
Mercúrio 
 
Mercúrio, o menor dos planetas, é também o mais próximo do Sol. Símbolo da mente racional, 
Mercúrio está intimamente ligado ao nosso senso de direção espiritual e deve servir ao nosso 
senso de finalidade (Sol). Uma vez que Mercúrio nunca está a mais de 28 graus de distância do 
Sol, a única relação possível que eles podem estabelecer entre si é a conjunção, ou a união. Se 
Mercúrio estiver à distância máxima do Sol diz-se que intelecto da pessoa está separado do seu 
objetivo principal. Mas quando estão conjuntos, diz-se que mente e vontade estão em sintonia. 
 
Essa relação entre mente e vontade é representada miticamente pela relação entre Mercúrio e 
Júpiter, e entre Mercúrio e Sol. Na mitologia grega, Mercúrio era simbolizado por Hermes, o 
deus dos ladrões e das comunicações. Filho de Zeus (Júpiter), Hermes foi um menino precoce 
que, assim que nasceu, construiu um instrumento musical (lira) da casca de uma tartaruga e 
roubou o rebanho de Apolo (Sol). Quando apanhado pelo seu crime, ele foi levado ao Olimpo 
para julgamento. Fascinados pela sua esperteza, Apolo e Zeus determinaram que Hermes 
devolvesse o gado roubado e trabalhasse com Apolo como condutor de almas, uma função 
divina que o transformou em intermediário entre deus e os homens. 
 
A dualidade de caráter de Hermes simboliza a dualidade da mente, que é capaz tanto de 
nobreza quando de desonestidade. A mesma função intelectual que nos permite escrever um 
livro sobre ética pode ser usada para burlar regras. Devido a sua capacidade de operar (e ser 
operado) para bem ou para mal, os antigos consideravam Mercúrio um planeta neutro. Daí que 
as relações entre Mercúrio-Sol e Mercúrio-Júpiter são de vital importância: a mente só será 
uma força poderosa para o bem se dirigida por um senso mais elevado de consciência. Júpiter é 
o símbolo da finalidade social e serve para concentrar a consciência do individuo, assim como o 
Sol. 
 
Outros fatos sobre Mercúrio:  
- Com seu caduceu, ou bastão curativo, Mercúrio está associado à medicina.  
- O fato de realizar uma viagem completa ao redor do Sol em 28 dias o associa a viagens curtas 
e rápidas. Esta mesma velocidade está associada à rapidez do pensamento e à capacidade da 
mente humana de “viajar” a qualquer parte. 
- Ainda segundo o mito grego, de sua união com Afrodite Hermes produziu um ser 
hermafrodita, o que dá a Mercúrio uma característica andrógina e neutra de gênero. Isto faz 
sentido, já que a mente está além das polaridades: não é boa nem má, nem masculina nem 
feminina. 
 
Astrologicamente, Mercúrio é representado por um círculo com uma cruz na parte inferior, e 
um semicírculo na parte superior, com um semicírculo sobre sua cabeça, o que representa o 
equilíbrio entre a matéria (cruz) e o emocional (semicírculo) através do espirito (círculo). Em 
outras palavras, a racionalidade do ser. 
 


