 

Mercúrio com Saturno fortalecerá a Mente em um grau maravilhoso. 

Como Saturno em Touro sempre afeta as funções do Signo oposto, Escorpião, 

a saber: a eliminação, é de grande importância ver se tanto os rins quanto os 

intestinos estão funcionando livremente numa pessoa como essa. Nada, a não 

ser água destilada, deveria ser bebida por ela. Como os músculos do pescoço 

sempre são forçados quando subimos morros e escadas, uma pessoa com essa 

doença deveria morar em um lugar plano e no andar térreo da casa. Uma dieta 

vegetariana consistente de alimentos crus é preferível a qualquer outra, e é 

particularmente necessário ingerir sais vegetais, os quais podem tonificar o 

corpo e tornar a condição geral de saúde a melhor possível; a alface é o 

melhor vegetal para isso.
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Costas e Membros Fracos, Problemas com os Olhos, Surdez 

 

Aspectos benéficos: Lua em Sextil com Urano e Júpiter; Sol em Sextil com 

Marte; Vênus em Trígono com Júpiter. 

Aspectos adversos: Saturno em Oposição a Netuno; Sol e Mercúrio em 

Quadratura com Júpiter e Urano. 

Esse é o horóscopo de um jovem nascido em 6 de setembro de 1900, às 6:00 

A. M. e a incapacidade reclamada é de uma fraqueza nas costas e nos 

membros que o impede de se mover normalmente. Astrologicamente, 

descobrimos que isso se deve a diversas causas. Em primeiro lugar, há quatro 

Signos Comuns nos ângulos, sendo que o Signo da 6ª Casa, Virgem, está no 

Ascendente, que governa as condições do Corpo Denso. É um ponto de vital 

importância. Isso, por si só, mostra sua natureza um tanto indolente e uma 
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tendência a desistir muito facilmente. Também vemos Mercúrio, o Regente do 

Ascendente, na 12ª Casa, indicadora de hospitais e doenças crônicas; ele está 

em Quadratura com Júpiter e Urano, os quais estão em Sagitário, o Signo que 

governa os quadris e o grande nervo ciático. O Sol, o doador da vida, também 

está em Quadratura com Urano, o Planeta da irregularidade, o qual está em 

Conjunção com Júpiter, em Sagitário. E, finalmente, Saturno, o Regente da 

estrutura óssea e das suas articulações, está em Sagitário, em Oposição a 

Netuno, em Gêmeos. Todas essas configurações tendem, naturalmente, a 

causar as condições de que se queixa, se nada for feito para evitá-las; e nesse 

caso, com quatro Signos Comuns flexíveis nos ângulos, com o doador de vida 

– Sol – em Sextil com Marte, o Planeta da energia dinâmica, e com a Lua em 

Sextil com Júpiter, o Planeta que governa o sangue arterial, é bem possível 

obter alívio por meio de exercícios que eliminarão as condições de 

morosidade. 

Mas, também encontramos outras debilidades latentes, de natureza grave 

nesse horóscopo. Urano está em Conjunção com a nebulosa Antares nos 8 

graus de Sagitário, em Quadratura com Sol e Mercúrio. Isso implica um sério 

perigo para a visão e, também, para a audição, porque Mercúrio está na 12ª 

Casa. Essas condições podem, certamente, serem superadas se aplicada uma 

medida de prevenção. É nossa opinião que, não sendo capaz de se ocupar em 

outras coisas, o jovem é um leitor inveterado e se persistir nisso, poderá ter 

problemas. Massagem na cabeça e na região dos olhos e dos ouvidos, e 

exercícios dos membros e do corpo auxiliarão a restaurar a saúde a esse jovem 

e um curador com Touro no Ascendente, cujo Saturno não esteja na 6ª Casa 

do paciente, provavelmente, será o mais persistente no desempenho desse 

trabalho.
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Olhos e Ouvidos e Má Circulação 

 

Mercúrio, o significador da Mente, se ergue antes do Sol e está na 12ª Casa, 

em Conjunção com Netuno, sua oitava superior. Isso mostra que a Mente se 

inclina, naturalmente, na direção das coisas mais elevadas e espirituais da 

vida, embora Júpiter, em Quadratura com Mercúrio desde a Casa da Mente254, 

indique que, sob severas aflições e às vezes, ela se sentir inclinada a seguir o 

exemplo de Jó, e conversar com Deus para tentar influenciá-lo a aliviar o duro 

destino que ela tem que suportar. A Lua, que é o outro significador da Mente, 

em Quadratura com Vênus, nos mostra que podem ser esperados 

 
254 N.T.: 9ª Casa 
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consideráveis profundas angústias, tristezas ou arrependimentos para essa 

vida; mas os Paralelos de Vênus, da Lua e do Sol com Marte proporcionam a 

ela a energia e a força de espírito que a permite enfrentar o perigo ou suportar 

a dor ou, ainda, a adversidade com coragem, sobre todas as aflições; e 

embora, como foi dito, ela possa se pegar murmurando às vezes, não há 

nenhum perigo de um desânimo ou de uma depressão generalizada. Ela 

sempre observará a vida sob um ângulo mais esperançoso até do que pessoas 

sem nenhuma aflição (comparadas a ela), e a força de sua esperança é 

determinante para ajudá-la a obter um grau além da capacidade humana; pois, 

do mesmo modo que a pessoa que se entrega à preocupação e à melancolia se 

torna, por isso, mais infeliz e doentia, assim também a pessoa que mantém 

permanentemente um espírito otimista, com certeza, obterá o correspondente 

em saúde e felicidade. O Sol no Ascendente, ainda que afligido por uma 

Quadratura de Urano é, contudo, um valioso fator para a recuperação. O Sol 

em Sextil com Saturno lhe proporcionará uma persistência, uma tenacidade de 

vida, que ela não deixará escapar, apesar de todos os desencorajamentos. 

Essa mulher é surda desde os cinco anos de idade e essa incapacidade é 

indicada pela posição de Mercúrio na 12ª Casa, pela sua Conjunção com 

Netuno e pela sua Quadratura com Júpiter. Esse último Aspecto indica que 

uma circulação lenta do sangue é responsável por essa condição física que 

prejudica, interfere e limita a sua capacidade em ouvir. Esses Aspectos de 

Mercúrio também a fazem também muda, principalmente porque Mercúrio 

está em Touro, que governa os órgãos vocais. Apesar disso, ela aprendeu a se 

expressar e trocar ideias por meio de palavras faladas, mostrando que não 

existe nenhuma condição orgânica que prejudica, interfere e limita a sua 

capacidade em falar, mas apenas uma debilidade funcional. 

Mas essas não são as únicas aflições da pobre mulher. Você notará que o Sol 

está no 29º de Touro. Em outras palavras, ele está em Conjunção com as 

Plêiades, um ponto nebular no Zodíaco. Ele também está em Quadratura com 
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Urano e em Paralelo com Marte. Os olhos, portanto, estão extremamente 

afligidos; por um ela quase não enxerga, e o outro não está muito melhor, pelo 

que existe o perigo dela perder a visão completamente. 

Por causa de suas aflições e da posição social em que esteve, essa mulher foi 

incapaz de obter uma educação. Contudo, pela persistência, indicada por 

Saturno em Sextil com o Sol, ela alcançou ótimos resultados. Escreveu-nos 

uma carta realmente bonita na qual conta como esteve em uma situação 

confortável até 1906, quando o terremoto de São Francisco a privou de tudo, e 

que, mesmo assim, não perdeu as esperanças. Sua atitude mental, inspirada 

por seu Sol em Paralelo com Marte e em Sextil com Saturno, justifica-se em 

grande medida. O problema vem de Saturno, o Planeta da obstrução, em 

Áries, o Signo que governa a cabeça, e da Quadratura de Júpiter, o Planeta 

que governa a circulação arterial, com Mercúrio em Touro, o Signo que 

governa a garganta. Há, também, sinais de subnutrição, indicados pela 

presença de Marte em Câncer, o Signo que governa o estômago, em 

Quadratura com Vênus, que governa a circulação venosa. Se fosse possível 

fornecer a quantidade e o tipo de alimentos adequados ao organismo, e se a 

cabeça e o pescoço fossem massageados, com atenção especial aos ouvidos e 

olhos, as condições poderiam ser bastante aliviadas e o avanço de uma 

deterioração maior poderia ser impedida. Um curador com Aquário no 

Ascendente, cujo Saturno não esteja em Libra ou Escorpião, teria um máximo 

efeito benéfico nesse caso.



595               CAPÍTULO XXX – TRINTA E SEIS HORÓSCOPOS DE EXEMPLO 

 

Hemorroidas, Cegueira, Visão Espiritual Latente 

 

Nesse caso diante de nós não temos a hora do nascimento e, por isso 

inseriremos os Signos em suas respectivas Casas, começando com Aries na 1ª, 

Touro na 2ª, etc. Essa pessoa nasceu em 27 de novembro de 1867. 

Aspectos Benéficos: Sol e Marte em Trígono com Netuno. 

Aspectos Adversos: Sol e Marte em Conjunção com Antares; Saturno e 

Mercúrio em Quadratura com Júpiter; Marte em Conjunção com Lua e Vênus; 

Saturno em Conjunção com Mercúrio; Júpiter em Quadratura com o Sol, 

Urano em Quadratura com Netuno. 
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No que se refere à mentalidade dessa pessoa, verificamos que a Conjunção 

entre Saturno e Mercúrio, particularmente, no Signo da 8ª Casa, Escorpião, 

obscurece a Mente com um parecer, um sentir ou um agir mal-humorado ou 

desanimado, proporcionando a ela um ar sombrio ou turvo. A Lua, outro 

significador da Mente, em Conjunção com Marte no Signo da 9ª Casa, 

Sagitário, fornece a tendência a fazer com que o paciente se rebele contra os 

infortúnios. Essa tendência é, de algum modo, atenuada e reduzida pela 

presença de Vênus em Conjunção com esses Astros e, portanto, podemos 

concluir que essa pessoa está propensa a ter uma Mente muito afetada pela 

depressão psicológica toda vez que um infortúnio a surpreenda; ela se rebela, 

pelo menos intimamente, muito intensamente contra os golpes do destino, 

embora Vênus possa impedi-la de expressar seus desapontamentos. 

Com respeito às enfermidades às quais essa pessoa está sujeita vemos, em 

primeiro lugar, que Júpiter está em Quadratura com Mercúrio e Saturno, esse 

último em Escorpião, que rege do reto, proporcionando a tendência à 

constipação e hemorroidas. Essa configuração também interfere com a 

circulação do sangue arterial. Seus distúrbios são, além disso, acentuados pela 

Quadratura de Júpiter com o Sol, sendo que esse último rege o órgão por onde 

circula o fluido vital. 

Mas existe ainda um grande infortúnio nessa vida, comparado ao qual os 

problemas já mencionados se tornam insignificantes. O Sol e Marte estão em 

Conjunção com a estrela fixa Antares nos oito graus de Sagitário, e essa 

configuração sempre traz problemas para os olhos, embora possa não resultar 

em cegueira desde o nascimento. No presente caso, a crise surgiu quando o 

Sol tinha progredido para a Oposição com Urano e, ao mesmo tempo, para a 

Quadratura com Netuno. Naquele ano, a Lua também estava em Conjunção 

com Netuno no Signo de Áries, que rege a cabeça. Isso acendeu o duplo fogo 
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de Marte e do Sol ao nascimento, resultando em uma inflamação dos olhos 

que cegou o homem, sem esperanças de recuperação. 

Pode parecer estranho que os autores selecionaram esse horóscopo para 

análise, já que o paciente não pode ser ajudado, mas ele oferece certos pontos 

que o Estudante fará bem gravando na sua Mente. Você pode perceber que 

Marte está em Trígono com Netuno, e que o Sol está somente a sete graus de 

um Trígono com Netuno. A culminação desse último Aspecto ocorrerá antes 

mesmo que o Corpo Vital nasça. Isso é uma indicação muito favorável de que 

a visão espiritual pode ser despertada nessa pessoa e que isso compensará, ou 

mais que compensará, a perda da faculdade física. Há, porém, como se pode 

ver também, uma Quadratura entre Netuno e Urano, o que leva à 

mediunidade; por isso é aconselhável que essa pessoa esteja bem vigilante 

durante o período em que a faculdade espiritual estiver sendo desenvolvida, e 

até que ele esteja perfeitamente seguro e equilibrado no outro mundo; e seria 

um grande privilégio para um curador recebendo tal caso, para ajudar uma 

pessoa abatida pelo infortúnio da cegueira a cultivar a faculdade latente 

mostrada no horóscopo.
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Problemas Cardíacos, Hidropisia 

 

Aspectos Benéficos: Júpiter em Trígono com Mercúrio; Saturno em Trígono 

com Marte. 

Aspectos Adversos: Saturno em Quadratura com o Sol, Lua e Vênus; Lua em 

Oposição ao Sol e Vênus; Mercúrio em Quadratura com Netuno; Marte em 

Conjunção com Urano. 

Consideremos, inicialmente, a Mente dessa mulher para obtermos a chave de 

sua condição, pois a Mente é o fator mais importante no que se diz em 

provocar doenças e curá-las. Você pode chamar a isso de Ciência Cristã ou 
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qualquer outra coisa que você queira, ainda assim o fato permanece e tem sido 

usado consciente ou inconscientemente, por todos os curadores que foram 

bem-sucedidos, não importa a escola a que pertençam. E há mais cura 

definitiva numa palavra de encorajamento do médico no qual a paciente tenha 

fé, do que em todos os seus remédios. Por outro lado, quando o médico desiste 

de ter esperança e demonstra desânimo, o paciente morre, a não ser que fique 

“furioso” ou “cheio de impetuosidade”, conforme aconteceu uma vez com o 

autor quando se achou esgotado por excesso de trabalho. Na ocasião, ele foi a 

um hospital em busca de cuidados médicos e descanso, e caí com um médico 

que seguia os protocolos técnicos vigentes. O autor sabia que sua condição 

não se alteraria até que a Lua também mudasse, pelo que ficou esperando 

pacientemente, embora o caso estivesse se aproximando de uma crise, pois 

sua Mente estava muito letárgica para ser ativada a agir; ele esperou que a 

Lua fizesse tudo no tempo certo. Mas no dia da Lua Nova seu médico chegou 

com outro médico e ambos demonstravam um claro desânimo. Eles não 

achavam que o autor tivesse mais que uma hora de vida; e ele sorriu, mas isto 

o fez parecer “louco”, e então o autor começou a se tratar por si mesmo, 

resultando daí que o inchaço relacionado à hidropisia255, que quase havia 

atingido seu coração, desaparecesse em umas poucas horas, e ele saiu para 

receber a luz do Sol e uma dose de vida nova. Antes de um mês o autor não só 

havia deixado o hospital, mas havia também escrito A Filosofia Rosacruz. 

Não há dúvida de que o fluido não poderia ter sido eliminado antes da 

mudança de Lua, mas a cooperação de sua atitude mental foi necessária para 

ajudar as forças lunares e, combinada com a ação apropriada, os resultados 

foram alcançados. Similarmente, em todos os casos, a correta atitude da 

Mente precisa ser cultivada ou a cura é impossível. 

 
255 N.T.: Hidropisia ou tropesia é a acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo ou no 

tecido celular. O termo pode ser usado como sinônimo de edema. Historicamente, hidropisia, como 

doença, designava a causa principal dos edemas generalizados, a saber, a insuficiência cardíaca 

congestiva. Diz-se “hidrópico” o indivíduo que sofre da doença. 
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Esse horóscopo mostra uma pessoa infeliz, pois sua Mente está em um mau 

estado. Saturno está em Quadratura com o Sol, com a Lua e com Vênus. A 

Lua, que significa a Mente instintiva, está em Oposição ao Sol e a Vênus, 

privando a vida de todo regozijo, tornando-a pessimista e propensa a olhar 

somente o lado sombrio das coisas. Mercúrio, o Planeta da razão, está em 

Quadratura com Netuno, o Planeta da percepção espiritual; todos estes fatores 

que nos conta que nada do que possamos dizer, provavelmente, o fará se 

animar. 

Uma pessoa tão infeliz é um peso para si própria e para os que estão à sua 

volta por toda a vida, de maneira que eles a evitam, pelo menos enquanto ela 

seja capaz de tomar conta de si mesma, isto é, enquanto o corpo estiver com 

uma relativa saúde; mas as aflições que a fazem mentalmente miserável 

também exercem efeito sobre seu corpo, pois assim como modelamos as 

linhas do nosso rosto na expressão exata de nossa habitual maneira de pensar, 

assim também nossos outros órgãos são modelados e construídos por essa 

força, e os maus efeitos são mostrados como doenças. O Sol, Vênus e 

Mercúrio na 8ª Casa indicam que quando a doença surgir, essa pessoa vai 

permitir que ela siga seu curso; ela não fará nenhum esforço na luta pela vida. 

A natureza de sua enfermidade parece ser um problema cardíaco, pelo fato de 

o Sol estar na cúspide de Leão, que governa o coração; em Conjunção com 

Vênus, que governa a circulação venosa, e em Oposição à Lua, que rege os 

líquidos do corpo. O Sol, Vênus e a Lua formam Quadraturas com Saturno, o 

Planeta da obstrução e vemos, assim, que havia uma tendência nata à 

atividade cardíaca deficiente e a fraca eliminação dos líquidos. 

Em 1913 o Sol progrediu para a Conjunção de Urano e Marte e os Aspectos 

do Sol são sempre atuantes por três anos, um ano e meio antes do Aspecto ser 

exato e um ano e meio depois. Portanto, ainda estava ativo em 1914, quando a 
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Lua progrediu para a Conjunção com Saturno, vivificando, então, as 

Quadraturas desse com o Sol, a Lua e Vênus. Netuno, o Planeta aquático, 

também alcançou o Sol radical por trânsito e, então, a pobre alma foi libertada 

por uma obstrução completa de líquidos; em outras palavras, a condição 

hidrópica parou o coração. 

O principal esforço em tais casos deveria ser o de fazer com que a pessoa 

lutasse. Se lhe tivessem mostrado que a sua melancólica visão da vida era 

responsável por sua doença e que se não lutasse aqui e agora, ela teria de 

enfrentar um destino mais difícil da próxima vez, isso talvez tivesse ajudado. 

Nenhuma pessoa que seja naturalmente pessimista pode mudar de um dia para 

o outro, mas pode fazer muito, se cultivar o otimismo durante alguns anos, e 

nós devemos lutar para inculcar essa atitude da Mente em todos, além de 

tentarmos ser entusiasmados por nós mesmos, pois este é o maior recurso de 

um curador.
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Problemas de Sexo, Olhos e Garganta 

 

O tipo de Mente é denotado aqui, particularmente, pela Quadratura de Saturno 

com o Sol. Isso ocorre a partir de Signos Cardeais ou Cardinais, estando 

Saturno Essencialmente Dignificado e, portanto, muito poderoso; enquanto o 

Sol está em Libra, o Signo de sua Queda e de maior fraqueza. A vida e o 

regozijo vêm do Sol, enquanto Saturno proporciona a tristeza e morte. Vemos, 

pois, de imediato que essa pessoa deve estar sujeita ao desânimo e pessimismo 

acentuados e à melancolia. O Sextil de Urano com Mercúrio, o significador da 

Mente, diz que a pessoa é dotada de uma intuição quase excepcional, 

extremamente rápida, e a Quadratura de Urano com a Lua e com Vênus 

mostra que ela é indiscreta e muito fraca para contribuir em favor de si 
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própria. Você perceberá que essa Quadratura ocorre a partir dos Signos Fixos 

de Leão e Escorpião e, portanto, é uma condição muito difícil de superar. 

Leão governa o coração e Escorpião os órgãos geradores; assim, seu segredo 

está contado no horóscopo em termos inequívocos. Quando tais segredos da 

alma são revelados por essa ciência sagrada, também nos mostra as fontes 

ocultas que são as causas dos atos que estamos muito predispostos a condenar; 

e nos ensina que devemos ter compaixão, ao invés de censurar uma alma 

impelida por uma força quase irresistível como a revelada aqui. Claro que o 

ato em si não deve ser perdoado, porém a mais terna bondade e o maior 

esforço para auxiliar deve ser proporcionado àquele que está afligido por isso. 

 



 

604 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

O horóscopo, como você sabe, é o Relógio do Destino, e a posição dos Astros 

no nascimento proporcionam certas tendências para a vida. A partir daquela 

posição natal, os Astros se movimentam assumindo posições diferentes a cada 

ano que passa, como os ponteiros de um relógio se movimentam no 

mostrador; assim eles concretizam os eventos previstos no nascimento. Agora 

você perceberá que o Sol está nos onze graus de Libra nesse horóscopo e, 

então aos dezenove anos de idade, o Sol entrou no Signo de Escorpião.  

Aos vinte e dois, ele alcançou a Conjunção com a Lua e com Vênus, e uns 

dois anos depois a Quadratura com Urano. Durante esse período, a infeliz 

tendência de que falamos se desenvolveu e as sementes da doença foram 

disseminadas, o que resultou em muitas cirurgias, tanto nas regiões inferiores 

como na garganta, pois devemos relembrar que o Signo oposto é sempre 

afligido. Os órgãos genitais nunca podem ser afetados sem que, de certa 

forma, sua contraparte, a laringe e a garganta, também sejam. Durante os anos 

que se passam entre este período e 1914, o Sol prosseguiu seu caminho 

através de Escorpião e alcançou a aflição de Júpiter, que ocorre a partir dos 23 

graus do Signo de Leão. Essa Quadratura também foi reforçada pelo fato de 

que a Lua, em sua volta ao redor do horóscopo, tinha passado por Touro, de 

maneira que estava em Oposição ao Sol progredido e a Lua, ambos em 

Quadratura com o Planeta Júpiter ao mesmo tempo. A Quadratura do Sol com 

Júpiter será, por alguns poucos anos, uma aflição para essa pobre pessoa. 

Urano, no nascimento, também estava sobre a Ascelli, em Leão, o ponto 

nebuloso tão perigoso para os olhos e a partir dali ele forma uma Quadratura 

com a Lua. Isso é, também, outro perigo com que essa pessoa se defronta, 

pois, como se sabe, problemas nos olhos é, muito frequentemente, 

acompanhado da indiscrição. 

Agora vem a questão: o que pode ser feito por essa pobre pessoa e já se segue 

a resposta, como já dissemos muitas vezes, o primeiro esforço deveria ser o de 
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instilar esperança na Mente. Pessoas que sofrem com a melancolia sempre 

estão centralizando seus pensamentos em si mesmas, sempre vendo com 

desespero sua própria posição, a qual lhes parece sem esperança, e mais do 

que a qualquer outra pessoa. Se o seu interesse pudesse ser desviado delas 

mesmas, então a batalha estaria ganha em mais da metade; e isso deveria ser a 

primeira consideração por parte do curador. 

Uma dieta simples deve ser prescrita, e não permitir pratos muito 

condimentados para pessoas dessa natureza. O Sextil de Urano com o Sol, e 

Mercúrio, e o Trígono de Netuno com Júpiter mostram que se a pessoa 

recorrer a linhas superiores, apelando para a sua natureza melhor e mais 

nobre, não será decepcionada, e é possível, devido a essas posições, elevar 

suas ideias e ideais até que possa se tornar um servidor da humanidade, ao 

invés de um destroço ao léu no mar da vida. Você notará que todos os 

Aspectos benéficos vêm de Signos Cardeais e Fixos, que os Signos Comuns 

estão sem Astros; daí haver uma grande quantidade de esperança. Há energia 

nessa pessoa, e quando essa energia estiver voltada para a direção certa, 

quando ela for totalmente despertada, então, o grande pecador poderá vir a ser 

um grande santo e uma bênção para a humanidade.



 

606 A MENSAGEM DAS ESTRELAS 

 

 

Onanismo, Tuberculose 

 

Aspectos Benéficos: Netuno em Trígono com Urano; Urano em Sextil com a 

Lua. 

Aspectos Adversos: Marte em Conjunção com Vênus; Sol em Conjunção com 

Saturno; Urano em Quadratura com Mercúrio; Netuno em Oposição à Lua. 

Esse é o horóscopo de uma mulher nascida em 21 de maio de 1883, às 5 A.M., 

Longitude 88 Oeste, Latitude 44 Norte e o Estudante notará, imediatamente, 

que cinco dos nove Astros estão colocados na 12ª Casa, que governa as 

grandes tristezas, das angústias profundas, dos arrependimentos, dos 

problemas e da autodestruição. E tudo isso têm sido uma característica na vida 
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dela. Chamamos, também, a atenção de Júpiter na 2ª Casa. Júpiter é o Planeta 

da opulência e aqui está forte, pois está no seu Signo de Exaltação, Câncer, 

mas sem Aspecto algum. Ela é uma funcionária competente em sua profissão 

em estenografia e contabilidade, mas ainda assim não pode conseguir 

emprego por várias vezes chegando, naquelas ocasiões, à beira da inanição.  

No que se refere às qualidades mentais, vemos que Mercúrio está em 

Quadratura com Urano e a Lua em Oposição a Netuno. Isso lhe proporciona 

ceticismo, criticismo, uma maneira esquisita e espasmódica em seus processos 

mentais, com uma imaginação extremamente mórbida. Urano está na 5ª Casa, 

governante do namoro e das relações entre os sexos antes do casamento e 

estando em Quadratura com Mercúrio, indica uma disposição mental sem 

convencionalismos, com uma tendência para relações promíscuas, que 

provocam críticas públicas e calúnias. Essa, por si só, é uma configuração e 

uma condição em uma vida extremamente infeliz, mas é apenas uma entre as 

muitas aflições que apontam para a mesma direção, pois, na 12ª Casa, a das 

grandes tristezas, das angústias profundas, dos arrependimentos, dos 

problemas e da autodestruição, vemos Marte, o Planeta da energia dinâmica, 

em Conjunção com Vênus, o Planeta do amor, no Signo de Fogo de Áries, 

outra condição inflamatória para o sexo e, por último, mas não menos 

importante, notamos Netuno em Touro em Oposição à Lua em Escorpião, que 

governa os órgãos genitais. Esse último é o pior de todos os Aspectos, pois 

torna a Mente quase insana em relação a este assunto, trazendo à imaginação 

imagens mórbidas, e quando a configuração ocorre entre a 6ª e a 12ª Casas, 

indica, com certeza, o onanismo inveterado. Naturalmente, tais práticas com o 

tempo debilitam a saúde e a doença surge nas partes mais fracas do corpo, de 

acordo com as indicações do horóscopo. No presente caso, vemos Saturno na 

cúspide de Gêmeos, em Conjunção com o Sol. Gêmeos é o Signo que rege os 

pulmões e para essa Conjunção ser exata faltam apenas 26 minutos. Portanto, 

as frias e cristalizantes forças saturninas estão endurecendo os pulmões e 
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produzindo a doença que conhecemos como tuberculose, a qual mina sua 

vitalidade aos poucos e a leva, precocemente, à sepultura. Deve-se notar que 

sua mãe morreu de tuberculose no momento exato em que ela nascia e Marte, 

por progressão, tem agora alcançado as proximidades de Netuno radical. 

Infelizmente isso tem todas as probabilidades de acentuar o desejo mórbido 

indicado por Netuno em Oposição à Lua, de modo que, se entregue a si 

mesma, seu fim não estará longe. 

A tuberculose, embora grave, não é necessariamente fatal, se a paciente for 

vigiada de uma maneira tal que lhe seja impossível satisfazer seus desejos por 

meio do vício solitário, o qual esgota sua vitalidade. E os períodos de 

depressão e desânimo, que também resultam da Conjunção de Saturno com o 

Sol na l2ª Casa, podem ser superados se ela puder ter uma visão mais viva e 

alegre da vida. Então, os recursos usuais empregados contra a tuberculose 

podem, provavelmente, também salvá-la. Ela tem uma intensa atração pelo 

oculto, indicado pelo Trígono exato entre Netuno e Urano, assim como pelo 

Sextil entre Urano e a Lua. Aproveitando-se disso, e proporcionando a ela um 

novo interesse pela vida, será possível afastá-la dos seus atuais pensamentos 

mórbidos. De qualquer forma, para salvá-la dos Aspectos adversos é 

necessário colocar em ação os Aspectos Benéficos, de modo que a 

substituição do inferior pelo superior possa ajudar essa pobre alma a escapar 

de sua condição. Muito pouco pode ser feito fisicamente até que sua condição 

mental seja mudada. Um curador com Libra ou Aquário no Ascendente e cujo 

Saturno não esteja em Escorpião seria benéfico, mas aqui é preciso muita 

firmeza e, portanto, é provável que o Signo Fixo seja preferível.
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Crescimentos Calosos, Doença Venérea e Problemas Renais 

 

Aspectos Benéficos: Mercúrio em Sextil com Júpiter 

Aspectos Adversos: Sol em Conjunção com Urano, Marte em Conjunção com 

Vênus; Netuno em Quadratura com Saturno. 

Esse horóscopo é de um jovem nascido em Boynton, Missouri, em 11 de 

outubro de 1889, às 6:00 P.M. É um caso estranho, que intrigou todos os 

médicos que foram consultados. Há cinco anos atrás todas as juntas dos seus 

braços, pernas e pescoço começaram a enrijecer, de maneira que, aos poucos, 

ele ficou impossibilitado de se movimentar. Ao mesmo tempo apareceu, em 

vez de unhas, uma estranha protuberância calosa nos dedos das mãos e dos 

pés; essa protuberância crescia até certo ponto ou até um estágio de 

desenvolvimento e depois começava a supurar. Isso facilitava a remoção da 
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protuberância, e quando tal se fazia a supuração cessava; mas imediatamente 

uma nova protuberância começava a se formar. Por último, os maxilares 

começaram também a ficar rígidos, de maneira que agora o jovem já não pode 

comer com facilidade. 

Já no primeiro relance, o horóscopo nos mostra Urano, o Planeta da ação 

espasmódica, em Conjunção com o Sol, e no Signo de Libra, que rege os rins. 

Nós notamos também que Urano está Paralelo com Marte, o Planeta da 

energia dinâmica; isso mostra, de imediato, que a ação dos rins é espasmódica 

e irregular, de maneira que, em vez dos venenos serem eliminados do corpo 

por esses órgãos, eles são retidos e, naturalmente, contamina todo o 

organismo. Também vemos que esse paciente está envenenado em grau muito 

maior do que o comum por uma doença venérea contraída há sete ou oito anos 

atrás; isso é mostrado como uma tendência no horóscopo radical pela 

Conjunção de Vênus, o Planeta do amor, com Marte, o Planeta da energia 

dinâmica, com Vênus na 5ª Casa, que governa o namoro e as relações sexuais 

antes do casamento. Saturno também está ali com sua mão obstrutiva e em 

Quadratura com Netuno, o Planeta que governa as condições estranhas e 

incomuns. Netuno está no Signo de Gêmeos, que rege as mãos e os dedos. 

Cerca de sete anos atrás, quando a Lua progredida estava em Peixes, o Signo 

que governa os dedos dos pés, formou Oposições com Vênus, Marte e Saturno 

e uma Quadratura com Netuno. Baseamos nossa interpretação de que a doença 

foi contraída naquela época, pelo fato de que os Astros que afligiram estão em 

Signos Comuns ou flexíveis, e isso poderia ter sido evitado sem muito 

esforço. Do modo como está, as medidas mais drásticas para purificação do 

sangue precisam ser tomadas; o paciente deveria ser trazido para a Califórnia, 

ser tratado com banhos de sol diários para facilitar uma transpiração 

abundante, não devendo lhe ser dado nada além de água e sucos de frutas até o 

organismo ficar purificado.
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HORAS “PLANETÁRIAS” 

Medidas para aliviar a dor e a doença nem sempre podem ser proteladas para 

um momento propício, mas quando isso for possível o Estudante perceberá 

que os tratamentos baseados em remédios e procedimentos cirúrgicos 

aplicados sob raios astrais favoráveis são muito mais eficazes e bem-

sucedidos do que quando aplicados ao acaso. Portanto, as seguintes sugestões 

poderão ser de grande valia. 

Cirurgiões que já observaram e tabularam esta matéria nos informam que as 

cirurgias realizadas quando a Lua está crescendo em luminosidade – Lua 

crescente – geralmente são mais bem-sucedidas, menos sujeitas a 

complicações, e cicatrizam com mais rapidez do que cirurgias realizadas 

quando a Lua está minguando em luminosidade – Lua minguante. 

Quando uma operação cirúrgica parecer inevitável, consulte as Efemérides e 

se a Lua estiver transitando no Signo que rege aquela parte do corpo que vai 

ser operada, adie-a por um ou dois dias, até que a Lua esteja bem dentro do 

Signo seguinte. Isso minimizará o risco de complicações, e como 

frequentemente os sintomas mudam, a cirurgia até pode ser evitada. 

Sempre olhemos para os Aspectos benéficos em um horóscopo, buscando as 

indicações que se referem a como e quando tratar. Suponhamos que o Sol, o 

doador da vida, esteja em Quadratura com Saturno, o Planeta da estagnação e 

da morte. A tendência é a remoção da vitalidade da pessoa, de forma que se 

ela ficar doente, a recuperação poderá ser muito lenta. Então, para fornecer o 

tratamento mais eficaz e energizante, aplique o princípio dos Regentes do Dia 

e da Hora, como é fornecido na nossa Astrologia Científica e Simplificada256; 

 
256 N.T.: aqui transcrevemos o material que está no Livro mencionado: Astrologia Científica e 

Simplificada: “Horas Planetárias”: 

Os Rosacruzes têm ensinado que que os Astros (Planetas, Sol e Lua) exercem domínio sobre os dias da 

semana, que representam os sete dias da criação (Períodos). 

Sábado é o dia de Saturno e corresponde ao Período de Saturno. 
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Domingo é o dia do Sol e corresponde ao Período Solar. 

Segunda é o dia da Lua e corresponde ao Período Lunar. 

Terça é o dia do deus da guerra nórdica, Tyr, e corresponde à metade marciana do Período Terrestre. 
Quarta é o dia do Mercúrio nórdico, Wotan, e corresponde à metade mercurial do Período Terrestre. 

Quinta é o dia de Thor, o Júpiter nórdico, e corresponde ao Período de Júpiter. 

Sexta é o dia da Vênus nórdica, Freia, e corresponde ao Período de Vênus. 

Além de regerem os dias da semana, os Astros também têm o domínio, por sua vez, sobre as horas do dia, 

e no sistema subjacente a ordem e a conexão entre as regências dos dias e das horas, torna-se evidente 

quando se nota que: o mesmo Astro que rege o dia é o que rege a primeira hora que se segue ao nascer do 

Sol neste dia. 

Começando pela hora do nascer do Sol no domingo, que é regida pelo Sol, a próxima hora é atribuída a 

Vênus, a terceira a Mercúrio. A seguir vêm as horas da Lua, de Saturno, Júpiter e Marte. Então, 

novamente voltam as horas regidas pelo Sol, por Vênus e pelos demais Astros na ordem acima: Sol, 

Vênus, Mercúrio, Lua, Saturno, Júpiter, Marte. Essa sucessão continua em sequência ininterrupta até a 
manhã do domingo seguinte, quando Marte rege a última hora da semana, em sua própria ordem, e o Sol 

abre a nova semana com seus raios beneficentes. 

Sob essa disposição sucessiva, iniciada ao nascer do sol no domingo, a Lua rege a primeira hora da 

segunda-feira, que é a vigésima quinta hora desde a hora do Sol, que regeu o amanhecer de domingo. 

Marte rege a primeira hora da terça-feira, que é a vigésima quinta hora da Lua, que regeu o amanhecer da 

segunda-feira. 

E assim por diante, através dos outros dias da semana. Isso mostra como o método de nomear os dias 

pelos nomes dos “Espíritos Planetários”, que têm domínio sobre eles, se encaixa no sistema das “horas 

planetárias”, e ambos se baseiam em um fundamento do conhecimento esotérico.  

Quando falamos em “horas” planetárias, deve ficar entendido que essas horas nem sempre têm sessenta 

minutos de duração, mas que variam em grande medida com a época do ano e com o lugar em que se 

reside. Perto do Equador, a diferença é mínima, mas aumenta à medida que avançamos para o norte ou 
para o sul, porque uma “hora planetária” é igual a um doze avos do período entre o pôr do Sol de 

determinado dia e o nascer do Sol da manhã seguinte, ou é igual a um doze avos de um determinado dia 

que começa ao nascer do Sol e termina no pôr do Sol. 

Nos Equinócios, quando o dia e a noite têm igual duração, as “horas planetárias” também têm sessenta 

minutos, mas em pleno verão e, por exemplo, na latitude 60 graus (tanto norte e sul), onde o Sol nasce em 

torno das 3:00 A.M. e põe-se em torno das 8:00 P.M. e que resulta num dia de 17 horas e numa noite de 

apenas 7 horas, as horas do dia têm 92 minutos, enquanto as horas da noite têm 27 minutos. Isso se 

inverte em dezembro, pois, nesse mês o Sol não sai antes das 9:15 A.M. na latitude 60 graus (tanto norte e 

sul) e se põe em torno das 2:45 P.M., resultando disso que as “horas planetárias” do dia têm 27 minutos 

de duração, enquanto as horas da noite têm 92 minutos. 

Para a conveniência dos Estudantes fornecemos, no final desse texto, seis tabelas, cada uma para dois 
meses do ano, e destinadas a todos os que vivem nas latitudes de 25 a 55 graus, norte ou sul, praticamente 

abrangendo todo o mundo civilizado. Elas são permanentes e podem ser utilizadas por toda uma vida. 

Para encontrar que Astro rege uma determinada hora, olhe para o relógio e consulte a tabela para o mês 

corrente.  Corra o dedo indicador na coluna da latitude desejada. Pare quando alcançar a primeira hora 

posterior à hora indicada pelo seu relógio. Volte o dedo uma linha acima. O número encontrado aí indica 

que o regente astral começa a reger neste momento e continuará a regência até a hora em que você parou 

o dedo, inicialmente. 

Os regentes horários são encontrados na intersecção da linha, que contém a hora que eles começam a 

reger, com a coluna daquele dia da semana. 

Por exemplo, se queremos achar que Astro rege na latitude 40 e no mês de dezembro, às 2.00 P.M. de 

uma quinta-feira, corremos o nosso dedo pela coluna do meio de latitudes na tabela para dezembro, 
parando nas 2:18 P.M., que é a primeira hora depois daquela que desejamos. Então, retrocedemos uma 

linha para 1:32 P.M., e daí para a esquerda, parando na coluna de quinta-feira. E aí encontraremos Marte, 

e sabemos que esse Planeta rege das 1:32 à 2:18 P.M. às quintas-feiras, durante dezembro e janeiro, nas 

latitudes de 35 a 45 graus. 

A respeito do uso das “horas planetárias”, qualquer pessoa que tenha estudado a natureza e a influência 

dos vários Astros nos assuntos da vida pode, de imediato, formar uma opinião. A experiência e a 

observação, rapidamente, tornarão qualquer pessoa proficiente na escolha da melhor hora para realizar o 

que deseja, com as melhores oportunidades de êxito. Há muitas pessoas que levam a “ciência estelar” 

para a sarjeta pelo uso pervertido da sua influência para fins egoístas, e se esforçando para conseguir uma 

vantagem indevida, mas os Estudantes da nossa literatura não esperarão encontrar conselho em como 
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proceder para tal propósito. Nós não temos estudado o assunto deste ângulo e não ensinaríamos os outros 
como funciona, se soubéssemos. Mas, em certas ocasiões, as “horas planetárias” podem ser usadas de 

forma justa e benéfica, por isso tentaremos indicar aqui como elas podem ser úteis. 

Suponhamos que queiramos ajudar um amigo a conseguir emprego, e sabemos de um lugar apropriado 

para ele. Lembremo-nos de que o Sol é o significador daqueles que possuem autoridade e, portanto, as 

horas do Sol favorecem as transações de negócios com tais pessoas e, também, solicitações de favores às 

essas pessoas; assim teremos as melhores chances de alcançarmos um êxito se tratarmos deste assunto 

naquelas horas. 

Mas, também é importante recordar que o Astro que rege a primeira hora de um determinado dia é o 

principal regente de todo este dia, e que os outros Astros são, apena, regentes subsidiários com o regente 

do dia. Tais Astros estão enfraquecidos ou fortalecidos na proporção em que suas naturezas concordem 

ou discordem da natureza do regente do dia. Assim, se selecionamos uma hora do Sol em um sábado, que 

é matizado com a obstrutiva influência saturnina, nossas chances de alcançar o êxito não são tão grandes 
quanto as que teríamos se escolhêssemos uma hora do Sol em uma quinta-feira, que é toda matizada com 

o benevolente raio de Júpiter, o regente do dia. 

Ou, se for o caso de uma questão de honra, e tivermos de discutir com alguém de ânimo exaltado, e que 

sabemos que é capaz de se ressentir e de dizer ou fazer algo que ambos queremos evitar, usemos o frio e 

úmido cobertor da hora de Saturno, se possível, para quebrantar e sufocar o espírito marciano. O perigo 

de uma ruptura será, então, minimizado em grande medida e, ambos, nós e essa pessoa, provavelmente 

vamos dar boas risadas com a agradável lembrança de quão bem nos saímos de tudo aquilo. 

Ou, se for necessário estimular alguém que seja preguiçoso e que, por isso mesmo, faz os outros sofrerem, 

e se parecer necessário “acender um fogo debaixo dele” para fazê-lo se mover, combinamos o fogo e a 

energia de Marte, como regente do dia, com a influência deste como regente da hora, conversando com a 

pessoa numa terça-feira. Se conseguirmos fazê-la dar o primeiro passo, é bem possível que ela nos atenda. 
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escolha o dia do Sol (domingo) e as horas regidas pelo Sol em qualquer dia. 

Tratamentos nos dias de Marte (terça-feira) e nas horas regidas por Marte, em 

qualquer dia, também atuarão maravilhosamente. Similarmente acontece com 

os outros Astros: sua virtude e seu poder são maiores durante os dias regidos 

por eles. 

Mas, os assim chamados Astros adversos também possuem suas virtudes. Os 

cataplasmas para extinguir a formação de pus (um processo chamado 

supuração) de um ferimento, ou para trazer à superfície um furúnculo, são 

mais eficazes no quente e inflamatório dia de Marte (terça-feira), ou nas horas 

de Marte em qualquer dia, mas aplicações feitas para desinflamar um inchaço 

são mais bem-sucedidas quando feitas no dia de Saturno, o Planeta da 

supressão, ou nas suas horas em qualquer dia. 

Tratamentos recebidos nos dias e horas dos Astros que estão com Aspectos 

benéficos no horóscopo do paciente são sempre mais poderosos e benéficos 
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do que seriam se eles fossem aplicados nas horas e dias regidos por seus 

Astros afligidos, no horóscopo radical (o horóscopo natal). 

Seis tabelas de Horas Planetárias, cobrindo os doze meses, úteis tanto para a 

Latitude Norte quanto para a Sul, são encontradas no Livro Astrologia 

Científica e Simplificada. 
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CONCLUSÃO 

Nós apresentamos uma exposição dos métodos que utilizamos no diagnóstico 

de doenças. Acreditamos que isso capacitará o Estudante a conceber, 

organizar, alcançar todo o conhecimento que precisa, esgotando o assunto, por 

si mesmo, nos maiores detalhes. E, à medida que ele usar esse conhecimento 

altruística e desinteressadamente para ajudar os seres humanos que sofrem, as 

qualidades espirituais serão desenvolvidas de tal maneira que a Mensagem das 

Estrelas revelada em cada horóscopo lhe será como um livro aberto. Usada 

desse modo, essa maravilhosa ciência o ajudará a acumular tesouros no céu, 

como nenhuma outra coisa na Terra poderá fazê-lo. E nós rogamos a Deus 

para que este livro possa ser um meio de estimular o crescimento anímico em 

todos os que aspiram seguir o duplo mandamento de Cristo: 

“Pregar o Evangelho e curar os enfermos.” 

________________________________ 

NOTA IMPORTANTE 

Apesar de tudo o que dissemos, muitas pessoas nos escrevem, anexando 

dinheiro, para levantarmos horóscopos, nos forçando a gastar um tempo 

precioso em escrever cartas de recusa e dando um trabalho para devolver o 

dinheiro. Por favor, nos poupem desse trabalho, pois de nada adianta. Nós 

utilizamos a Astrologia unicamente com o propósito de curar e se você estiver 

doente, nós o ajudaremos de boa vontade, mas não aconselhamos pessoas em 

assuntos mundanos, seja gratuitamente ou por meio de qualquer tipo de 

pagamento.
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A FRATERNIDADE ROSACRUZ 

(*) de acordo com a 3ª Edição de 1918  

Houve um tempo, bem antes da Grécia, em que a Religião, a Arte e a Ciência 

eram ensinadas juntas nos templos de Mistério. Mas, foi necessário, para o 

melhor desenvolvimento de cada uma, que fossem separadas por um tempo. 

A Religião dominou exclusivamente durante a chamada “idade das trevas”. 

Durante aquele tempo, a Ciência e a Arte ficaram de pés e mãos atados. Depois 

veio o período do Renascimento e a Arte ganhou destaque em todos os seus 

aspectos. Entretanto, a Religião ainda era forte e a Arte, frequentemente, se 

prostituiu a serviço da Religião. Por último, veio a onda da Ciência moderna, 

que, com mãos de ferro, tem subjugado a Religião. 

Foi prejudicial para o mundo quando a Religião acorrentou a Ciência. A 

Ignorância e a Superstição causaram profundos sofrimentos devido aos 

infortúnios, aflições e tristezas incontáveis, ainda que o ser humano acalentasse 

e cultivasse um nobre ideal espiritual; ele tinha esperança em uma vida melhor 

e superior. É infinitamente mais desastroso que a Ciência esteja matando a 

Religião, pois agora, até a Esperança, a única dádiva dos deuses deixada na 

caixa de Pandora, pode desaparecer diante do Materialismo e do Agnosticismo. 

Tal situação não pode continuar. A reação deve começar. Se não começar, a 

anarquia arruinará o cosmos. Para evitar uma calamidade, a Religião, a Ciência 

e a Arte devem se reunir em uma expressão mais elevada do Bem, da Verdade 

e do Belo, do que a que tinham antes da separação. 

Entretanto, uma religião espiritual não pode se misturar a uma ciência 

materialista, assim como o óleo não se mistura com a água. Portanto, forma 

tomadas providências para espiritualizar a Ciência e fazer a Religião científica.  
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No século XIII um elevado mestre espiritual, com o nome simbólico de 

Christian Rosenkreuz — Christian: Rosa: Cruz — apareceu na Europa para dar 

início a este trabalho. Ele fundou a misteriosa Ordem dos Rosacruzes com o 

objetivo de lançar luz oculta sobre a mal compreendida Religião Cristã e para 

explicar o mistério da vida e do ser, sob o ponto de vista científico em harmonia 

com a religião. 

Nos séculos passados, os Rosacruzes trabalharam em segredo, mas agora 

chegou o momento de transmitir um ensinamento definitivo, lógico e 

sequencial quanto à origem, a evolução e o desenvolvimento futuro do mundo 

e do ser humano, mostrando tanto os aspectos espirituais quanto os científicos; 

um ensinamento que não faça afirmações que não estejam apoiadas na razão e 

na lógica. Tal é o ensinamento promulgado pela Fraternidade Rosacruz. Esse 

ensinamento satisfaz a Mente fornecendo explicações claras e não questões nem 

evasivas e nem ilusórias. Oferece uma solução que está de acordo com a razão, 

com a justiça, com o dever e com a prudência para todos os mistérios – mas, e 

este é um “'mas” muito importante, não coloca a compreensão intelectual de 

Deus e do Universo como um fim em si mesmo. Longe disso. Quanto maior for 

o intelecto, maior será o perigo de se fazer mau uso dele. Portanto, o 

ensinamento científico só é divulgado para que o ser humano possa acreditar 

e começar a viver a vida religiosa, que pode sozinha conduzir à verdadeira 

fraternidade. 

A Sede Mundial da Fraternidade Rosacruz 

Tendo formada a Fraternidade Rosacruz com o propósito de promulgar os 

Ensinamentos Rosacruzes e ajudar os Aspirantes no caminho do progresso, 

tornou-se necessário encontrar um lar permanente e instalações adequadas para 

o desenvolvimento desse trabalho. Com esse objetivo, foi comprado um terreno 

na pequena cidade de Oceanside, Califórnia, localizada a uns 140 quilômetros 
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ao sul de Los Angeles e a uns 65 quilômetros ao norte de San Diego, a cidade 

mais a sudoeste dos Estados Unidos da América. 

O sul da Califórnia oferece oportunidades excepcionais para o crescimento 

espiritual, pelo fato da atmosfera etérica ser mais densa do que em qualquer 

outra parte do mundo e Mount Ecclesia, como é chamada a Sede Mundial da 

Fraternidade Rosacruz, foi particularmente favorecida nesse aspecto. 

O trabalho de construção começou no final de 1911257. Desde então foram 

construídos: 

Um Santuário, onde os Serviços do Templo Rosacrucianos são oficiados258. 

Um Prédio para Administração de dois andares, contendo no segundo andar os 

escritórios dos vários serviços prestados, a editora e os departamentos 

editoriais. No primeiro andar está uma grande e moderna instalação para 

impressões e encadernações, incluindo uma impressora linotipo, cilindros e 

prensas, máquinas de dobrar, cortadores de papel, máquinas de costuras os 

livros, etc.259 

 
257 N.T.: A partir de 1973, o terreno foi embelezado e numerosos prédios foram construídos, alguns 

substituindo os antigos. 
258 N.T.: Chamado de Pro-Ecclesia ou Capela, na qual diariamente dois Serviços de 15 minutos têm sido 

oficiados, desde sua consagração em dezembro de 1913; foi totalmente restaurada em 1962. Um Serviço 
Devocional, com uma palestra, continua sendo oficiado aos domingos. O público é bem-vindo a todos os 

Serviços na Capela. A Ecclesia, ou Templo de Cura, o centro de nossas atividades de Cura espiritual, foi 

consagrada na Noite Santa de 1920. Um Serviço de Cura é oficiado aqui todas as noites; somente os 

Probacionistas participam. 
259 N.T.: O Prédio da Administração foi terminado em 1917 e reformado em 1962. No segundo andar 

estão os escritórios dos diversos departamentos: Esotérico, Cursos por Correspondência, Editorial, 

Línguas Estrangeiras, Contabilidade, etc. No primeiro andar estão o Departamento de Expedição e a 

Gráfica onde nossas Cartas e Lições mensais, a revista Rays from the Rose Cross, panfletos, etc., são 

impressos. Uma prensa foi usada até 1972 quando uma outra de offset foi instalada. O incremento nas 

vendas de nossos livros fez com que necessitássemos imprimir a maioria deles em outro lugar. 
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Há um moderno Salão para Refeições à prova de fogo com uma capacidade de 

acomodar umas cento e vinte pessoas sentadas. Só refeições vegetarianas são 

servidas para os que aqui trabalham e para os visitantes260. 

Há, também, um Alojamento para Mulheres com uma cômoda Sala de Aula e 

uma Área Social, um número de Casinhas, tipo chalés, e um Alojamento para 

resolver os problemas de lotação na estação de férias, quando muitos Estudantes 

visitam Mount Ecclesia261. 

Os jardins estão ficando mais bonitos a cada ano; centenas de palmeiras e uma 

profusão de flores, como só se vê na Califórnia, aumentam a inspiração e fazem 

desse lugar um paraíso no verdadeiro sentido da palavra. 

 
260 N.T.: O Salão de Refeições ou Cafeteria foi construído em 1914, aumentado em 1939 e reformado em 

1962. 
261 N.T.: O Alojamento Rosacruz foi construído em 1924, para uso dos visitantes e dos trabalhadores. 

Depois de muitas reformas é agora usado para guardar os livros que vendemos. O Prédio do Sanitarium foi 

inaugurado em 1939 e usado por muitos anos para abrigar e tratar pacientes que sofriam de moléstias não-

contagiosas. Hoje é nossa Casa de Hóspedes, usada por membros visitantes e por nossos trabalhadores. 

Numerosos chalés construídos desde 1962, assim como antigos chalés reformados, servem de residência 

para os que aqui vivem. O Prédio do Departamento de Cura foi terminado em 1940. Aqui é efetuado todo 

o trabalho de correspondência, relativo ao Serviço de Cura. 
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ANEXO – EDIÇÕES POSTERIORES À 1930 – PLUTÃO 

Embora descoberto apenas cerca de setenta anos atrás, e com um movimento 

muito lento, o Planeta Plutão tem consideráveis dados astrológicos 

aparentemente confiáveis reunidos sobre ele. Ao inserir Plutão em mapas 

antigos e pegar as chaves transmitidas pela mitologia, foi possível formar 

muitas palavras-chave e frases-chave que permitem aos astrólogos interpretar, 

corretamente, a influência desse Planeta em qualquer Signo, Casa e Aspecto. 

Essas palavras-chave são numerosas e incluem outras bem-conhecidas como: 

transformação, transmutação, redenção, regeneração, degeneração, morte e 

renascimento, unidade, cooperação, ditadura, gangsters, desaparecimento, o 

submundo e a coerção. Ver-se-á que eles estão amplamente ligados à oitava 

Casa, a Casa da herança e da morte. 

Na mitologia, Plutão era o deus do mundo inferior, chamado Hades, ou o 

inferno da ortodoxia, onde queima o Fogo Eterno. Esse fogo corresponde ao 

sexo, a força procriadora. Quando analisado, Plutão indica todas as fases do 

sexo e, como as atividades sexuais são as mais fortes em questões de vida e 

morte, então esse Planeta pode muito bem ser denominado como a “usina de 

força” da família astral. Acreditamos que não deva ser estritamente 

denominado adverso, mas sim intransigente, não prestando favores e exigindo 

que sejam obtidos benefícios. 

Plutão pode muito bem ser alocado no submundo, pois a palavra significa 

riqueza, sendo aplicada a ele porque o milho, a riqueza dos primeiros tempos, 

foi enviado de baixo da Terra como seu presente. Plutus, o deus da riqueza, 

foi representado como um cego, indicando que quando o ser humano focaliza 

sua atenção nas coisas materiais, ele deixa de ver as coisas mais valiosas ao 

seu redor. Na verdade, “o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal”. 
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Nossa palavra plutocrata é derivada de Plutão e significa poder ou dominação 

por meio da riqueza derivada de outras fontes que não o próprio trabalho. Essa 

riqueza está sob a jurisdição da oitava Casa, a posição zodiacal natural de 

Escorpião. Ele se origina de heranças, legados, bônus, ganhos inesperados, 

seguros e fontes semelhantes. Foi conquistado em um renascimento anterior e 

vem de fontes ocultas como uma herança na vida presente. 

Plutão e Prosérpina, sua esposa, governavam os Espíritos dos mortos no 

Mundo inferior; aqui temos uma analogia direta com o governo da morte na 

oitava Casa. Plutão e Prosérpina estão correlacionados com os princípios 

masculino e feminino da Natureza, os princípios da procriação. 

Outra correlação com os assuntos da oitava Casa fica evidente quando 

consideramos a função de Ceres, deusa do milho e mãe de Prosérpina, de 

quem deriva a palavra cereal. No ciclo de crescimento do milho, como na 

maioria das plantas, uma velha planta morre, mas a semente da qual brotou é 

enterrada e se regenera – da morte vem o renascimento. 

Plutão, geralmente aceito como Regente, ou co-Regente com Marte, do Signo 

de Escorpião governa os órgãos excretores que controlam o sistema de esgoto 

do Corpo, bem como os sistemas de esgoto municipais. Aqui vemos o papel 

de Plutão como regenerador e transformador, pois toda matéria excretora, 

quando enterrada na terra, é transformada, regenerada ou redimida e 

reaparecerá, como a fênix, em outras formas. 

Do lado positivo, Plutão trabalha pela unidade, por meio da organização. A 

regeneração do Corpo e da Mente ocorre quando a gratificação dos sentidos é 

descontinuada e as forças vitais ascendem através da medula espinhal 

serpentina como um fluido ou gás, vitalizando a Glândula Pineal, que está sob 

o governo de Netuno. Então os seres humanos podem voar a grandes alturas 

pela força de uma Mente renovada. Como resultado, o governo plutoniano é 
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convertido ou transferido para o Signo da cabeça, Áries (governado por 

Marte), a sede do pensamento e da Glândula Pineal. 

Em seu lado negativo, Plutão engendra tirania, ditadura e organização para 

fins de dominação. Assim, Plutão influencia os senhores do submundo, 

gangsters e assassinos. Quando na 8ª Casa de um horóscopo natal, pode 

indicar uma morte misteriosa, possivelmente por cirurgia ou após um 

desaparecimento. 

Em seus aspectos adversos, Plutão foi comparado ao Guardião do Umbral (a 

entidade elemental composta criada nos planos invisíveis por nossos 

pensamentos e atos malignos não transmutados em vidas passadas). Em seus 

aspectos positivos, ele foi comparado ao Santo dos Santos. Nenhum Astro 

pode indicar condições mais depravadas ou drásticas ou, inversamente, níveis 

de espiritualidade mais exaltados. 

As qualidades essenciais da “natureza espiritual” de um Astro devem coincidir 

com as qualidades essenciais do Signo que rege. Portanto, em um estudo de 

Plutão é necessário considerar também o Signo de Escorpião, a respeito do 

qual considerável informação autêntica nos chegou ao longo dos séculos 

passados, e do qual Plutão e Marte são, geralmente, aceitos pelos principais 

astrólogos como co-Regentes. 

Como um Signo Fixo e de Água, Escorpião pode ser comparado ao gelo, 

comprimido e imóvel. Como um significador emocional, ele representa o 

sentimento em sua forma mais intensa. É a fonte de desejo-força da qual toda 

a humanidade deriva seu pabulum emocional, a ser transmutado por meio do 

amor pela regeneração da Vida. Dessa fonte, todas as coisas vivas derivam sua 

expressão e perpetuação criativa. Por termos utilizado esse poder de muitas 

maneiras durante muitos renascimentos, todos os seres humanos têm uma 

grande área de potencial de desejo “submersa”, invisível na vida presente, que 
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decorre diretamente de nossa afiliação a esse recurso. Essa afiliação mútua foi 

referida, por muitos pensadores, como o “inconsciente coletivo”. 

Em termos de um ponto de vista convencional e ortodoxo, podemos dizer que 

Escorpião representa ou simboliza a “fonte do mal”. Isso expressa a atitude 

das pessoas que veem a vida como “negra ou branca” - essencialmente boa ou 

essencialmente má. Tal conceito foi, e ainda é, necessário, porque serve como 

um guia para a conduta da humanidade em evolução. 

À medida que o ser humano evolui, entretanto, sua consciência amorosa se 

torna mais espiritualizada e sua inteligência mais desenvolvida. O amor-

próprio se transforma no amor pelo companheiro e pela progênie e, 

eventualmente, no “amor fraternal”; as forças da sexualidade são elevadas em 

qualidade vibratória para se estender aos níveis de criatividade e poder mental. 

Por meio de tudo isso, a consciência do indivíduo amadurece e amadurece o 

desejo de melhoria, expansão para um conhecimento mais amplo do universo 

e de outras pessoas e, em última análise, para a sabedoria e a realização de 

ideais. Assim, a vida não é “totalmente preta” ou “totalmente branca”, mas um 

processo de desenvolvimento. Escorpião, por meio dos padrões da 8ª Casa, 

torna possível a extensão da experiência às expressões transcendentes da 9ª, 

10ª, 11ª e 12ª Casas – aquelas que governam a Mente, a posição social, os 

amigos e a tristeza, respectivamente. 

Escorpião parece mau apenas para a Mente que vê o mal como uma “entidade 

estática”. Quando visto em um contexto mais dinâmico, Escorpião é a fonte de 

todo amor, de toda aspiração e, por meio da realização da experiência de 

relacionamento, a fonte de toda sabedoria. 

Há um fator psicológico desagradável, envolvido na vibração de Escorpião, 

que deve ser considerado e que é a frustração do desejo generativo não 

liberado. Isso cria uma congestão na natureza do desejo que resulta em uma 
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miríade de doenças emocionais, nervosas e mentais que podem afligir a 

humanidade em quase todas as fases de desenvolvimento. É verdade que 

existem poucas pessoas renascidas que não requerem essa forma de liberação, 

mas são poucas e, normalmente, estão distantes entre si. 

É natural e saudável que as pessoas, de um modo geral, experimentem a 

satisfação do desejo de acasalamento no companheirismo do relacionamento 

amoroso. Poucos Egos estão, fisiologicamente ou emocionalmente, prontos 

para uma vida de celibato, e seria perigoso, individualmente e para a 

sociedade, para a maioria das pessoas empreender tal vida em seu estágio 

atual de desenvolvimento. 

Isso, no entanto, não pretende ser um argumento para o uso indiscriminado da 

força sexual para fins de propagação ou prazer. Essa mesma força, quando 

conservada, pode ser transmutada em força espiritual e liberada na forma de 

criatividade mental e Epigênese. Para as pessoas que estão cientes da 

verdadeira natureza e objetivo final da força criadora que é, de fato, a “força 

sexual”, e dos meios de canalizá-la para cima, não há necessidade de 

experimentar a frustração e as doenças que ocorrem quando não é totalmente 

liberada. 

Um Escorpião (ou Plutão) não preenchido no mapa natal, no entanto, ou seja, 

uma configuração na qual não parece que essa força será liberada 

legitimamente, seja para fins de propagação ou criativos, indica a 

possibilidade de que a pessoa pode ceder a expressões de crueldade, 

desonestidade, assassinato e outros impulsos destrutivos como uma satisfação 

substituta para essa coisa que, em sua natureza de desejo, grita por 

gratificação. 

Como o Corpo Denso pode irromper com furúnculos devido a condições 

tóxicas não liberadas, a consciência pode irromper com todos os tipos de 
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impulsos obscuros para liberar um impulso de desejo potente. A história do 

desenvolvimento da humanidade como organismo sexual está repleta de 

capítulos de medo, perversão, doença e loucura, porque muitas e muitas 

pessoas viveram, emocionalmente, envolvidas em padrões que vão do falso 

puritanismo à promiscuidade, completamente afastados do processo da 

experiência natural e saudável de realizações amorosas. 

Estamos finalmente começando a chegar às raízes dessas doenças emocionais 

e somos forçados a concluir que a vida não pode ser bem vivida, a menos que 

seja baseada em uma filosofia de liberações saudáveis, construtivas, amorosas 

e felizes. O remédio para as doenças emocionais se encontra na educação 

iluminada e espiritualizada, somada à determinação vitalizada de viver uma 

vida saudável, expressiva, bela e amorosa, na relação consigo mesmo e com 

os outros. Dessa forma, o recurso do desejo é transmutado e expresso em 

termos que favorecem a evolução, bem como o resgate das dívidas de destino 

maduro em uma consciência espiritualizada. 

As lições mais significativas que Plutão ensinaria serão aprendidas e o maior 

potencial de Escorpião será realizado, com o desenvolvimento de Mentes 

puras, pensamentos puros e vida pura. Então, os Aspectos adversos desse 

Planeta e do Signo serão impotentes para nos afetar e seremos capazes de 

promover um tremendo crescimento espiritual, sob suas influências benignas. 

F I M 


