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A Lua, na sua viagem mensal através do zodíaco, visita todos os outros planetas, e o Sol. Quando 
está muito próxima de outro astro, diz-se que está em conjunção. A astrologia do „Aqui e Agora“ é 
diferente da astrologia dos horóscopos de pessoas mais conhecidos. Nem todos os dias a Lua forma 
conjunções. Aqui, estão pequenas descrições do seu efeito, que é para todas as pessoas e não apenas 
para os „nascidos deste, ou aquele signo“, como diz nos «horóscopos de jornal». Cada pessoa vive o 
efeito à sua maneira, mas há uma tendência geral. Cada planeta tem muitas formas de se manifestar, 
e é difícil dar receitas absolutas e seria demasiado extenso querer descrever tudo. O efeito dura 
cerca de 24h, portanto 12h antes até 12h depois do momento exato da conjunção. Quem quiser 
também pode procurar ver as conjunções no céu. À noite, no dia da conjunção, quando se vê a Lua 
perto de uma „estrela“ brilhante, essa "estrela" é o planeta em causa. Plutão, Neptuno e Urano não 
são visíveis. 

Lua - conjunção - Sol: aqui e agora
Quando a Lua na sua viagem mensal em volta do zodíaco passa 
pelo Sol, chama-se Lua Nova. Nova porque volta a ser visível 
após ter desaparecido dentro do abraço luminoso do Sol. Nesta 
altura ela reflete a sua luz para o cosmos e não para a terra. Isto 
significa que neste momento o ego, que tem uma grande 

necessidade de brilhar, representado pelo Sol, é amenizado com a suavidade amorfa da Lua. A 
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passividade da Lua é condimentada com a expressividade do Sol. As ruas e locais de encontro estão 
possivelmente desertos, e os momentos são bons para nos concentrarmos nas nossas tarefas. Com 
esta Lua é possível seguir os objetivos, estando a auto-expressão do Sol acasalada com a intuição da 
Lua. Não nos perturba a emotividade forte da Lua, que projeta a sua luz para o cosmos. Não vale a 
pena organizar festas com a Lua Nova, pouca gente irá aparecer. Estas estão muito mais animadas 
nas vésperas duma Lua Cheia, quando os egos e as emoções estão agitados. Na Lua Cheia, quando 
o Sol está em oposição à Lua, as pessoas procuram no oposto o seu complemento. Devido a esta 
oposição ficamos explosivos e com vontade de comunicar. Nos dias após uma Lua Cheia já passou 
a expectativa e festas ou encontros nestes dias serão menos divertidos. Outro fenómeno curioso é 
que na Lua Cheia, costuma haver comida a mais, porque todos foram às compras. E na Lua Nova a 
despensa estão vazias, ninguém foi às compras. A Lua Nova também é boa para plantar e a Lua 
Cheia é indicada para colher.

Lua - conjunção - Mercúrio: aqui e agora
Mercúrio é o planeta mais rápido e mais próximo do sol. Por isso 
visita todos os outros planetas em pouco tempo. Por essa razão é o 
mensageiro dos deuses. Todos os planetas correspondem a deuses 
antigos com os mesmos nomes e com aptidões semelhantes. 
Mercúrio faz muitas voltas no céu, para a frente e para trás. Tem a 
capacidade de reatar o que parece interrompido. Hoje podes ir fazer recados, dar as voltas todas que 
faltam, sem te perderes. É um dia para ir falar com várias de pessoas de assuntos completamente 
diferentes, sem criar confusão. Também é bom dia para ler, escrever, falar e discursar, dar e receber 
noticias, debater, trocar ideias, comunicar com vizinhos, irmãos e colegas.

Lua - conjunção - Vénus : aqui e agora
Vénus enche o mundo com um certo encanto, é um pouco parecida 
com o planeta Neptuno. É uma Lua muito feminina, em que as 
mulheres verão as suas forças e qualidades desenvolvidas de uma 
forma positiva. Mas também homens podem beneficiar de Vénus, 
pois favorece o bem estar e a estética do corpo humano, tanto 

numa forma de expressão desportiva, como artística. É um bom momento para cuidar do teu visual, 
das roupas, do penteado, ou para decorar a casa. Esta lua é sedutora, em tudo o que se espera de um 
planeta chamado Vénus. Portanto dedica-te ao amor, mas também à amizade e cultiva todos os 
relacionamentos com pessoas, animais, plantas e coisas. Mas atenção que Vénus também pode ser 
escorregadia e seduzir-nos para coisas como perder o autocarro. É preciso ter cuidado com as 
leviandades. Vénus proporciona um bom sentimento para com os outros e este dia vai facilitar a 
comunicação, mesmo com pessoas onde exista uma relação difícil. Vénus também apoia a transação 
de bens, é, portanto um bom dia para fazermos trocas. 

Lua - conjunção - Marte: aqui e agora
Nesta lua desenvolve-se uma grande capacidade de cação. É um 
bom dia para tarefas que exigem esforço, mental ou físico. 
Consegue-se por a força de vontade a funcionar. As pessoas 
normalmente colaboram sem grandes perdas de tempo. É um 
momento para arrancar com uma ideia, um projeto, um trabalho. 
Viagens de carro de muitos kms fazem-se, sem contratempos. Marte é um planeta masculino e todo 
o dia tem essa qualidade. As mulheres podem desenvolver o seu lado masculino. Assuntos 
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relacionados com automóveis, motores, objetos de metal (em especial o ferro), ferramentas, são 
bem resolvidos neste dia. De evitar são confrontos e situações conflituosas, pois facilmente podem 
escalar perante a energia explosiva de Marte. Este dia provavelmente será mais quente que os outros 
e com sol.

Lua - conjunção - Júpiter: aqui e agora
Neste dia tens projetos, que te deixam eufórico. As tua ideias 
possivelmente galgam barreiras. Precipitam-se em catadupa. Há 
algo em ti que te puxa e arrasta. Júpiter é de longe o maior planeta 
do sistema solar, se fosse um pouco maior seria uma estrela. Por 
isso neste dia podes dedicar-te a grandes tarefas ou grandes ideias. 

Põe-te a trabalhar em algo de grandioso. Num trabalho físico a energia parece fluir 
espontaneamente, num trabalho mental as ideias não param. Podes fazer uma longa e exaustiva 
viagem porque chegas ao destino facilmente. As coisas provavelmente sucedem bem. É um bom dia 
para tentar a sorte. O tempo muito provavelmente será quente e com sol. 

Lua - conjunção - Saturno: aqui e agora
Saturno pode ser muito aborrecido. Podes ter a sensação que 
trabalhas para nada e que não tens alegria de viver. No entanto esta 
lua tem muitas excelentes qualidades quando bem aproveitada. É 
indicada para trabalhos que exigem paciência, persistência ou 
concentração. É ótima para ir ao dentista, pois as dores são menos 
sentidas. Também é indicada para ir ao medico e para todas as coisas de saúde e doença - há menos 
envolvimento emocional. Problemas difíceis, que persistem há muito tempo, podem ser resolvidos 
nesta altura. Também é boa lua para arrumar a arrecadação ou o sótão. Esta lua proporciona um 
bom dia para ir visitar os mais velhos ou tratar com autoridades. O tempo tende a ser seco e fresco. 

Lua - conjunção - Urano: aqui e agora
Esta noite talvez não dormiste de exaltação como se tivesses 
tomado café forte. Possivelmente andas frenético dum lado para o 
outro. Sentes-te elétrico ou nervoso. Hoje é o dia para fazer coisas 
totalmente fora, coisas excêntricas ou loucas, coisas originais, 
artísticas, coisas que ninguém faz. Hoje existe muito espaço para 

realizar as tuas ideias. Ousa fazer algo que nunca fizeste. Talvez tenhas dificuldade em te 
concentrar, gostarias de fazer tudo ao mesmo tempo. Leva o computador para arranjar, ou outros 
aparelhos elétricos, é um bom dia para assuntos relacionados com eletricidade, eletrónica, 
informática, telecomunicações. O tempo tende a ter sol, mas também pode variar repetidamente 
entre chuva e frio, e sol e calor. 

Lua - conjunção - Neptuno: aqui e agora
Este dia deve ser encarado com calma. É um dia para sonhar, 
deixar o tempo passar como se tivéssemos todo o tempo do 
mundo. É um dia mágico, bom para assuntos místicos ou 
esotéricos e para viagens aos confins da alma. Se olharmos em 
volta a paisagem parece de um conto de fadas, as cores, as formas 
parecem encantadas. Com os outros sentimos uma ligação universal, ancestral, como uma rede que 
engloba tudo. Se trabalhares, hoje, fá-lo pausadamente, sem pressa, dá intervalos de descanso a ti e 
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aos outros e verás que o dia rende, como se não tivesse fim. Se no entanto achas que não tens tempo 
para tretas e programares coisas à pressão, com horas marcadas, porque achas que algo tem que 
acontecer, irás conhecer Neptuno da sua pior maneira. Tens a sensação de não sair do sítio ou até de 
tudo sair ao contrário. Cuidado com ilusões e enganos, neste dia. Esta Lua é boa para lidar com 
líquidos e químicos, essências, água; é boa para ir ao mar, rio ou lago; para tratar assuntos de drogas 
ou álcool; para estar com pessoas muito confusas ou doentes psíquicas, porque facilita uma 
comunicação universal, não-verbal. O tempo tende a ser chuvoso ou enevoado, indefinido. 
Conforme a estação do ano e o local, uma camada de nevoeiro escuro pode cobrir a visibilidade. 

Lua - conjunção - Plutão: aqui e agora
Hoje é o dia dedicado ao deus e à deusa das trevas. Por isso 
lembra-te dos conhecimentos profundos e antigos das bruxas, que 
sabiam curar. E sabiam invocar forças para ajudar o seu povo e os 
seus amigos a sobreviver em tempos difíceis, a ultrapassar crises e 
a resolver problemas pessoais. Usa este dia para rituais xamânicos 

ou para aprender algum conhecimento do domínio da magia, das medicinas alternativas, meditação 
transcendental ou algo semelhante. Reflete sobre os mistérios da vida e da natureza. Também podes 
ir para uma caverna, uma cave ou um subterrâneo e sentir a energia do interior da terra. Lembra-te 
que há forças mais fortes que nós, contra as quais nada podemos fazer. Plutão é assim. Quando 
ativado pela Lua, como hoje, tinge o dia com as suas cores: vermelho e preto. Plutão é o último 
planeta do sistema solar, o mais lento e o mais longínquo. A seguir a ele só há a imensidão escura 
do cosmos. Plutão é o limite da nossa esfera vital. A versão feminina é Perséfona, deusa das trevas e 
também dos mortos e da transformação. Se estiveres numa esfera mais trivial do dia-a-dia, os 
assuntos de hoje podem ser: esconderijos, segredos, espias e espiões, polícias, medo pura e 
simplesmente, sustos, perigo ou gosto pelo risco, mas também finanças, política, minérios e 
minerais, ciências da natureza, sexualidade, pesquisa, descoberta de coisas escondidas.


