
cd



Olá amores meus!

 É uma enorme alegria poder partilhar com vocês conhecimento e histórias da minha trajetória, ao longo 
desses mais de 40 anos, utilizando a Astrologia para o bem viver. Essa linda e potente ferramenta de autoco-
nhecimento e de compreensão do mundo que nos rodeia. 

 Com a chegada do Ano Novo Astrológico, meu convite é para trazermos o conhecimento da Astrologia 
para o cotidiano, para as pequenas coisas que muito nos dizem. Acho lindo pensar na astrologia sendo contada 
através das próprias pessoas, suas experiências e sentimentos, afinal de contas, os astros sempre nos acompa-
nham. É disso que se trata. Somos parte integrante de todo cosmos e da natureza, por isso a importância de 
estarmos em sincronia com os movimentos planetários.

 Então, vamos pensar quais são as nossas escolhas e possibilidades para esse ano novo que está chegan-
do? 

 Perguntar, com intenção, o que buscamos na vida. Vamos despertar em nós movimentos e escolhas 
mais assertivos para uma vida equilibrada e plena, individual e coletivamente, que some a nossa jornada.

 Feliz Ano Novo Astrológico para todos! Bem-vindo 2022!

Um beijo
Cláudia Lisboa



Capítulo I - Ano Novo Astrológico

 Para a Astrologia, o ano novo acontece de uma forma um pouquinho diferente. Não começa em 1º de 
janeiro, e sim, com o ingresso do Sol no signo de Áries, quando se inicia um novo ciclo zodiacal. 

 O Sol completa sua volta nos doze signos e chega novamente à Áries, o signo que repre senta o iní-
cio de tudo, a força de ação. Dessa forma, o Ano Novo Astrológico começa, a cada ano, entre os dias 20 e 21 
de março. 

 Em 2022, o Sol entra no grau zero do Signo de Áries, no dia 20 de março às 12h33m.  Neste momento, 
também se inicia uma nova estação, o Equinócio, que no hemisfério Sul representa o outono e no hemisfério 
Norte, a primavera. 

 Os astros, através dessa energia renovadora, proporcionam impulsos para fazermos os movimentos ne-
cessários em nossas vidas e em tudo aquilo que podemos contribuir para um mundo melhor. Nos reconectamos 
com a natureza. É um novo ciclo que temos a oportunidade de celebrar a vida, o amor universal, pelos outros 
e por nós mesmos.

 É tempo de refletir o que precisamos transformar, utilizando a proatividade ariana, do elemento fogo, 
para agir e impulsionar os sonhos. A dica é aproveitar esse momento para cuidar da mente, corpo e espírito, e 
se preparar para realizar os objetivos para o próximo período. 

 Vale a reflexão: como foi o ciclo que passou? Que novos objetivos quero traçar? 

 Um período favorável para exercitar o desapego e experimentar novas maneiras de agir, deixando flo-
rescer os sonhos e plantar novas sementes. 

 Feliz Ano Novo para todos nós, que seja um caminho de aprendizado, troca e aprimoramento individual 
e coletivo!

EQUINÓCIO E SOLSTÍCIO
 
 Equinócio: Os Equinócios acontecem quando o Sol está próximo à linha do Equador, iluminando 
igualmente os dois hemisférios da Terra. É o fenômeno que marca o início do outono e da primavera, quando 
os dias e noites têm a mesma duração. No hemisfério sul, a primavera começa no dia 22 ou 23 de setembro e o 
outono no dia 20 ou 21 de março. 

 Solstício: Os solstícios ocorrem quando o Sol, afastado da linha do Equador, ilumina mais um hemis-
fério do que o outro. Ele marca o início do verão e do inverno. No hemisfério sul, o solstício de verão acontece 
no dia 20 ou 21 de dezembro, com os dias mais longos que as noites

EQUINÓCIO E SOLSTÍCIO: COMO APROVEITAR MELHOR ESSAS ENERGIAS?

 Na Astrologia, estes momentos em que Solstícios e Equinócios sucedem, são vistos como momentos 
cruciais, de inflexão. Pois o movimento está seguindo numa direção e altera o rumo. É tempo de recalcular a  
rota, de sair da zona de conforto e aceitar que a novidade invada o presente. O fim de um ciclo e a abertura de 
outro, com movimentações diferentes. 
 Aqui está uma oportunidade de alterar o fluxo das energias. Assim como o corpo precisa se adaptar às 
estações, adequando vestimentas e alimentos, nossas energias também têm essa necessidade de mudança, de 
revisão de trajeto e de se adaptar a essa variação de percurso. 
 É legal investir em atividades e dinâmicas que estimulem a reordenação e o reequilíbrio das energias, 
como forma de se conectar a este novo período.



CAPÍTULO II - ANO NOVO ASTROLÓGICO NOS SIGNOS

ÁRIES

 O ano novo astrológico começará com boas notícias para os arianos, especialmente para 
aqueles que nasceram nos primeiros dias da passagem do Sol por este signo. A proximidade 
Marte (planeta regente de Áries) no céu, com sua amada Vênus, simboliza um ano que come-
çará preenchido por trocas afetivas, paixão e prazer. Além de muita atividade mental autêntica 
e propensa à boas ideias, já que o encontro planetário acontece no signo de Aquário.
 Outro período importante para os arianos será a passagem de Júpiter pelo próprio signo, 
que acontecerá entre os dias 10 de maio e 28 de outubro. 
 Durante este tempo, os nativos do primeiro signo zodiacal serão abençoados pela possi-
bilidade da colheita abundante de frutos plantados no passado. Júpiter traz presentes e oportu-
nidades, e será sensato ficar atento aos caminhos que se apresentarão e avaliar bem as possibi-
lidades. 
Não se precipite, mas saiba reconhecer uma chance única. 
 Mais tarde, em 20 de dezembro, Júpiter vai ingressar oficialmente no signo de Áries, 
agora para fazer sua passagem completa. Isso significa que, nos outros momentos, enquanto 
ele estiver transitando pelo signo de Peixes, será importante iluminar os próprios sentimentos, 
desejos e medos que precisam ser trabalhados. Quanto melhor resolvido você estiver com o seu 
interior, melhor aproveitará a passagem do generoso Júpiter pelo seu signo.
 Arianos que nasceram no final da passagem do Sol pelo signo, especialmente nascidos 
depois do dia 10 de abril, ainda terão um ano um pouco mais trabalhoso mas, ainda assim, 
poderão aproveitar os momentos referidos anteriormente. Alimentem-se do otimismo e da con-
fiança que Júpiter anuncia, enquanto vocês provavelmente ainda irão precisar amadurecer cer-
tas ideias e desapegar-se de certas estruturas que já não lhe servem mais e poderem caminhar 
mais leve e feliz. A dica é não resistir às transformações, mas tentar ao máximo acolhê-las e 
vivê-las em sua profundidade, reconhecendo o que será preciso deixar ir para que algo de novo 
surja no seu caminho.
 A partir de dezembro, a sorte sorrirá para você e será importante estar livre para segui-la. 
Aproveite!

TOURO

 O ano que se inicia para os taurinos é marcado pela mistura de desejo de aventura com 
a necessidade de ponderação. O cenário está mudando e isso será inevitável. Você precisará 
equilibrar-se entre a prudência e a coragem, que não deverão se tornar nem comodismo, nem 
impulsividade. Reflita antes de agir, mas saiba a hora de colocar-se em movimento. Seu plane-
ta regente, Vênus, se encontra entre Marte e Saturno, e em aspecto desafiador com Urano. De 
nada adiantará resistir, o importante será a sua estratégia para lidar com as mudanças. 
 



 

 Para os taurinos que fazem aniversário até a primeira dezena de maio, o terreno continua-
rá sujeito a renovações significativas. Pode ser que para uns o cenário já seja de reorganização, 
e para outros as transformações estejam começando agora. É o revolucionário Urano transitan-
do pelo seu signo que passa como um furacão e não deixa nada no lugar. 
 Para os nascidos depois do dia 10 de maio, o ideal será aproveitar para organizar-se tanto 
internamente quanto externamente. Rever ideias, situações, relações e cenários nos quais você 
está inserido que precisam de cuidados especiais. Saturno transitando pelos últimos graus de 
Aquário estabelece um aspecto desafiador com o Sol, dos nativos deste período, e simboliza a 
necessidade de estruturação do pensamento. Será importante fortalecer as relações que são va-
liosas para você, sejam afetivas ou profissionais. Mas o indispensável será você construir uma 
estrutura interior forte para aproveitar sem medo as mudanças que se aproximam.
 Para isso, os eclipses que acontecerão ao longo do ano - quatro no total - serão de extrema 
importância, já que vão acontecer no eixo Touro - Escorpião. Os eclipses, tanto solares quanto 
lunares, marcam momentos de autodescoberta e revelação. Pode ser que emoções importantes 
venham à tona e você estabeleça uma nova forma de lidar com elas. Além de ter a oportunidade 
de descobrir forças ocultas no seu interior. Aproveite!

Eclipses em 2022

 Os eclipses são fenômenos intensos que carregam altos níveis de energia. Vistos pelas 
lentes da Astrologia, são aqueles momentos em que tudo acontece de forma mais rápida, mui-
tas vezes nos dando o empurrão necessário para resolver algo que está pendente ou até mesmo 
acelerando um acontecimento que já se desenhava em nosso céu.
 Entender o que os eclipses representam e saber quando eles irão acontecer é uma boa 
forma de usar a energia do céu a seu favor.
 Este ano teremos quatro eclipses, dois lunares e dois solares, no eixo Touro-Escorpião. 
Oportunidade para refletirmos sobre a materialidade e a finitude das coisas, apego e desapego.

Confira as datas:

30/04: Eclipse Solar em Touro
16/05: Eclipse Lunar em Escorpião
25/10: Eclipse Solar em Escorpião
08/11: Eclipse Lunar em Touro

 Os eclipses solares acontecem na Lua Nova, quando Sol e Lua estão alinhados no mesmo 
grau. Assim, a Lua passa entre o Sol e a Terra e oculta a luz do Sol por alguns breves minutos. 
Na Astrologia, a Lua representa nossas emoções, nossos sentimentos, enquanto o Sol nos fala 
de razão e consciência, nossa energia vital. Portanto, o eclipse solar representa um momento 
onde pode ser necessário uma maior reflexão e introspecção, tempo de olharmos para dentro 
para entender o que não nos serve mais.
 Já os eclipses lunares acontecem na Lua Cheia. Neles, a Lua fica oculta do céu por alguns 
minutos pela sombra da Terra. Aqui o Sol prevalece e a Lua se recolhe, ou seja, exatamente o 
oposto do eclipse solar. Simbolicamente, temos um momento de maior consciência, onde esta-
mos mais aptos a buscar novos caminhos e soluções.

 



 

GÊMEOS
 
 O início do ano novo astrológico, para os geminianos, será marcado pela expansão da 
criatividade, sensibilidade, capacidade imaginativa e a possibilidade de descobrir novas formas 
de comunicação. A arte poderá ser uma fonte inesgotável de expressão para os nativos do signo. 
A presença do seu planeta regente, Mercúrio, ao lado de Júpiter no signo de Peixes, fala sobre 
a necessidade de trabalhar meios subjetivos e não convencionais de se pronunciar.
 A passagem de Saturno pelo signo de Aquário, que se estenderá até o início do ano de 
2023, favorece os nativos do terceiro signo do zodíaco com estruturação, oportunidade de 
materialização das suas ideias e amadurecimento das mesmas. É um excelente período para 
realizações pessoais.
 A fase em que Júpiter estiver transitando pelo signo de Peixes - até 10 de maio, e entre 
28 de outubro e 20 de dezembro - poderá ser mais desafiadora para os geminianos, como se os 
fatos não ocorressem exatamente como você imaginava, o que poderá ser frustrante e despertar 
a necessidade de auto-observação e silêncio.
 Os nativos do final do signo - nascidos a partir do dia 10, aproximadamente, deverão 
ter atenção redobrada, já que essa sensação de confusão poderá ser ainda maior pela presença 
de Netuno nos últimos graus do signo de Peixes. O sentimento poderá ser de desilusão em 
determinados momentos e, por isso, deve-se ter cuidado com as altas expectativas justamente 
para evitar tal situação. O importante é ter em mente que, ainda que por caminhos nebulosos, o 
universo estará conduzindo você ao lugar certo e, provavelmente, lhe tirando de algumas rou-
badas. Confie!

CÂNCER

 O ano que começa agora poderá ser promissor para os cancerianos em geral. A entrada 
do Sol em Áries é marcada pela presença da Lua, regente de Câncer, no signo de Libra, ou seja, 
oposta ao signo solar. Isso significa que ela estará em sua fase cheia, oferecendo pleno poder, 
clareza sobre seus sentimentos e grande sensibilidade aos nativos do signo. Qualidades, inclu-
sive, que beneficiarão suas relações de parceria que estarão em destaque. Os períodos em que 
Júpiter ainda estiver transitando pelo signo de Peixes - até 10 de maio, e entre 28 de outubro e 
20 de dezembro - serão favoráveis para os cancerianos, especialmente os nascidos a partir do 
dia 10 de julho. A autoconfiança fica ampliada e a vida tenderá a fluir com leveza e alegria. 
 Desfrute da certeza de estar no lugar certo na hora certa. No entanto, para alguns “ca-
ranguejos” ainda será preciso lidar com o desapego e as transformações que se apresentam a 
despeito de qualquer tentativa de controle. Para os nascidos nos últimos dias do signo, Plutão, 
que transita pelo signo oposto Capricórnio, ainda impõe revelações importantes para o seu 
crescimento. Lembre-se de que é preferível abraçar as mudanças e buscar os tesouros que elas 
reservam. Por mais que algumas delas sejam desafiadoras e lhe exijam uma força profunda, 
encare-as como uma oportunidade de descobrir poderes ocultos até então.
 Enquanto isso, para os nascidos até aproximadamente a metade do signo - 10 de julho 
- mudanças poderão se apresentar de forma inesperada, mas a tendência é que abram portas e 
janelas para novas oportunidades. O mais provável aqui é que sejam vividas com empolgação e 
até uma dose de ansiedade, já que com a relação que Urano estabelece desde o signo de Touro é 
favorável às movimentações dos cancerianos. Cuidado com a pressa. Planeje-se para agir com 
agilidade e assertividade.



 Além disso, a capacidade de sonhar estará favorecida pela presença de Netuno no signo 
de Peixes, que estabelece um aspecto fluente com Câncer. Aproveite para deixar a imaginação 
fluir e confie no seu caminho. Netuno é um grande protetor e, por mais que seja necessário 
manter um olhar crítico para a realidade, sua habilidade de apontar caminhos é fascinante. Siga 
a sua intuição!

LEÃO

 O ano novo astrológico iniciará para os leoninos sob a marca da autonomia e da coragem. 
Com o Sol, seu regente, livre de aspectos no momento de seu ingresso no signo de Áries, a 
mensagem é de liberdade para agir de acordo com a sua própria vontade. A Lua na Libra, ainda 
que não estabeleça aspecto com o Sol, marca justamente o desafio de equilíbrio entre indepen-
dência e parcerias. Fique atento com o excesso de segurança.
 Os leoninos nascidos no início do signo - até aproximadamente 1º de agosto - já passa-
ram por grandes mudanças nos últimos tempos e a tendência agora é que possam começar a se 
reorganizar e colher os frutos que virão especialmente a partir do ingresso de Júpiter em Áries, 
a partir do dia 10 de maio. A vida fluirá com mais graça e vivacidade com esta mudança. Pode 
ser que entre novembro e dezembro o ritmo desacelere um pouco, e seja necessário rever certos 
movimentos. Mas não será motivo de preocupação, apenas uma oportunidade de reajuste.
 Para os nascidos entre os dias 1º de agosto até, aproximadamente, dia 10, o cenário ainda 
é de imprevisibilidade. Não será a hora de fazer planos a longo prazo, já que tudo poderá mudar 
de forma repentina e você precisará se adaptar. 
 Atente-se às oportunidades que poderão surgir, pois provavelmente não se apresentarão 
mais de uma vez, além de serem ligeiras e mudarem rapidamente. Na dúvida, entregue-se. 
Como para os outros signos do zodíaco que são tocados pela passagem de Urano no signo de 
Touro, resistir às mudanças só lhe fará vivê-las de uma maneira desconfortável, já que elas vi-
rão mais cedo ou mais tarde.
 A presença de Saturno no seu signo oposto, Aquário, tocará especialmente os leoninos 
nascidos a partir do dia 8 de agosto, que poderão sentir sua força pessoal sendo testada e sua li-
berdade reduzida em diversos momentos. O que por sua vez poderá conflitar com o sentimento 
que marca a abertura do ano, comentado anteriormente.
 A demanda aqui será de comprometimento e responsabilidade para com seus projetos, 
relações e, principalmente, com você mesmo. Lembre-se de que liberdade é prometer e cum-
prir. Estabeleça então acordos transparentes e responsáveis para que você possa se respeitar 
e respeitar o outro. É hora de reconhecer e honrar seus limites e pode ser que nesse processo 
você precise atualizar o que é, de fato, essencial para você agora. Assim, poderá aproveitar o 
momento para uma organização necessária para seguir com integridade no seu caminho. Não 
tenha pressa e dê um passo de cada vez!

VIRGEM

 A abertura do ano novo astrológico para os virginianos será marcada pela necessidade 
de equilibrar-se entre sonho e realidade. A presença de três importantes planetas no seu oposto 
Peixes - sendo eles - o sonhador Netuno, o expansivo Júpiter, e o regente do signo de Virgem, 
Mercúrio - simboliza o esforço que os virginianos precisam fazer para manter os pés firmes no 
chão e não se deixarem levar por fantasias inatingíveis. Especialmente para os nascidos a partir



 do dia 10 de setembro, o cuidado com o excesso de confiança em ideais não palpáveis 
poderá ser uma grande armadilha. Por isso, mantenha o senso crítico, peça opinião de quem 
você confia e não haja na impulsividade, pois você poderá vir a enxergar melhor a realidade, 
especialmente a partir de dezembro.
 Para aqueles que nasceram entre os dias 2 e 12 de setembro, o momento é de ruptura e 
renovação. A ansiedade poderá ser grande, mas a tendência é que se você souber aproveitar as 
oportunidades com consciência e responsabilidade, elas venham para abrir portas promissoras. 
A probabilidade é que você faça importantes descobertas sobre si mesmo e possa se libertar de 
antigos padrões cristalizados pelo tempo. Entregue-se às novidades e atualize-se.
 Já os nativos dos últimos dias do signo - depois do dia 18 de setembro - também estarão 
em um período de transformações, mas essas ocorrerão de dentro pra fora e pode ser que leve 
um tempo até você notar o quanto o cenário mudou ao seu redor. 
 Plutão transitando por Capricórnio fará um aspecto fluente com o seu Sol e trará a opor-
tunidade de lidar com questões emocionais profundas que precisam ser ressignificadas. Será 
uma oportunidade de cura e regeneração única na vida. Então aproveite para explorar o seu 
interior e prepare-se para encontrar preciosas pérolas de força e evolução. Desapegue-se do que 
não lhe serve mais e abra espaço para novas formas de vida brotarem.

 

LIBRA

 Para os librianos, o ano começará marcado pela presença de sua regente, Vênus, no signo 
de Aquário, o que poderá marcar as relações com leveza e necessidade de espaço e liberdade. 
Assim como os nativos de Touro - também regidos por Vênus - os librianos precisarão lidar 
com a negociação entre autonomia e comprometimento para com seus relacionamentos. Será 
um bom momento para explorar seus desejos pessoais e agir de acordo com eles, entendendo 
que se respeitar é respeitar o outro, além de ser a expressão genuína do amor próprio.
 Librianos nascidos até aproximadamente dia 05 de outubro, o ano promete maior esta-
bilidade, ainda que possam encarar frustrações passageiras durante a passagem de Júpiter em 
Áries - 10 de maio a 28 de outubro - e depois em seu ingresso definitivo - 20 de dezembro. 
Cuidado com as altas expectativas ou até mesmo com a transferência de responsabilidade pelo 
seu êxito. Tome conta de seus projetos e dê continuidade ao que você iniciou. 
 Já os librianos que nasceram entre os dias 06 e 18, até o próximo ano novo astrológico 
(abril/2023), poderão aproveitar para construir bases mais sólidas tanto em termos de carreira 
quanto em assuntos gerais. Sua autoconfiança estará ampliada e você poderá agir com mais 
maturidade no que diz respeito às suas escolhas. É possível que novas responsabilidades surjam 
neste momento, o que será mais que bem-vindo. Não tema seu crescimento pessoal.
 Já para os nativos dos últimos dias do signo, isto é, a partir do dia 19 até dia 22 ou 23, o 
ano poderá ser de transformações profundas e desafiadoras. Nem sempre é possível notar ime-
diatamente as mudanças que a passagem de Plutão simboliza na nossa vida. É muito possível 
que você sinta seus sentimentos lhe dizendo algo, mas que as alterações ainda não estejam em 
curso de fato. Quando se trata de uma interação deste planeta, o movimento começa nas cama-
das mais profundas da nossa alma e vem emergindo vagarosamente, até o momento que defini-
tivamente sentimentos - muitas vezes reprimidos - vêm à tona e a transformação é inevitável. 
Até lá, observe o que vem se passando no seu interior. Viva o seu processo com segurança e 
autocuidado, e abrace as mudanças quando elas chegarem com a certeza de que uma nova vida 
se anuncia.

 



 

ESCORPIÃO

 Os nativos do signo de Escorpião são, assim como Aquarianos e Taurinos, aqueles que 
vêm possivelmente passando por maiores mudanças nos últimos tempos. O mapa do ano novo 
astrológico promete ainda algumas emoções para os escorpianos, já que seu regente, Plutão, 
encontra-se num aspecto tenso com a Lua, em Libra, indicando que as transformações podem 
desafiar a adaptação emocional neste ano que começa.  
 Para os nascidos entre os primeiros dias do signo - aproximadamente até 2 de novembro - 
as transformações mais radicais já passaram, e agora é hora de colocar ordem na casa. Compre-
ender o que passou, restaurar o que precisa de reparos, reconstruir o que for necessário. Ainda 
assim, os eclipses do ano acontecerão no eixo Touro - Escorpião, então por mais que a vida 
acalme, não espere por serenidade pura. Eclipses são catalisadores de revelações e mudanças, 
e poderão despertar processos de autoconhecimento e de conscientização emocional. A desco-
berta de emoções e forças aparentemente desconhecidas, bem como situações concretas que se 
revelam a partir de um eclipse, são algumas das possibilidades para os nativos deste signo.
 Os nascidos entre os dias 3 e 12 de novembro, o período ainda é de grande imprevisibi-
lidade. Poderá ser difícil manter a vida em ordem ao longo do ano e a tendência é que quanto 
mais você tentar manter o controle das coisas, mais elas escaparão das suas mãos. Procure não 
resistir agora. Isso não significa entregar-se a qualquer situação que lhe apareça, pelo contrário, 
é ter o discernimento de saber quando é a hora de partir, de mudar para que a vida possa recu-
perar seu ritmo. Urano no seu signo oposto, Touro, pede passagem. Ele tem pressa por abrir os 
caminhos e pode ser difícil acolher seu tempo acelerado, mas quanto mais se resiste, maior o 
prejuízo. A impermanência é a única certeza da vida. 
 Além disso, para os nascidos a partir do dia 12, até, aproximadamente dia 18, a passa-
gem de Saturno por Aquário, que tocará seu Sol num aspecto desafiador, apesar de trabalhosa, 
poderá ser extremamente estruturante depois de tantas reviravoltas vividas. Aproveite para 
reencontrar seus limites, reconstruir suas bases com segurança e autoconfiança. 
 Você poderá ainda contar com as bênçãos de Júpiter transitando pelos últimos graus de 
Peixes, outro momento de grande sensibilidade e otimismo. Será um ótimo período para inves-
tir em você e nos seus projetos pessoais.
 Para os nativos dos últimos dias do signo - entre 18 e 22 de novembro - há ainda opor-
tunidades de mergulhar nas suas profundezas e trazer de lá alguns de seus mais belos tesouros. 
Plutão fazendo um aspecto fluente com seu Sol, favorece a renovação pessoal, autodescoberta 
e o desejo de viver intensamente. Aproveite!

SAGITÁRIO

 A abertura do ano novo astrológico para os sagitarianos será marcado pela sensibilidade 
e inspiração. A presença do seu planeta regente, Júpiter, no signo de Peixes, favorece a con-
fiança nos caminhos escolhidos num passado recente. O último ano foi de muitas descobertas 
para os Sagitarianos no geral, já que a série de eclipses aconteceu no eixo Gêmeos - Sagitário, 
e poder andar com fé será uma benção.
 Para os nascidos a partir de, aproximadamente, 10 de dezembro, pode ser que ao longo 
dos meses algumas arestas precisam ser aparadas e que a expectativa tenha que ser alinhada à 
realidade. Júpiter, ainda que expanda sua confiança, ao seguir seu caminho e formar um 



aspecto tenso com a posição do seu Sol, pode tender a idealizar determinados objetivos e o 
resultado ser um pouco frustrante.
 Além disso, há ainda a presença do sonhador Netuno transitando pelo signo de Peixes, 
onde ele expande seus poderes e entra, também, em aspecto desafiador com o Sol sagitariano. 
A atenção deverá ser redobrada para não se deixar levar por “lobo em pele de cordeiro”. É fácil 
se iludir nas brumas de Netuno quando este toca o nosso Sol, como uma névoa que atravessa a 
visão e conduz a escolhas equivocadas.
 A boa notícia é que para a mesma turma - nascida a partir de, mais ou menos, 10 de 
dezembro - se a dedicação e o comprometimento com a realidade forem levados a sério, as 
chances da prática sair melhor que o sonho será grande, já que Saturno estabelece um aspecto 
fluente com o seu Sol e facilita a materialização de nossas ideias. Aproveite para botar a mão na 
massa e descobrir que viver é melhor que sonhar. A vida profissional poderá ser extremamente 
beneficiada nesse período.
 Para os que fazem aniversário até 1 de dezembro, o cenário será um pouco diferente. O 
ingresso de Júpiter em Áries, a partir do dia 10 de maio, ainda que beneficie todos os sagitaria-
nos, irá favorecer especialmente o grupo nascido nos primeiros dez dias do signo, que já pode-
rão sentir uma expansão da sua confiança, do seu brilho e reconhecimento. A confiança na sua 
força e nos seus talentos faz com que você possa caminhar com mais segurança e a sensação é 
de que o universo conspira a seu favor. É provável também que a atenção ao seu redor aumente 
e que sua presença seja requisitada. Desfrute!

CAPRICÓRNIO
 
 tO ano novo astrológico começa marcado pelas boas ideias e a capacidade de inovação 
para os capricornianos. Os últimos anos foram agitados para os nativos do décimo signo do 
zodíaco e a tendência agora é cultivar o desejo de amadurecimento do seu lugar na vida hoje. 
No entanto, dependendo da fase do signo que você nasceu, isso poderá estar mais ou menos 
próximo, ou ser mais ou menos simples. 
 Para os nascidos entre 1º e 10 de janeiro, o céu segue trazendo surpresas, mas de for-
mas mais divertidas e dinâmicas que há tempos atrás. A interação fluente entre Urano e o seu 
Sol, traz movimento e necessidade de renovação. Apesar do seu apreço por planejamento e 
segurança, neste momento a vida parece sair dos trilhos de uma maneira positiva e apresentar 
oportunidades inesperadas. Aproveite para recalcular a rota onde for preciso.
 Para aqueles que fazem aniversário a partir do dia 10, o céu oferece confiança e proteção, 
especialmente até meados de maio. É bem provável que você venha a colher fruto do seu empe-
nho e dedicação, e que o devido reconhecimento aconteça nesse período. Aproveite para fazer 
contatos, expandir a mente e seu campo de atuação. Júpiter transitando pelos últimos graus do 
signo de Peixes, estabelece um aspecto fluente com o seu Sol. Mas é preciso estar atento para 
não deixar o momento passar.
 Já para os que fazem aniversário até o dia 1º de janeiro, a partir de maio o caminho pode 
ficar um pouco confuso. Se você tem metas a serem cumpridas, tente realizá-las antes desta 
data, ou no intervalo entre novembro e dezembro, outro período favorável para você. Pode ser 
que nos outros meses as coisas não saiam exatamente como você idealizou e, ainda que isso 
possa funcionar como uma proteção no seu caminho, poderá ser frustrante em alguns momen-
tos.
 Para os nativo dos últimos dias do signo - a partir do dia 15 de janeiro - o cenário ainda 
é de muita transformação e desapego. Vocês estão passando por um momento único em suas 
vidas e a tendência é que você precise se transformar por completo, como um renascimento. 
Este será ainda um ano para descobrir forças que você nem sequer sabia que tinha. Pode ser que 
você precise de um tempo ainda um pouco recolhido, explorando seus sentimentos e seu 



interior. Tome seu tempo. Tenha calma. Como uma borboleta que aguarda para romper o casu-
lo, você está em plena metamorfose. Explore!

AQUÁRIO

 O ano novo astrológico dos aquarianos será marcado pela presença de seu regente, Ura-
no, no signo de Touro. O desejo de estabilidade e realização poderá ser grande, mas nem sem-
pre isso será possível, visto que o próprio Urano se encontra em aspecto desafiador com o 
ansioso Marte e também com a deusa do amor e da beleza, Vênus. É possível que apesar da 
vontade de construir algo concreto e duradouro, a sua mente sempre agitada e com ideias, es-
teja em constante questionamento de suas ações, o que pode gerar uma dificuldade de tomar 
decisões acertadas. Atenção para não agir precipitadamente ou ficar na inércia. Será importante 
transformar a ansiedade em atividades produtivas e uma possível irritabilidade em movimento.
 Para os nascidos entre os dias 1º até, aproximadamente, 8 de fevereiro, o momento pede 
atenção redobrada. Urano estabelecerá aspecto direto com o seu Sol em algum momento do 
ano (até março de 2023), e a tendência é que as coisas saiam do controle e você precise se 
adaptar às inevitáveis mudanças. Aproveite o momento que poderá lhe obrigar a exercitar a sua 
criatividade.
 Já para aqueles que nasceram depois do dia 8 de fevereiro até o final do signo, a paciên-
cia será sua melhor amiga. Este será um ano de grande amadurecimento e reconhecimento de 
seus recursos e possibilidades. Pode ser frustrante, por um lado, descobrir que não podemos 
tudo, e é possível que você se sinta assim em determinados momentos: limitado. Por outro 
lado, é extremamente recompensador descobrir que você tem habilidade para fazer coisas que 
não imaginava e esta também será uma oportunidade que este ano lhe dará. A possibilidade de 
perceber suas competências e seus limites, e de se resguardar se for necessário. Por isso preste 
atenção em si, respeite seu corpo físico e emocional e aproveite para reestruturar suas bases.

PEIXES
 
O ano que começa agora para os nativos do signo de Peixes, será marcado especialmente por 
todas as qualidades de seu próprio signo. A sensibilidade, a intuição e a inspiração, serão es-
trelas-guias deste ano. O cuidado deverá ser para não se perder na confusão e no escapismo, 
característicos do último signo do zodíaco. Isso porque tanto Netuno quanto Júpiter, os dois 
planetas que regem Peixes, se encontram juntos no próprio signo, reafirmando seus valores e 
qualidades.
 Os piscianos nascidos a partir do dia 13 de março, deverão aproveitar ao máximo o pe-
ríodo até meados de maio, pois grandes oportunidades poderão surgir no caminho. É hora de 
colher os frutos de sementes plantadas ao longo dos últimos anos. Sua força e brilho pessoal 
estarão redobrados e é hora de você fazer valer a sua vontade. Invista em si e no seu pró-
prio crescimento e expansão. Também poderá ser um excelente momento para viagens, novos 
aprendizados e cursos.
 Já para aqueles que nasceram entre 28 de fevereiro e 10 de março, a situação será um 
pouco diferente. Você já passou pela fase de oportunidades e expansão, e se você tiver podido 
aproveitar - conscientemente ou não - agora sem dúvidas vai viver mudanças animadoras em 
seu caminho. A verdade é que chances de grandes mudanças se apresentarão de uma forma ou 
de outra, e seria um desperdício não aproveitar o momento, já que você poderá fazer transfor-
mações sem perder o domínio sobre a ordem das coisas e sobre si mesmo. A vida



ganhará velocidade e será inevitável abraçar as novidades.
 Para os nascidos, especialmente, entre os dias 12 e 16, poderá ser bastante difícil manter 
o contato com a realidade e os pés firmes no chão. Será preciso compreender que, apesar de 
tamanha criatividade, é no mundo real da matéria que você será capaz de concretizar seus so-
nhos. Por isso, aproveite o momento de inspiração para criar, mas não deixe de se envolver em 
atividades que lhe tragam de volta para o mundo real.
 E para os nascidos a partir do dia 16 até o final do signo, aproveitem ainda um período de 
aprofundamento de si e nas suas questões emocionais e sensíveis. Este será um ano de autodes-
cobertas e revelações de uma força pessoal até então desconhecida. Está para nascer um novo 
ser. Mas para isso será preciso coragem de mergulhar nas suas profundezas e desapegar-se de 
todas as suas personalidades que não lhe servem mais. Entregue-se!

 



MOVIMENTO ASTROLOGIA LUZ E SOMBRA

 O Movimento Astrologia Luz e Sombra nasce da missão, iniciada pela D.Emmy, de levar 
uma Astrologia leve e não determinista a mais e mais pessoas. Um caminho com muitas vozes 
e diverso.
 Estamos juntas nesse movimento que tem o intuito de trazer a Astrologia de verdade para 
você ser a sua melhor versão.

Astrólogas do Movimento Astrologia Luz e Sombra

Cláudia Lisboa

  Amanda Rodrigues                                                                                    Julie Marie

        Kim Bins                                                                                       Lua Perê



NOSSOS PRODUTOS 

 MAPAS

 Mapa Astral Completo

 Mapa de Previsões

 Mapa de Sinastria do Relacionamento a Dois

 Cursos

 Formação Completa em Astrologia

 Curso Online de Astrologia

 Curso de Trânsitos, Progressões e Direções

 Curso de Sinastria e Revolução Solar

 Jornada Alquimia das Deusas

 
 AULAS GRATUITAS

 Semana da Astrologia

 Workshop Deusas no Céu

 MAPA GRATUITO

 Mapa Astral Grátias
 
 
 PLATAFORMA DE HORÓSCOPO PERSONALIZADO DIÁRIO

 Comunidade Astral

 

https://astrologialuzesombra.com.br/mapa-astral/
https://astrologialuzesombra.com.br/transitos-astrologicos/
https://astrologialuzesombra.com.br/mapa-de-sinastria-do-relacionamento-a-dois/
https://astrologialuzesombra.com.br/formacao-completa-em-astrologia/
https://astrologialuzesombra.com.br/curso-de-astrologia/
https://astrologialuzesombra.com.br/curso-de-transitos-progressoes-e-direcoes/
https://astrologialuzesombra.com.br/curso-sinastria-e-revolucao-solar/
https://astrologialuzesombra.com.br/jornada-alquimia-das-deusas/
https://astrologialuzesombra.com.br/semana-da-astrologia8/
https://astrologialuzesombra.com.br/workshop-deusas-no-ceu/
https://astrologialuzesombra.com.br/mapa-astral-gratis/
https://astrologialuzesombra.com.br/comunidade-astral-v/


astrologialuzesombra.com.br

http://youtube.com/channel/UCdSmm6Wp1vexPuoZh_yRDIw
https://astrologialuzesombra.com.br/
http://instagram.com/astrologialuzesombra/
http://facebook.com/AstrologiaLuzeSombra/
http://open.spotify.com/show/766xxUKViqkDFfjAlKI1jh

