
SINASTRIA ENTRE OS MAPAS NATAIS DE L.P.E  R.F 
 
 
L.P–NASC: EM 06.12.1971 ÀS 04:30 HS EM SP 
R.F- NASC. EM 11.07.1970 ÀS 12:00 HS EM SP 
 
POSIÇÕES DOS PLANETAS NOS MAPAS INDIVIDUAIS: 
 
 
L.P 
 
Sol – em Sagitário 
Lua –em Leão 
Mercurio – emSagitário 
Vênus – em Capricórnio 
Marte – em Peixes 
Júpiter – em Sagitário 
Saturno – em Gêmeos 
Urano – em Libra 
Netuno – em Sagitário 
Plutão – em Libra 
 
 
R.F 
Sol - em Câncer 
Lua – em Libra 
Mercúrio – em Câncer 
Vênus – em Leão 
Marte – em Câncer 
Júpiter – em Libra 
Saturno – em Touro 
Urano – em Libra 
Netuno – em Escorpião 
 
 
O RELACIONAMENTO SAGITÁRIO / CÂNCER 
Sagitário é um signo de fogo, simbolicamente relacionado a intuição, a 
criatividade e ao entusiasmo. O espírito de aventura, a sinceridade e o 
otimismo são a marca do Sagitário. 
Câncer  é um signo de água, simbolicamente relacionada à emoção e ao 
sentimento. O apego, a vulnerabilidade emocional e a extrema sensibilidade 
são a marca do Câncer. Ele busca segurança, principalmente emocional e tem 
dificuldades para se arriscar, por medo de sofrer, de ser machucado. Quando 
isto acontece, demora para se recuperar. 
Fogo e Água não são elementos naturalmente compatíveis, por essa razão 
uma relação entre signos destes dois elementos é sempre desafiadora. Há 
uma intensa atração, mas o equilíbrio é delicado, e é preciso jogo de cintura, 
flexibilidade e muita vontade para harmonizar estas duas naturezas tão 
diferentes. 
 



ANÁLISE DAS CASAS RELACIONADAS A AFETIVIDADE (5), AO 
CASAMENTO (7) E A SEXUALIDADE (8). 
 
L– CASA CINCO EM PEIXES – A casa da afetividade em Peixes, traz 
sensibilidade, compaixão e altruísmo na vivência do amor. O amor tende a ser 
idealizado, e por essa razão, a decepção pode ocorrer. Há também uma 
tendência a permanecer muito tempo em uma situação, mesmo que não esteja 
feliz, por insegurança. 
 
R – CASA CINCO EM AQUÁRIO – A casa da afetividade em Aquário faz com 
que R valorize a amizade, como componente essencial numa relação de amor. 
As vezes a racionalidade aquariana pode dar a impressão de frieza. A marca 
essencial do Aquário é a liberdade e dificilmente ele permanecerá numa 
relação em que sua liberdade seja tolhida. As experiências amorosas tendem a 
acontecer repentinamente e podem desafiar os padrões tradicionais, impostos 
pela sociedade. 
 
 
L-  CASA SETE EM GÊMEOS- Versatilidade, eloqüência, jovialidade, são a 
marca de Gêmeos. Esta necessidade de comunicação é essencial na relação 
com o parceiro no casamento. Mas pode haver instabilidade, pois a  natureza 
inconstante de Gêmeos não suporta rotina e tédio e precisa de estímulos 
constantes para se manter entusiasmada no casamento. 
 
R- CASA SETE EM ÁRIES - Um signo de fogo nesta casa traz entusiasmo na 
vivência da parceria. Mas Áries adora independência e é individualista, por isso 
tende a fazer imperar a sua vontade no casamento.  
 
 
L– CASA OITO EM GÊMEOS – A casa da sexualidade em Gêmeos indica que 
Luciana precisa de uma forte comunicação e uma leveza na relação intima com 
o parceiro. 
 
R – CASA OITO EM TOURO – Os sentidos físicos são a marca dos signos de 
terra, comoTouro, por essa razão esta colocação indica alguém fortemente 
sensual, e que uma grande importância é dada a esta dimensão da vida. Touro 
é estável e transmite segurança e confiança a parceira na relação.  
 
 
 
OS PLANETAS PESSOAIS E O AMOR 
 
 
LUA – determina nossas reações emocionais instintivas 
 
 
VÊNUS – determina como vivenciamos o amor e a afetividade 
 
 



MARTE –Marte no mapa revela a energia masculina. No mapa dos homens, 
mostra como eles se afirmam como homem, qual é o estilo deles. E no mapa 
das mulheres, o tipo de homem que as atrai.. 
 
 
L – LUA EM LEÃO NA NONA CASA 
A Lua em Leão confere uma natureza emocionalmente extravagante, indicando 
a necessidade de atenção, reconhecimento e luzes. Mas a generosidade e o 
calor são uma resposta natural na relação com as outras pessoas. Na nona 
casa a presença da Lua enfatiza a importância das viagens como forma de 
aprendizado e também o interesse pelas questões filosóficas e espirituais como 
guia para a tomada de decisões na vida. 
 
 
R– LUA EM LIBRA NA DÉCIMA SEGUNDA CASA 
A Lua em Libra faz com que a necessidade de relacionamento seja forte e há 
ênfase na interação emocional com a parceira. Ele é particularmente suscetível 
à beleza e a à harmonia. 
Na décima segunda casa, que é uma casa do emocional, a presença da Lua 
indica que os sentimentos são particularmente delicados e costumam ser 
ocultos. A pessoa com esta colocação tem necessidade periódica de reclusão 
e de nutrição interior. 
 
 
L- VÊNUS EM CAPRICÓRNIO NA SEGUNDA CASA 
Vênus em Capricórnio faz com que o relacionamento seja levado seriamente e 
que a afetividade seja vivenciada de modo maduro, sério, responsável. 
Lealdade e responsabilidade predominam na relação com o outro. 
A segunda casa tem relação com a segurança material e com o sentido de 
autoconfiança. Isto indica que L tende a ter sorte nesta dimensão da vida que é 
a segurança material, visto que Vênus é um benéfico. A autoconfiança está 
relacionada com a vivência de um amor sólido, maduro, estável. 
 
 
R – VÊNUS EM LEÃO NA DÉCIMA PRIMEIRA CASA  
Vênus em Leão indica que ele é generoso, leal, caloroso e entusiasta na 
relação amorosa. Mas precisa ser admirado e elogiado, valorizado pela 
parceira. 
Vênus na décima primeira casa indica que ele valoriza as amizades e 
associações de um modo geral. Pode haver interesse nas questões sociais. 
 
A natureza séria e confiável da Vênus de L confere a r a segurança para 
expressar todo o entusiasmo e a intensidade que Leão necessita. Para L, que 
busca estabilidade no amor, a generosidade e o calor que r expressa na 
relação amorosa é fundamental para que possa despertar a sua confiança. 
 
 
L - MARTE EM PEIXES NA QUINTA CASA 
 Marte no mapa de uma mulher define porque tipo de homem ela se sente 
atraída. Em Peixes, indica atração por homens sensíveis, românticos e 



atenciosos. O sexo tende a ser vivenciado de maneira emocional, idealizada, 
buscando uma união de almas. A localização de Marte na quinta casa, que 
rege a afetividade, reafirma ainda mais estas qualidades, mas pode também 
trazer confusão, falta de objetividade e insegurança na vida afetiva. 
 
 
 
R– MARTE EM CÂNCER 

- para agir, precisa sentir motivação emocional.  

- muito sensível e fácil de magoar. Age movido por sentimento 

- protetor daqueles por quem tem afeto. Gosta de acolher, cuidar e nutrir as 
pessoas queridas  

- gosta de cultivar a sua família e lar. Faz de familiares as pessoas com quem 
convive. Gosta de curtir os familiares de seus queridos. Gosta de sentir que os 
familiares dependem dele.  

- gosta de mandar e tomar atitudes no ambiente familiar.  

- aprecia a segurança financeira e a estabilidade. Habitualmente desde cedo 
aprende a se sustentar e se cuidar. Faz questão de dar conta das 
necessidades da família.  

- a vida doméstica lhe estimula e agrada. No seu lar está o seu coração. Cria 
espaço no seu lar para receber. É atento aos gostos e necessidades dos 
outros.  

 
 
Comparação: 
O Marte de ambos se encontra em signos de água, portanto a energia de Marte 
é vivenciada com sensibilidade pelos dois, mas pode faltar intensidade e 
ímpeto no sexo. Mas, isto pode não constituir um problema já que ambos 
valorizam mais a expressão do amor e do carinho do que os arroubos físicos 
mais agressivos. 
 
 
Ambos possuem Saturno na casa sete, do casamento. 
Saturno na sétima casa pode trazer atrasos e obstáculos à realização nesta 
dimensão da vida. Qualquer relação é tratada com o devido cuidado, medo ou 
insegurança. A responsabilidade em relação ao outro será sempre uma 
preocupação de ambos. Isto enfatiza a dificuldade em terminar um casamento. 
 
 

ASPECTOS INTERPLANETÁRIOS ENTRE OS DOIS MAPAS 
 
 



SOL DE R SEXTIL LUA DE L  
Este é um aspecto harmonioso, o que indica que a natureza romântica de R 
encontrará apoio na intensidade emocional de L. 
 
LUA DE R SEXTIL URANO DE L 
Outro aspecto harmonioso, que faz com que a natureza libriana de R, que traz 
duvida e indecisão, encontre apoio na energia Uraniana de L, planeta que 
incentiva mudanças e revoluções na vida. 
 
LUA DE R TRIGONO NETUNO DE L 
A natureza conciliadora da Lua libriana de R e o idealismo concedido por 
Netuno a L, se harmonizam e constituem um potencial para o entendimento. 
 
MERCURIO DE R TRIGONO VÊNUS DE L 
Mercúrio em Câncer confere a R uma mente e uma forma de comunicar-se 
sensível, o que se harmoniza com a Vênus em Capricórnio de L, já que os dois 
signos são opostos/complementares.  
 
 
MERCURIO DE R QUADRATURA PLUTÃO DE L 
Este é um aspecto desafiador, pois a sensibilidade conferida pelo Mercúrio em 
Câncer de R, precisará ser confrontada com a energia poderosa de Plutão,  
que confere a L, o desejo de estar no comando, no controle das situações. 
 
MERCURIO DE R EM CONJUNÇÃO COM O MERCURIO DE L 
Esta é outra posição que favorece o entendimento e a comunicação entre 
vocês, pois seus planetas Mercúrios estão ambos em Libra. 
 
 
MERCURIO DE R EM CONJUNÇAO COM O PLUTÃO DE L 
A comunicação entre vocês é um dos caminhos para que possam intensificar o 
relacionamento, e também realizar transformações interiores importantes para 
ambos. 
 
VÊNUS DE R QUADRATURA URANO DE L 
Temos aqui um desafio a ser enfrentado, pois a Vênus leonina de R se 
confronta com o Urano de L, e pode ocorrer atrito entre o desejo dele de estar 
no comando, e a rebeldia conferida a ela pelo planeta Urano. 
 
 
MARTE DE R EM TRIGONO COM O SOL DE L 
O impulso para a ação, que o planeta Marte confere a R, está totalmente em 
harmonia com a essência de L o que confere a ele um grande potencial para 
agir, tomar atitudes e iniciativas relacionadas a ela.  
 
 
MARTE DE R EM OPOSIÇÃO COM O PLUTÃO DE L 
Estes são dois planetas intensos e poderosos. O desafio é que Marte em 
Câncer não dá muito ímpeto, muita coragem, pois Câncer é um signo muito 



emocional, e pode ser difícil a R entender e corresponder aos impulsos 
direcionados a mudanças radicais que Plutão confere a L. 
 
SATURNO DE R EM QUADRATURA COM A VÊNUS DE L 
Aqui temos outro desafio, pois Saturno confronta Vênus e ambos estão em 
signos de terra, teimosos e pouco flexíveis, como Touro e Capricórnio. É 
preciso um esforço consciente para evitar conflitos. 
 
SATURNO DE R EM TRIGONO COM URANO DE L 
Este é um aspecto positivo, portanto a energia restritiva de Saturno, concede 
juízo e uma certa cautela aos arroubos de rebeldia e desejo de revolução na 
vida, que Urano traz para L.  
 
 
SATURNO DE R EM OPOSIÇÃO AO NETUNO DE L 
Esta é uma briga entre o sonho e o idealismo romântico que Netuno dá a L e a 
restrição e repressão do ímpeto e da coragem, conferida por Saturno a R. 
 
URANO DE R EM CONJUNÇÃO COM A LUA DE L 
Este é um aspecto difícil pois o Urano de R tende a gerar nervosismo, tensão e 
ansiedade em L. 
 
 
ASCENDENTE DE R EM QUADRATURA COM A VÊNUS DE L 
Aspecto desafiador. A personalidade libriana de R indecisa, confronta-se com a 
Vênus de L, que a faz ser decidida e querer consolidar uma ligação afetiva. O 
desafio maior para L é lidar com esta questão de modo flexível, sem querer 
impor sua forma de agir. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como não existe acaso nos encontros amorosos, todas as relações possuem 
em si um potencial de aprendizado e crescimento para ambos os parceiros. 
Embora nem todos sejam capazes de tomar consciência desta verdade e, por 
essa razão, muitos percam a oportunidade de alcançar a evolução através da 
difícil arte de relacionar-se, para alguns o conhecimento acerca do aprendizado 
que uma relação pode lhes proporcionar, é de grande ajuda. 
 
Isto porque lhes permite compreender melhor as diferenças e como podem 
tentar harmonizá-las. Mas, o mais importante e fundamental de tudo é o amor, 
quando ele está presente, num nível muito profundo, estará também a vontade 
e o empenho sincero de ambos os parceiros em fazer a relação dar certo, 
crescer e frutificar, trazendo felicidade aos dois.  
 
Este é, aliás, o único motivo que deve nos levar a permanecer numa relação, 
ambos devem estar felizes, e encontrando no outro apoio, respeito e 
compreensão. Mas é preciso que estejam firmemente dispostos a fazer cada 
um a sua parte para que este ideal se realize. 
 



A presente sinastria apresenta inúmeros pontos favoráveis, que permitem o 
estabelecimento de uma relação duradoura. Ambos possuem uma natureza 
sensível, baseada na busca pela harmonia e o entendimento.  
 
Os desafios, apesar de existirem, são em menor numero e certamente serão 
superados com a vontade e o sentimento de amor que unem ambos os 
parceiros. 
 
O maior obstáculo a ser vencido, a meu ver, é a indecisão libriana de R, que o 
leva a ter muita dificuldade em fazer escolhas. O medo de magoar, ser injusto 
com alguém, é o que o leva a permanecer paralisado no momento de tomar 
decisões, visto que, fazer uma escolha sempre pressupõe agradar um lado e 
desagradar outro. 
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www.somostodosum.com.br 
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