
Lua 
 
Para quem vive na Astrologia do Signo Solar, como nós, é muito estranho ouvir que a Lua tem 
maior importância simbólica do que o Sol. Mas a verdade é que assim o foi durante maior parte 
da história da humanidade, e em países como a Índia ainda o é até hoje. No período paleolítico, 
os calendários eram lunares. No período neolítico, a Lua era adorada como a grande deusa da 
vida e da morte. Aliás, o símbolo da cruz, com quatro direções, que representa a completude, 
costumava ser o símbolo da Lua. 
 
A Lua passa por 4 fases e é associada aos sentimentos, tanto porque influencia as marés como 
porque a água está relacionada a emoções. Devido as suas fases, nos tempos antigos, a antiga 
religião definia a Grande Deusa (como era conhecida) em três aspectos (ou três fases) 
principais: a ninfa ou donzela em sua fase crescente; a grande mãe em sua fase cheia; e a anciã 
sábia em seu aspecto minguante. Assim, era adorada sob muitos nomes. A Deusa Lua dos 
gregos, Selene, raramente aparece na mitologia. A deusa das bruxas, Hécate, é o símbolo da lua 
minguante. E Artemis (ou Diana), a deusa clássica mais frequentemente associada à Lua, que é 
a lua em sua fase ninfa ou donzela (crescente). 
 
Em termos de signos zodiacais, reconhecemos quatro aspectos da deusa em seu lado mãe: 
Touro (associada à deusa da fertilidade), Câncer (a mãe que está prestes a dar a luz ou que 
acabou de fazê-lo e está desfrutando da sua relação com sua cria), Virgem (Deméter, ou Ceres, 
a deusa da terra que semeia grãos, frutos e flores para alimentar seus filhos) e Escorpião (a 
deusa das cobras do mundo subterrâneo ou o aspecto de sabedoria da deusa como a anciã 
sábia).  
 
No mapa astrológico, a Lua funciona principalmente como um receptáculo para o qual tudo o 
que lembramos e experimentamos converge. Assim, a Lua representa nossos sentimentos, 
nossos hábitos e nosso inconsciente pessoal. Por isso, quando ainda não atingimos nossa 
consciência e propósito solar (“Conhece-te a ti mesmo), a maior parte das nossas ações no 
presente são inconscientemente dirigidas por ela. A Lua representa ainda a nossa relação com a 
nossa mãe e a mãe que trazemos em nós. Ela guarda o conjunto de experiências vividas na 
primeira parte das nossas vidas e, com elas, forma aquilo que chamamos de instinto, ou 
conjunto de motivações básicas pelas quais definimos (ainda que inconscientemente) nossas 
vidas e nossos relacionamentos. 
 
Seu grifo astrológico, um semicírculo na vertical com as pontas direcionadas para a esquerda, 
representa a alma, a faceta emocional do individuo e o inconsciente pessoal. 
 


