
Prólogo 

 

Ó, tu que acabas de ser iniciado no 

seio da Sabedoria! 

Filho da Virtude e da Paz! 

Atenta às nossas palavras,  

e permite que tua alma se abra aos 

ensinamentos da Verdade. 

 

O caminho para uma vida feliz  

e o êxtase em sua Fonte, te serão 

mostrados! 

 

Ensinar-te-emos como cultivar,  

com vitalidade e sucesso, 

 todas as capacidades que a Provi-

dência te concedeu,  

e desta forma, faremos de ti um au-

xílio para a Humanidade  

e um participante dos mistérios e 

bênçãos do Divino. 

 

Artigo I 

 
Dever para com Deus e a Reli-

gião da Verdade 

 
1.- Tua primeira devoção pertence 

ao Divino. 

 
Adora o Ser Majestoso que criou o 

universo por um ato de Vontade, 

que opera incessantemente no To-

do; Ele que preenche teu coração, 

mas que tua mente estreita nem 

concebe e nem define. 

 
Piedade da desilusão miserável da-

quele que fecha os olhos para a Luz 

e caminha no vale das sombras. Per-

mite que teu coração se abra ao 

Eterno. Rejeita com veemência a vã 

filosofia, que degrada o espírito hu-

mano, quando se desvia de sua Fon-

te. 

 
Eleva tua alma a todo instante acima 

das questões materiais que te rodei-

am, e direciona teu desejo para as 

moradas celestes, pois essa é tua 

herança e tua verdadeira terra natal. 

Dedica tua Vontade à Deus, assim 

como teu Desejo: torna-te digno de 

Seus  revigorantes poderes; cumpre 

assim as leis que Ele desejou que fos-

sem cumpridas em tua atividade de 

Homem na terra. Teu êxtase encon-

tra-se em Deus, no arrebatamento 
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do ser unido a Ele para sempre. 

 
Este é o auge de toda tua ambição e a reali-

zação de tuas ações. 

 
2.- Mas como permanecerás diante dos olhos 

do Eterno, tu, de tão fraca constituição? 
 

Como, te pergunto, se a cada instante podes 

te desviar do caminho do Eterno e denegrir 

sua própria santidade, ainda que a Infinidade 

te seja oferecida a todo instante? 

 

É possível enxergar qualquer tipo de consolo 

em teu futuro enquanto estiveres cercado de 

divagações da razão e de limitadas faculda-

des? Comparado com a imagem do Eterno, 

como tu ficas? 

 

Agradece, e jamais esqueças as infinitas possi-

bilidades de Renascimento e de Regeneração. 

Se humilde no Logos vivo, o Verbo em Ex-

tensão, e abençoa a Providência por ter nas-

cido num tempo e espaço e no qual o cami-

nho da iluminação encontra-se aberto ante ti. 

 

Professa em todo lugar a Divina Religião: a 

Religião da Verdade. 

 

Não te envergonhes e nem te menosprezes 

por pertencer ao ranque Eterno da Verdade. 

 

O Evangelho de tuas obrigações é a Verdade, 

e se não és verdadeiro, deixas de ser um Ini-

ciado. 

 

Proclama todas tuas ações e iluminações em 

vigorosa devoção. 

 

Proclama sem hipocrisia, sem fanatismo, que 

o caminho não faz especulações sobre a Ver-

dade: pois o Caminho é a própria prática da 

Verdade, que define a ti e a todos os teus 

deveres morais. Desta forma, a Verdade irá 

te ensinar e guiar, a ti e a teus semelhantes e 

lhes conceder alegria e felicidade. Com isto, 

jamais irás tremer, nem diante dos olhos dos 

homens, nem diante do trono de Deus. 

 

3.- A Verdade é o fundamento de todas as 

coisas e os Cavalheiros da Verdade lutam 

apenas pelo Amor e pela Caridade. A santifi-

cação desta religião só pode ser denegrida 

pelo desprezo. 

 

No entanto, nós não perseguimos, deixamos 

tudo para trás. Toda vontade está diante da 

medida e do julgamento do Eterno; busca-

mos apenas o contentamento através da to-

lerância. 

 

Iniciados! Filhos do Deus Único, unidos pela 

crença única da Verdade! O laço que nos une 

não é outro senão o Amor. Esta íntima ca-

deia do Todo, nos une e dissipa todo despre-

zo e qualquer preconceito contra a Humani-

dade. 

 

Artigo II 

 

Imortalidade do Espírito 

 

1.- O Homem. Rei do mundo! 

 
Obra prima da criação. Aquele que o Eterno 

animou pelo seu sopro! Medita sobre tua 

eleição sublime. Tudo que te rodeia: todas as 

vidas, tanto do reino animal, como vegetal, 

perecem com o tempo e estão sujeitas ao 

teu reinado: porem, teu Espírito é imortal. 

 

Teu centro secreto é UM, emana do seio da 

Divindade, é imortal e sobreviverá a todas as 

coisas materiais. Esta é a verdadeira patente 

de tua nobreza, o selo vivo de tua felicidade. 

Te esquecestes disto! E pelo orgulho de tua 

mente que mergulhastes no abismo da amné-

sia. 

 

Degredaste a ti mesmo, por vontade própria. 

Apesar de tua grandeza original e presente, o 

que és agora se comparado ao Eterno?  

 

Adora o Infinito enquanto estiveres no ato-

leiro do mundo finito. 



Página 3 Volume 1I, edição XVIII 

 

Separa cuidadosamente teus princípios celes-

tes indestrutíveis, dos vínculos que o com-

põem agora. 

 

Cultiva teu Espírito imortal e aperfeiçoa tua 

alma, a fim de que esta santa unção seja o 

templo da Luz Pura, quando teu ser libertar 

dos vapores da matéria grosseira. 

 

Desta forma, serás libertado 

das correntes da escravidão, 

atingirás a felicidade neste 

seio de infortúnios, serás 

inabalável nas tempestades 

da vida e morrerás sem me-

do. 

 

2.- O Iniciado! 

 

Caso alguma vez tenhas du-

vidado da natureza imortal 

de teu Espírito e da Nobreza 

de tua herança, a Iniciação te 

seria infrutífera. Deixarias de 

ser o filho adotivo da Sabedoria e te perderi-

as na multidão de seres materiais e profanos, 

tateando pela Luz no abismo das trevas. 

 

Artigo III 

 

Dever ao Soberano e sua pátria 

 
1.- O Eterno designou o Homem para ser 

soberano sobre a terra, e o homem tem elei-

to soberanos para construir Estados ou Paí-

ses entre os homens. 

 
Quando o Estado dos Homens é eleito, em 

nome da verdade, sua autoridade legítima 

pode ser prezada na terra onde vive. Portan-

to, sua honra deve ser primeiramente medida 

pelo seu reflexo do Divino, e depois aos 

olhos de seus semelhantes. 

 

O Homem que vaga pela floresta, que não 

cultiva seu interior, que permanece isolado 

de seus semelhantes, não está apto a partici-

par da comunidade Divina, e nem da riqueza 

nem da alegria que lhe é reservada. 

 

Teu Ser cresce entre teus semelhantes, tua 

mente se fortalece pelo choque de opiniões, 

mas enquanto membro da sociedade, estás 

destinado a uma luta constante, que nasce do 

interesse próprio e das paixões desenfreadas; 

tua inocência rapidamente sucumbe, tanto à 

força como à decepção. 

 

O homem vê então a neces-

sidade de se criar leis mun-

danas para guiá-lo, e líderes 

para mantê-las! 

 

2.- Homem sensível! 

 

Ora pelos teus parentes; 

por aqueles que governam 

teu país, e pede pela sua 

proteção e conservação, 

pois até mesmo eles devem 

ser a representatividade da 

divindade na terra. Se eles 

errarem, serão medidos diante da Imagem do 

Juiz dos Reis. 

 

Que teu Coração seja teu Rei; que as leis de 

teu coração sejam tua Lei. Procedendo desta 

forma, toma cuidado, pois a única possibilida-

de e a de trair a ti mesmo. 

 

Autonomia é teu dever sagrado, autonomia 

no reino dos Homens. 

 

Caso teu coração não trema de deleite ao 

ouvir o doce segredo de Seu Nome Oculto, 

teu Rei Oculto, nossa Ordem te expulsará de 

seu ventre e considera-te indigno de estar 

entre nós. Pois, se falhares nesta primeira 

tarefa de tua própria governança, falhas no 

propósito de ser o fim confiável e estimada 

morada de tua própria elevação. 

 
Sejas, portanto, um patriota em teu reino 

interno, o esposo fiel de teu casamento com 

o Céu. Educa os filhos de tua alma para que 

compreendam suas próprias leis e deveres. 
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Sejas o mais corajoso dos guerreiros, o juiz 

mais justo, o mestre mais sábio, o servo mais 

fiel, o pai mais amoroso, o esposo mais firme, 

para que teu filho possa crescer para ser san-

tificado e fortalecido como um homem livre, 

participando voluntariamente na construção 

do Templo da Verdade, e nunca te juntes aos 

fracos, no reino da hipocrisia e do perjúrio. 

 

Artigo IV 

 

Deveres para com a Humanidade 

 
1.- Caso as portas de teu reino se abrirem e 

teu coração escolher cruzar as fronteiras de 

teu império; e se teu coração se inflamar e se 

juntar aos corações dos outros homens, ve-

rás que todas as nações recuam a uma única 

fonte comum. 

 

Reconhecerás que a Humanidade é uma úni-

ca família; terás piedade de todos os homens, 

pois todos têm os mesmos órgãos, a mesma 

necessidade de amor, o mesmo desejo de ser 

útil e todos têm um Espírito imortal como o 

teu.  

 

Caso isto ocorra, não hesites: entra em nos-

so Templo e oferece teu louvor à sagrada 

Humanidade, pois o universo é a casa do ini-

ciado, e nada que tenha aparência humana lhe 

é estranho. 

 

2.- Vem e participa desta majestosa constru-

ção, destinada e erigida à restauração do Ho-

mem; frequenta a assembleia das almas virtu-

osas, engaja-te em sua exaltação, largamente 

espalhada por todos os países, onde a razão 

e o esclarecimento encontraram lugar; en-

contro sob o santo estandarte da Humanida-

de, regida por leis simples e uniformes. 

 

Sente o objetivo sublime de nossa Santa Or-

dem; devota toda tua vida e atividade à Cari-

dade; enobrece, purifica e fortalece esta deci-

são pelo trabalho incansável em tua própria 

perfeição, elevando-te cada vez mais para o 

Divino. 

 

Artigo V 

 

Caridade 

 
1.- Tu, criado a imagem de Deus que se dig-

nou a se comunicar com a humanidade e es-

palhar a felicidade entre ela; olha este exem-

plo do Infinito, com vontade firme e constan-

te de ir além, e deixa que a exultante bem-

aventurança se derrame sobre o próximo, 

com toda sua força: pois, o que quer que o 

Espírito conceba de Divino, esta é a herança 

do Iniciado. 

 

2.- Cuida das crianças desamparadas e impo-

tentes; elas necessitam de teu apoio. Consi-

dera a desastrosa inexperiência da juventude; 

ela necessita de teu conselho. Use tua alegria 

para preservá-la do erro e das decepções 

que a ameaçam. Exalta na juventude a cente-

lha do Fogo Sagrado de tua inteligência, ajuda 

os jovens a desenvolver esta chama para ale-

grar o mundo. 

 

3.- Qualquer ser que sofra ou se lamente, 

possui direitos, sagrados direitos com rela-

ção a vós; tem o cuidado de não ignorá-los. 

Não esperes até que as lágrimas da miséria 

comecem a aborrecê-lo; Intervém e tranquili-

za os desafortunados, especialmente aqueles 

que sofrem em silencio. 

 

Não envenenes, pela ostentação de teus 

dons, a primavera onde o infeliz busca se re-

novar; não busques a recompensa de tua be-

nevolência no vão aplauso da multidão; o Ini-

ciado busca sua única recompensa na sereni-

dade de sua consciência e no reconhecimen-

to fortalecedor do Divino, sob os olhos dos 

quais permanece sempre de pé. 

 

4.- Caso a Providência tenha te concedido 

algo em demasia, tem o cuidado de não es-

banjá-lo de forma negligente e frívola; do 

ponto de vista da Sabedoria, é melhor que 

teu coração seja indiferente a tuas posses, e 
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que teus bens sejam distribuídos de forma 

livre e espontânea. Esta é a única forma de 

desfrutar de qualquer privilégio que tenhas 

recebido. 

 

Cuidado com a avareza, a mais sórdida das 

paixões, a fim de que ela não degrade teu 

caráter e não endureça teu coração com 

seus cálculos frios e áridos. 

 

Se algum dia te tornares pequeno com o so-

pro triste da auto absorção, foge para teu 

templo, pois ele deve ter-se tornado uma 

morada estranha para ti, e neste caso não 

reconheceríamos mais em ti a imagem origi-

nal do que é Divino. 

 

5.- Assim como tua caridade é acesa pela tua 

Fé, tua prudência deve ser acesa pela Sabe-

doria. Assim como teu coração deve abraçar 

a toda a humanidade, teu Espírito escolhe 

sabiamente a que te dedicar. Cultiva o esco-

lhido, seja através da instrução, do conselho, 

da proteção ou do alívio. Mas nunca te con-

venças de que já fizestes o suficiente, e abs-

tém-te de usufruir dos frutos de tuas obras. 

 

6.- Va além! Retoma sempre tuas obras, só 

assim tuas energias serão reabastecidas! Des-

ta forma serás inundado por rajadas de subli-

mes paixões e uma fonte inexaurível de pra-

zeres te será reservada: terás aqui na terra as 

primeiras impressões da felicidade celeste, 

tua alma crescerá e todos os momentos de 

tua vida serão permeados pelo êxtase do Es-

pírito. 

 

7.- Quando, por fim, tiveres superado a ti 

mesmo no mais remoto limite de tua finita 

natureza, e te encontrares exausto a ponto 

de acreditar que não tenhas mais forças para 

realizar tua obra, ainda assim não permita 

que tua alma se distraia! 

 

Dirige-te ao teu templo, vá e vê o brilho da 

Sagrada Cadeia que nos une; isto trará vigor 

a todas as tuas faculdades, pois nossa campa-

nha contra a miséria do mundo, tal como 

deve ser defendida pelos Iniciados, trará di-

ante de ti um novo mundo, pleno de doces 

frutos de nossas forças combinadas, quando 

colocadas num mesmo objetivo. Então teus 

bens te serão multiplicados, pois irás ajudar a 

tornar felizes milhares de homens e não ape-

nas um, e todos os teus desejos serão coroa-

dos. 

 

Artigo VI 

 
Outros deveres morais para com a hu-

manidade 

 
1.- Ama teu próximo como a ti mesmo e 

nunca faças ao outro o que não gostarias que 

te fosse feito. 

 
2.- Serve-te da sublime força do Silêncio e 

serve a Humanidade com o sublime dom da 

Palavra. Sé um sinal do domínio da Humani-

dade sobre a Natureza; vá silenciosamente 

ao encontro das necessidades alheias, e rui-

dosamente estimula em todos os corações o 

Fogo Sagrado do Espírito. 

 

Se gracioso, mas informal; ergue-te como um 

exemplo Divino. Compartilha a felicidade dos 

outros, não a invejes. Não permitas que a 

fúria do ciúme se erga em teu peito, nem 

mesmo por um instante. Pois, em sua raiz e 

pela sua força ela perturba a tranquilidade de 

tua felicidade, e tua alma estará sujeita à tem-

pestade das mais miseráveis fúrias. 

 
3.- Perdoa teus inimigos, pois não tens como 

vingar aquilo que ele fez a si mesmo. Através 

deste soberano sacrifício encontrarás o subli-

me segredo da fé: ao reconhecer teu seme-

lhante como a ti mesmo, tu o reportas à ima-

gem do Eterno. 

 
Este é o único propósito do perdão dos pe-

cados, e o ato mais celestial do homem exte-

rior. Desta forma, a graça se oculta na indife-

rença.  

 
Lembra sempre, que este é o triunfo da Bele-

za; as Vontades dominam apenas sobre os 
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instintos. O Iniciado esquece todos os insul-

tos, mas nunca se esquece de qualquer re-

compensa. 

 

Artigo VII 

 

A perfeição moral 

 
1.- Ao devotar-te ao bem estar do próximo, 

não te esqueças de te auto aperfeiçoar cons-

tantemente e não negligencies as necessida-

des de tua alma imortal. Tais necessidades 

descendem a teu coração frequentemente 

para provar teus segredos mais ocultos. Co-

nhecer a ti mesmo é o pivô do desejo do ini-

ciado. Tua alma é um espelho quebrado que 

dispersa a Luz; restaura-o pelas tribulações 

de teu Desejo a fim de que reflita sua verda-

deira imagem. 

 

2.- Que a Pureza e a Severidade sejam tuas 

companheiras inseparáveis e te torne respei-

tável aos olhos dos profanos, mantem tua 

alma pura, reta, verdadeira e humilde. O or-

gulho é o mais perigoso inimigo dos homens, 

pois mantém toda a ilusória confiança na sua 

força. 

 

Não contemples teu lugar de nascimento ter-

restre, de onde viestes isto só atrasa tua jor-

nada. Fixa teu olhar onde precisas chegar. 

Teu tempo de viagens é curto; usa-o bem, e 

usa-o agora! Nunca te julgues pelo olhar dos 

outros; isto não passa de envenenamento de 

tua alma. Olha pelo teu próprio padrão e 

sente o fio de tua própria espada! 

 

3.- Se falar, fala a Verdade e não reveles os 

segredos de teu coração. Que teus lábios 

sejam tua arma, que tua boca seja verdadeira 

e confiável. O Iniciado que se desveste da 

Verdade e usa a mascara da hipocrisia e do 

artifício é indigno de viver entre nós, já que 

semeia a discórdia e a calúnia em nossos se-

renos templos; atitudes como esta faz do ho-

mem um horror e uma praga para si mesmo. 

 

4.- Sublima-te na presença do Eterno e serás 

fortalecido. Renova teus votos todas as ma-

nhãs, a fim de aperfeiçoar-te. Ora e vigia, e 

quando cair a noite, que teu coração seja o 

refúgio da manhã. Da mesma forma, renova 

tua vida Divina constantemente para que 

possas repousar silenciosamente no coração 

do Eterno, enquanto estiveres acordado. 

 

5.- Finalmente, estuda o significado dos sím-

bolos e dos emblemas que a nossa Ordem 

vos apresenta. A Natureza coloca um véu 

sobre seus segredos, mas deseja que sejam 

revelados. Medita sobre os mistérios e tem 

cuidado com aquilo que descobrires. Pois, 

estes mistérios são um e únicos e são feitos 

para que o homem compreenda a relação 

entre Deus, o Homem e o Universo.  

 

Assim, teu desejo será saciado e teu Espírito 

Divino te ensinará como forjar teu próprio 

destino. 

 

Artigo VIII 

 

Deveres para com teus irmãos e irmãs 

 
1.- Entre a grande multidão de Seres que po-

voam a imensidão do universo escolhestes, 

por uma ato do livre arbítrio, os Iniciados 

como teus Irmãos e Irmãs. 

 

Por este ato, perdestes a reclusão moral e 

espiritual e despertastes para te tornar parte 

da Irmandade de Iniciados da Humanidade. 

Do momento em que passastes por este 

portal, todos os seres adquiriram um direito 

sagrado de teu apoio e de tua amizade. Espe-

cialmente aqueles que tu chamas de irmãos. 

Em verdade, a humanidade é uma única Famí-

lia, e não existem estranhos em lugar algum. 

Portanto, que tua mão direita seja aberta a 

todos os seres em sinal de sinceridade frater-

nal. Mas permite que a revelação de teu ver-

dadeiro Ser seja reservado a quem conside-

rares digno. 
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A Natureza segue as leis da igualdade; nenhu-

ma verdadeira distinção pode ser encontra-

da. Assim, o Iniciado nunca sucumbe no sa-

crifício de outro, nem pelo ganho, nem pelo 

medo, nem pelo homem, nem pelo estado. 

 

O mundo profano mede o valor do Homem 

pelos meios profanos e segrega iguais por 

conta de suas conquistas humanas, pelo seu 

valor ou por outro critério que a própria 

Providencia lhe concedeu. Nada disso tem 

significado para nós. Deixa teu orgulho, teus 

tesouros e adornos na porta do Templo: 

pois entre nós posições sempre serão apon-

tadas pela Virtude. Fiel a esta lei, os Iniciados 

se devotam ao trabalho de restauração do 

Templo da Humanidade. 

 

2.- Nunca te envergonhes na presença do 

Desconhecido. Jamais faças com que um es-

tranho se envergonhe diante de ti. 

 

Pois todos os Homens procedem de um no-

bre nascimento, e como Iniciado, é teu sagra-

do dever sempre atuar de acordo. Se falhares 

neste dever, poderemos te mandar de volta 

ao mundo com teu orgulho, onde poderás 

profanar a ti mesmo livremente no teatro 

mundano. 

 

Sé um abrigo e um asilo para os outros, e o 

Eterno será tua morada para sempre. Se teu 

irmão encontra-se em perigo, corre em seu 

auxílio e não hesite em dar tua própria vida 

por ele. Não esperes absolutamente nada de 

teus irmãos, nem mesmo se te encontrares 

em extrema necessidade.  

 

Se teu irmão estiver em necessidade oferece-

lhe tua ajuda, e regozija-te de poder fazê-lo. 

Se teu irmão se extraviar, vá até ele e sé um 

espelho para a Luz que ele carrega nas tre-

vas. Apoia os acometidos pelo desânimo e 

levanta aqueles que caíram. 

 

3.- Se teu coração queimar com insultos, re-

ais ou imaginários, ou guardar inimizade se-

creta contra um de teus irmãos, dissipa ime-

diatamente a nuvem que se forma. Chama 

em teu auxílio o Paraclito Desconhecido, e 

roga por sua mediação fraternal; mas nunca 

passes pelo portal do Templo antes de banir 

qualquer sentimento de ódio ou vingança. 

Pois, se teu templo não for purificado pelas 

virtudes de teus irmãos e santificado pela 

harmonia entre eles, invocarás o nome do 

Eterno em vão, e Ele não seria condescen-

dente em fazer de ti a Sua morada. 

 

Artigo IX 

 

Deveres para com a Ordem 

 
1.- Ao ser admitido livremente para partici-

par no Círculo dos Iniciados, parte de tua 

liberdade foi abandonada. Pela obrigação, di-

recionastes teu livre arbítrio a buscar inces-

santemente a Luz e a mantê-la inviolável. Por 

este ato, não és mais um mero inquisidor dos 

Mistérios, mas te tornastes também seu 

Guardião.  

 
O comprometimento do Iniciado para com a 

Ordem é de vital importância. O iniciado de-

ve estar sujeito às regras da Ordem e aos 

seus Superiores. Não tenhas dúvidas de que 

nossa hierarquia é a da benevolência: nada 

deves àqueles que entraram antes de ti; mas 

tudo deves àqueles que vêm depois de ti. Es-

te é o legado de nossa herança espiritual. 

 
2.- A lei a qual prestastes juramento diante 

do Santíssimo é uma honorável observância 

individual da Verdade. Jurastes manter em 

segredo nossos rituais, cerimônias, símbolos, 

palavras de passe e a identidade de teu inicia-

dor. Atenção: este compromisso não é me-

nos sagrado do que qualquer outro juramen-

to, palavra, feito ou pensamento que profes-

ses, uma vez que todos os teus atos são re-

flexos de tua honra e retidão. 

 
Fostes, és e sempre serás um homem livre.  

No entanto, se quebrares teu juramento, fa-

lharás como ser e com tua Palavra diante do 
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Eterno, a quem invocastes como testemunha 

de tua sagrada promessa.  

 
Não temas nenhuma pena ou perjúrio de 

nós, mas saibas que nunca poderás escapar 

da punição de teu coração, nem da perda do 

respeito e da confiança de teus irmãos, que 

venham a te reconhecer como uma pessoa 

sem honra e sem fé. 

 

Conclusão 

 
Nossa maior satisfação, meu irmão, é ver os 

ensinamentos da Ordem, elaborados para te 

auxiliar no caminho da Verdade e da felicida-

de, gravados profundamente em teu coração. 

 
Melhor ainda é se estes belos ensinamentos 

forem capazes de abrir teu coração ao Eter-

no, onde quer que ele queime.  

 

Que tu possas transformar as valiosas máxi-

mas, que marcam cada passo de tua jornada 

Iniciática, em teus próprios princípios. Que 

tu mesmo dites a ti as leis inabaláveis de tuas 

palavras e ações. Se assim for, meu irmão, 

terás te tornado verdadeiramente Livre! 

 
Irás alcançar teu sublime destino: irás recu-

perar a Semelhança Divina, direito do Ho-

mem em seu estado original. 

 
Eis o objetivo de todas as Religiões, e o único 

objetivo da nossa Iniciação: tu irás novamen-

te tornar os Céus um Ser querido, e as bên-

çãos benfazejas do Infinito recairão sobre ti. 

E quando obtiveres o glorioso título de Sa-

grado, Livre, Feliz e Constante, caminharás 

sobre esta terra como um Rei, o benfeitor 

dos homens e serás um exemplo para teus 

irmãos e irmãs na irmandade da Humanidade. 

Os Sete Planetas e os Deuses Gregos 

“A Astrologia, como o inconsciente coletivo que 

interessa à psicologia, é constituída de configura-

ções simbólicas: os planetas são deuses, símbolos 

dos poderes do consciente.” 

 
Carl Jung 

 

Os Planetas, o Zodíaco e  

a Astrologia 

 

O  Céu fascina. Quem algum dia não se 

sentiu apaixonado em uma noite enlua-

rada, ou provido de um vigor intenso em um 

dia ensolarado? Ou quem não se deixou se 

guiar pela imaginação ao contemplar um belo 

Céu estrelado? 

 
As sensações provocadas pelos corpos celes-

tes foram ao longo do tempo imortalizadas 

nas mais belas obras da literatura mundial, 

reconhecendo assim, com toda justiça, sua 

inquestionável influência sobre os seres hu-

manos. Esta mesma influência que acalentou 

os corações dos poetas inquietou o gênio 

dos sábios da Antigüidade, que se propuse-

ram então a investigar este mágico efeito que 

os astros provocam sobre a Vida na Terra. 

Eis então que surge a milenar Ciência da As-

trologia. 

 
 Estes sábios observaram pacientemente, ao 

longo dos anos, a bela marcha dos astros no 

Céu, e perceberam que no majestoso cená-

rio composto ao fundo pelas estrelas alguns 

intrépidos atores se destacavam, quer fosse 

pelo intenso brilho, quer fosse pela apaixo-

nante dança que os levavam de um ponto a 

outro. À estes atores, dançarinos em um 

Céu cujas estrelas eram como que luzes fixa-

das no escuro fundo azulado, os gregos de-

ram o nome de Planetas, que significa 

“viajantes”. Os Planetas eram, portanto, os 

grandes rebeldes do cosmos, seguindo suas 

próprias trajetórias como viajantes errantes 
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por caminhos incertos, caminhos estes cujas 

paisagens eram adornadas com o esplendor 

das estrelas fixas. 

 
À estes pequenos pontos bri-

lhantes no Céu os antigos adi-

cionaram o Sol e a Lua como 

sendo Planetas também, da-

das as suas proeminentes di-

ferenças para com as estrelas. 

Assim, os antigos estabelece-

ram as duas primeiras catego-

rias de corpos celestes, que 

seriam os Planetas, em núme-

ro de sete, e as estrelas, em 

número inimaginável. 

 
A observação paciente dos 

sábios permitiu que estes des-

cobrissem no Céu um grupo 

de constelações que pavimen-

tavam a estrada pela qual pas-

saria o Sol no dia seguinte, 

estrada esta que recebeu o 

nome de Zodíaco. Neste ca-

minho aparentemente circular 

haviam constelações que dividiam a faixa do 

Zodíaco em várias porções: os Signos. Os 

antigos consideravam que era a Terra o cen-

tro do Universo, ao redor do qual giravam o 

Sol e os demais planetas. Foi dentro deste 

esquema que a Astrologia se desenvolveu. A 

descoberta de que é o Sol o centro do siste-

ma solar, e não a Terra em nada invalidou os 

ensinamentos da Ciência Astrológica, já que 

o Sol sempre foi o astro-rei e principal cen-

tro de influência astral no ser humano. A 

confirmação astronômica de que o Sol é o 

centro apenas serviu para formalizar seu co-

roamento como o grande Rei entre os Plane-

tas. 

 
Em paralelo à identificação e análise dos mo-

vimentos dos astros, os sábios observavam 

as conexões existentes entre os fenômenos 

celestes e as características psicológicas das 

pessoas. Perceberam as semelhanças psicoló-

gicas e comportamentais de indivíduos que 

nasciam na mesma época, o que os levou a 

investigar as configurações do Céu no mo-

mento do nascimento de uma pessoa. Destas 

configurações descobriram quais seriam as 

influências individuais que cada 

Planeta e Signo poderiam 

exercer sobre um ser huma-

no, quer fossem em termos 

de temperamentos, corres-

pondências com partes do 

corpo, ou mesmo em relação 

às emoções e intelectualidade. 

 
Uma vez descobertas estas 

influências individuais e coleti-

vas dos astros, restava aos 

sábios apenas revesti-las de 

uma linguagem. Como ocor-

reu em todas as Ciências An-

tigas, os sábios vestiram a As-

trologia com uma roupagem 

simbólica, roupagem esta em-

prestada dos deuses, deusas e 

seres fantásticos da Mitologia 

Greco-romana. 

 
É de se esperar, portanto, que haja uma pro-

funda correlação entre os aspectos simbóli-

cos dos deuses mitológicos greco-romanos e 

as influências planetárias estudadas ao longo 

dos anos pelos sábios. Estas correlações in-

quietam o espírito inquiridor do homem mo-

derno infundindo-lhe inúmeras questões. Por 

que foi a Mitologia a linguagem empregada 

para se expressar os conceitos astrológicos? 

Por que seriam os deuses da Mitologia Greco

-romana os eleitos para se representar as 

influências planetárias sobre o homem e bati-

zar com seus nomes os Planetas? Seriam es-

tas relações entre a Astrologia e a Mitologia 

apenas uma mera coincidência? Caso contrá-

rio, são estas correspondências exatas? Por 

quê? 

 
O presente trabalho é apenas uma tentativa 

muito elementar de responder estas ques-

tões. Na próxima seção serão abordadas as 

duas primeiras questões, sendo as demais 
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deixadas para o desfecho deste trabalho. 

 

A questão do símbolo na Mitologia 

e na Astrologia 

 
Na Ciência da Antigüidade os sábios estuda-

vam os fenômenos da Natureza por todos os 

prismas imagináveis. Um exemplo típico é a 

própria Astrologia, onde os sábios não se 

limitavam somente ao aspecto descritivo dos 

fenômenos celestes, como o movimento dos 

planetas; eles foram além e investigaram co-

mo estes elementos influenciavam a psique 

humana. Abrangeram, com isso, tanto os fe-

nômenos visíveis quanto os invisíveis no to-

cante ao Universo. Para expressar suas des-

cobertas em idéias compreensíveis recorre-

ram a uma linguagem simbólica, e assim o 

fizeram porque, entre outras razões, os sím-

bolos eram muito superiores em termos de 

conteúdo informacional do que simples pala-

vras ou termos técnicos. Os chamados ter-

mos técnicos, que então fixaram os múltiplos 

significados dos símbolos antigos em palavras 

ou composições de palavras, foram introduzi-

dos somente com o advento dos filósofos 

pré-socráticos no século V a.C., portanto em 

época bem posterior às primeiras argüições 

astrológicas. Introduziu-se, com isso, a letra 

que matou o espírito vivificante dos símbolos 

antigos. A introdução de termos técnicos foi 

importante para o desenvolvimento das ciên-

cias ordinárias, e surgiu em um contexto on-

de os pensadores gregos analisavam a Natu-

reza e os fenômenos à parte da Religião. 

Nasce, assim, a Filosofia, representando a 

dissolução até então existente entre a Fé e a 

Razão. 

 
A associação de um determinado símbolo 

com um dado fenômeno investigado era rea-

lizada por meio do método analógico. Assim, 

por exemplo, a Terra, devido à sua solidez e 

à sua densidade, tornou-se o símbolo que 

representaria, entre outras coisas, a estabili-

dade do caráter de uma pessoa. Representa-

ria também as Sensações, já que a Terra é 

palpável e visível, portanto suscetível à expe-

rimentação pelos sentidos. Já a Água, por sua 

vez, representaria os Sentimentos, já que o 

choro traz consigo a companhia das lágrimas, 

tanto as de alegria quanto as de tristeza. Os 

exemplos dados do uso da Terra e da Água 

como símbolos são apenas gotículas de um 

oceano gigantesco de associações possíveis 

entre os símbolos e os fenômenos visíveis e 

invisíveis. 

 
Foi deste oceano de associações que os sá-

bios da Antigüidade buscaram os símbolos 

que permitiriam traduzir as influências plane-

tárias e zodiacais, já que estas mesmas in-

fluências, invisíveis, geravam fenômenos visí-

veis: o comportamento do homem no mun-

do externo, comportamento este que traduz 

e desvela sua própria personalidade. 

 
Desta mesma fonte – o oceano de associa-

ções simbólicas – nasceu a Mitologia. A Mito-

logia não é apenas uma coleção de histórias 

de rara beleza literária; é, antes de tudo, uma 

jornada simbólica pelos reinos do espírito e 

da alma humana, e pelos diversos planos sutis 

que compõem a Criação. Os deuses, deusas, 

heróis e heroínas da Mitologia são todos 

produtos de um simbolismo profundo, estan-

do todos associados à eventos que ocorrem 

no interior do ser humano, nas profundezas 

de sua alma. Compreender os Mitos significa 

conhecer a si mesmo; eis então a chave de 

todo o desenvolvimento espiritual do ser 

humano. 

 
A Astrologia e a Mitologia bebem, portanto, 

da mesma fonte: o oceano de simbolismos. 

Como as Leis da Natureza são imutáveis e a 

Verdade é Eterna, os símbolos empregados 

tanto pela Astrologia quanto pela Mitologia 

deverão ser os mesmos para o mesmo tipo 

de fenômeno; eis então de onde surge a cor-

relação entre a Astrologia e a Mitologia. A 

Mitologia, por retratar a personificação das 

forças interiores do homem nas figuras de 

seus deuses e deusas, apresentou uma no-
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menclatura muito precisa, e é por isto que a 

Astrologia utiliza os deuses e entes mitológi-

cos para descrever as influências planetárias 

e zodiacais na personalidade e na vida ser 

humano. 

 
A existência de uma fonte comum entre a 

Astrologia e a Mitologia – o oceano de cor-

relações simbólicas – responde a primeira 

questão representada na seção anterior. Pos-

teriormente será demonstrada a exatidão 

destas correlações. É importante lembrar 

que o oceano de associações simbólicas não 

une somente a Astrologia com a Mitologia, 

mas todas as Ciências Antigas, incluindo a 

Alquimia, a Cabala, e assim por diante. 

 
Responder a segunda questão levantada na 

seção anterior é relativamente fácil. Em ne-

nhum outro país a Mitologia ganhou tanta 

complexidade e riqueza quanto na Grécia. É 

justo o tributo que se faz às Mitologias egíp-

cia e mesopotâmica como as grandes inspira-

doras de muitos Mitos gregos; porém, estas 

mesmas influências são como o chumbo que, 

em mãos gregas, transmutou-se em ouro. 

Nunca as Virtudes e as paixões humanas fo-

ram tão bem retratadas como os gregos rea-

lizaram nas figuras vivas de seus deuses e 

deusas; nunca os deuses foram tão próximos 

ao homem, a ponto até de dividirem a mes-

ma mesa em banquetes. Homens e deuses, 

lado a lado, em batalhas, em disputas, em jo-

gos de sedução, em situações corriqueiras da 

vida mundana. 

 
Pelas semelhanças psicológicas entre os deu-

ses e os homens, e pela grande sociabilidade 

que existia entre eles, pode-se dizer que os 

deuses e deusas gregos eram como homens 

e mulheres divinizados, e não seres sobrena-

turais, perfeitos, cuja única semelhança com 

o homem seria em relação à sua antropo-

morfia. Os deuses gregos se apaixonavam, se 

entristeciam, enganavam, roubavam, traíam, 

se arrependiam, choravam, e estavam sujei-

tos à tantas outras vicissitudes que acome-

tem os seres humanos. Após a dominação da 

Grécia por Roma, novos deuses foram adici-

onados ao já rico panteão grego, e muitos 

deuses gregos receberam novas atribuições e 

se fundiram com deuses análogos romanos. 

Formou-se, assim, da riqueza da Mitologia 

Grega, com algumas adições romanas, a de-

nominada Mitologia Greco-Romana. 

 
São graças à estes complexos perfis emocio-

nais apresentados pelos deuses greco-

romanos, tão semelhantes aos dos humanos, 

que os Planetas recebem seus nomes e pro-

priedades. E é exatamente por esta riqueza 

de detalhes que a Astrologia emprega os íco-

nes dos deuses e deusas greco-romanos na 

expressão das influências planetárias. Isto ex-

plica o porquê de ser a Mitologia Greco-

romana a eleita entre tantas para expressar 

as idéias astrológicas, o que responde assim a 

segunda questão colocada na seção anterior. 

 
Uma vez colocada a natureza simbólica tanto 

da Astrologia quanto da Mitologia, cabe ago-

ra uma investigação mais detalhada sobre al-

gumas das características psicológicas mais 

proeminentes do ser humano antes mesmo 

de se abordar propriamente os Mitos Greco-

romanos. Estas características psicológicas 

são determinadas por algumas Virtudes e de-

feitos que podem ser consideradas como 

principais e que, a partir destes, outros se 

derivarão em maior ou menor grau. 

 
Uma brilhante luz sobre este tema fora lan-

çada ao mundo por meio das obras do Dou-

tor da Igreja São Tomás de Aquino, que de-

senvolveu o conceito de Virtudes e Defeitos 

Capitais. Este conceito tomista será discutido 

na próxima seção, e constituirá em uma im-

portante base para os desenvolvimentos pos-

teriores. 

 

O conceito de virtudes e  

defeitos capitais  

 
O estudo sistemático das características po-

sitivas e negativas da personalidade remonta 
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aos primeiros filósofos gregos. Nesta época a 

Psicologia não existia como uma ciência indi-

vidual; ela era apenas uma parte da Filosofia. 

Platão e Aristóteles na Filosofia, e Hipocrates 

na Medicina, com sua teoria dos humores e 

temperamentos, lançaram as pedras funda-

mentais do que seria mais tarde a Psicologia, 

em especial o ramo desta ciência que trata da 

personalidade. 

 
É na Idade Média, porém, que surge um dos 

mais importantes estudos sobre a personali-

dade humana, elaborados pelo Doutor da 

Igreja São Tomás de Aquino. São Tomás de 

Aquino, baseado em estudos anteriores de 

João Cassiano e São Gregório Magno, lançou 

uma série de argumentações sobre Virtudes 

e os defeitos da personalidade humana em 

duas de suas principais obras, Sobre o Mal e 

Suma Teológica. 

 
Um defeito, via de regra, corresponde à pro-

pensão do indivíduo de realizar o mal em 

uma de suas vertentes. Assim, por exemplo, 

a faceta do mal que se refere à agressividade 

cristaliza-se no defeito da Ira. Um indivíduo 

que apresente a Ira como defeito estará pro-

penso a ser agressivo, o que configura a reali-

zação do mal de uma maneira específica, ca-

racterizada pela agressividade. 

 
O termo “capital” aplicado aos defeitos se 

origina das significações do termo latino cor-

respondente, “caput”: cabeça, líder. Assim, 

agrupando os defeitos imagináveis em algu-

mas seqüências com estruturas semelhantes, 

os capitais seriam os principais de cada gru-

po, seus ‘cabeças’ ou ‘líderes’. Dentro destes 

grupos, argumenta São Tomás, os demais 

defeitos derivariam dos capitais, como que se 

fossem seus ‘filhos’. 

 
A maneira pela qual um ‘filho’ se vincula a um 

defeito capital se refere principalmente à sua 

finalidade. A finalidade de um defeito qual-

quer se reduz à finalidade correspondente do 

defeito capital. Por exemplo, imagine o caso 

de um fraudador que enseja com o fruto de 

seu golpe acumular riquezas. A finalidade da 

fraude é o engano, cuja finalidade, por sua 

vez, é a de distrair a atenção do foco do ato 

para se obter a desejada riqueza. Porém, a 

obtenção de riqueza é a finalidade da avareza. 

Portanto, a finalidade da fraude e do engano 

se reduzem à finalidade da avareza, o que 

demonstra o fato de a avareza ser o defeito 

capital, e a fraude e o engano serem suas fi-

lhas. 

 
São Tomás agrupa os defeitos capitais em 

sete famílias, e se utiliza uma copiosa argu-

mentação para demonstrar estas associações. 

Uma das mais interessantes argumentações, 

que desvelam quais são os sete defeitos capi-

tais, se encontra em sua obra Sobre o Mal, na 

questão 8, Artigo 1. Nesta, São Tomás discu-

te a respeito da busca do bem, da qual decor-

rem os defeitos capitais. O bem, nesta ques-

tão, se refere a um estado, o da realização de 

alguma necessidade premente. Este bem não 

deve ser confundido com o Bem, predicado 

divino que pertence à Natureza do Criador, 

conforme Jesus diz: “Só Deus é Bom” (Mc 

10:18). Dentro do primeiro contexto de bem 

apresentado logo acima, São Tomás define 

três de estados de realização: o bem da alma, 

o bem do corpo, e o bem das coisas exteriores. 

 
O bem da alma se refere à “superioridade da 

honra e da glória”, ou seja, as conquistas que 

trazem ao homem o sentimento de superio-

ridade. Estas honras e glórias, quando busca-

das no sentido de satisfazer as necessidades 

do ego, caracterizam a soberba ou vaidade. 

No Artigo 2 da mesma questão São Tomás 

argumenta que a soberba é a “rainha dos ou-

tros pecados”, não a incluindo portanto entre 

os sete defeitos capitais. Ele coloca a vaidade 

como sendo a primeira delas. Porém, a so-

berba e a vaidade são facetas do orgulho, o 

que o caracteriza então como sendo o maior 

dos defeitos e o primeiro da lista dos sete 

pecados capitais. 

 
O bem do corpo tem duas vertentes básicas: a 

conservação do indivíduo, representada pela 
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manutenção do corpo através da alimenta-

ção, e a conservação da espécie representada 

pela reprodução humana. A conservação do 

indivíduo se configura obviamente como uma 

necessidade natural; porém, o erro procede 

quando esta necessidade corpórea converte-

se na necessidade de satisfação de um prazer, 

o de comer. Eis então a configuração da gu-

la. Já a conservação da espécie, fenômeno 

não somente biológico, mas também socioló-

gico (já que as crianças são, desde tenra ida-

de, influenciadas a conceber uma família futu-

ramente), configura-se como uma necessida-

de natural, e não um pecado; a Bíblia diz que 

“multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-

a” (Gn. 1:28). O erro provém quando esta 

necessidade, natural, se converte na necessi-

dade de satisfazer os prazeres venéreos, con-

forme a própria terminologia de São Tomás. 

Isto configura a luxúria. 

 
O bem das coisas exteriores se refere à neces-

sidade dos elementos materiais que supor-

tam a sobrevivência do homem. Tal necessi-

dade configura-se como sendo absolutamen-

te natural; porém, quando há o apego exa-

cerbado à materialidade, convertendo a ne-

cessidade natural de posse na necessidade e 

acumular riquezas, têm-se configurada então 

a avareza. 

 
Pela discussão antecedente se percebe clara-

mente que São Tomás caracteriza os quatro 

pecados acima como sendo oriundos da de-

turpação de necessidades naturais. Os defei-

tos acima são voltados à realização de algum 

tipo de prazer: o prazer de sentir-se superior 

– o orgulho, o prazer de comer – a gula, o 

prazer venéreo – a luxúria, e o prazer da pos-

se – a avareza. À realização destes prazeres e 

de outros derivados se opõem os chamados 

bens espirituais, ou Virtudes, oposição esta 

que será decidida pelo livre-arbítrio do ho-

mem. O livre-arbítrio pode decidir ou favo-

recer as Virtudes, ou então opor-se à elas; 

neste último caso, São Tomás diz que esta 

oposição se dá de duas maneiras: pela fuga da 

Virtude, ou pela rebelião contra ela. 

 
Em relação à fuga da Virtude há, segundo São 

Tomás, duas possibilidades: a fuga da Virtude 

no próprio sujeito, ou em outro sujeito. O pri-

meiro caso ocorre quando se dá a realização 

da fuga da Virtude que impede a acomodação 

ou o prazer corporal; este defeito recebe o 

nome de acídia. O segundo caso ocorre 

quando uma pessoa foge da Virtude de uma 

outra quando esta impede a consideração da 

própria superioridade da primeira. Eis então a 

configuração do defeito da inveja. Observe 

que, no caso da acídia, há apenas o sujeito e 

a fuga da Virtude dele mesmo; já no caso da 

inveja, há a fuga em relação à Virtude de ou-

tro. Isto explica a classificação de São Tomás 

da fuga da Virtude em duas possibilidades. 

 
O conceito de acídia se refere à uma espécie 

de tristeza em relação a uma Virtude que im-

pede a realização de um prazer corporal. A 

preguiça, por sua vez, representa o desalen-

to frente a um obstáculo, principalmente se 

sua transposição não auferir nenhum prazer. 

Assim, por exemplo, o estudo que impede a 

acomodação e o evagatio mentis, ou seja, a 

dissipação na mente de qualquer pensamento 

(Não se deve confundir o evagatio mentis 

com o exercício voluntário de vazio interior, 

que visa dominar o corpo mental!), configu-

rará um obstáculo à realização do prazer do 

nada fazer. Eis então configurada a preguiça. 

Portanto, é por esta razão que a preguiça é 

aqui incluída como defeito capital no lugar da 

acídia. 
 

Por fim, a rebelião contra a Virtude que im-

pede a realização do prazer configura o de-

feito da ira. Um exemplo típico é a resposta 

instintiva a uma agressão. A Virtude faz com 

que o homem impeça a satisfação do prazer 

do revide; a ira, por sua vez, se rebela contra 

esta Virtude, visando fundamentalmente dar 

vazão aos impulsos destrutivos e assim fazer 

o homem reagir à uma agressão. Analisando 

os defeitos por este prisma, São Tomás en-

controu os sete defeitos capitais: orgulho, 

preguiça, ira, inveja, gula, luxúria e avareza. 
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Posteriormente, nas questões apresentadas 

na obra Sobre o Mal São Tomás argumenta 

brilhantemente sobre a existência destes de-

feitos, demonstrando que os mesmos são 

desvios da Virtude, e apresenta suas filhas, 

demonstrando sua subordinação hierárquica 

aos pecados capitais. 

 
Em oposição aos sete defeitos capitais, São 

Tomás comenta, na Suma Teológica, seus 

opostos, as sete Virtudes Capitais. Nesta 

obra ele apresenta os argumentos e discorre 

de maneira profundamente lógica sobre a 

oposição entre cada Virtude e seu defeito 

associado. Esta discussão está além do esco-

po deste humilde trabalho, que se limita a 

apenas apontar as Virtudes Capitais: a Mag-

nanimidade, em oposição ao orgulho, a 

Humildade, em oposição à preguiça, a Dili-

gência, em oposição à ira, a Paciência, em 

oposição à inveja, a Caridade, em oposição 

à gula, a Temperança, em oposição à luxú-

ria, e a Castidade, em oposição à avareza. 

 
As Virtudes e defeitos capitais consistem, 

assim, em um resumo muito profundo das 

características positivas e negativas da perso-

nalidade humana. Sendo imanentes à nature-

za humana, as Virtudes e defeitos capitais te-

rão certamente seus correspondentes simbó-

licos dentro do vasto oceano de simbolis-

mos. Novamente, serão os deuses greco-

romanos que os personificarão em toda sua 

força, conforme será discutido em seção 

posterior. 

 
Após todo este preâmbulo, cabe agora aden-

trar nos Mitos associados aos deuses greco-

romanos, objeto da próxima seção. 

 

A Teogonia e a Posteridade de Zeus 

 
Os deuses nascem, crescem, constituem fa-

mília e reinam em seus domínios. Assim co-

mo uma família humana pode ter toda sua 

genealogia traçada, aos deuses greco-

romanos também é possível, graças aos vá-

rios Mitos que narram seus feitos. Porém, 

sendo à vida humana impossível traçar a ge-

nealogia até o primeiro ancestral, para os 

deuses ocorre o contrário: é plenamente 

possível remontar ao primeiro dos deuses, o 

supremo pai, a suprema mãe. Chegar-se-á ao 

princípio dos tempos, onde nada existia se-

não o Vazio. Hesíodo, este magnífico poeta 

grego, narrou soberbamente este momento 

de criação por meio de sua Teogonia 10. 

 
Cabe lembrar que a Teogonia, não é somen-

te um belíssimo poema mítico-literário; é 

também uma fonte preciosa de símbolos que 

desvelam o Macrocosmo – as Leis Gerais da 

Natureza – e o Microcosmo – o Interior do 

Homem. A Mitologia Grega consiste, assim, 

em uma importante fonte na qual os Inicia-

dos devem beber a largos goles. 

 
No princípio havia somente o Caos. Nesta 

substância informe, infinita e desprovida de 

qualquer estrutura, estavam mesclados todos 

os futuros princípios que viriam a existir. É 

deste estado de eterna confusão que surgem 

os primeiros deuses do Universo nascente: 

Gaia, a Terra, Eros, o Amor Universal, as 

Trevas e a Noite. De Gaia, a Terra, amorosa 

Mãe de todos os seres viventes, nascem Ura-

no, os Céus, mais as Montanhas e o Mar. Das 

Trevas e da Noite nascem o Éter radiante e 

o Dia, trazendo assim a Luz ao reino das 

sombras. A Luz que nasce das sombras para 

sobre ela reinar eternamente. 

 
Da união de Gaia e Ouranos, Terra e os 

Céus, nascem os Titãs, em número de seis, e 

as Titânidas, suas irmãs, também em número 

de seis. Desta sagrada união surgem também 

os três Ciclopes, o Trovão, o Raio e o Re-

lâmpago, e ainda os três terríveis monstros 

de cem braços e cinqüenta cabeças, os Heca-

tônquiros. Estes brutais filhos foram temidos 

mesmo por seu poderoso pai, os Céus, ten-

do por isso precipitado-os no Tártaro, abis-

mo subterrâneo no qual perecem até mesmo 
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os mais poderosos deuses. 

 
Gaia, em seu intenso amor maternal, enco-

bre-se de ira pela sorte de seus últimos fi-

lhos, e exulta os demais, os Titãs, para en-

gendrarem a vingança contra seu pai. Dentre 

todos eles, somente Cronos, o mais jovem e 

sedento de poder, aceitou o terrível plano 

tramado pela Terra. A Mãe Terra forja de 

seu seio uma foice do mais puro aço e a con-

cede a Cronos, que em seus recessos se es-

conderia para de lá operar seu maquiavélico 

plano. Neste esconderijo aguarda paciente-

mente a chegada do pai, os Céus, que vem 

acompanhado da Noite, para novamente mo-

lestar a Terra. Então, no momento oportuno, 

sai de seu covil e; com a mão esquerda agar-

ra o falo do pai, e com a direita toma a foice 

e o castra. Do sangue jorrado e caído na ter-

ra nascem as Erínias, os Gigantes e as ninfas 

do freixo. Cronos atira ao mar o membro 

extraído de seu pai, que fecunda as espumas 

e dá nascimento a Afrodite de beleza insu-

perável. Tão logo nasce das espumas do mar, 

é abraçada pelas leves mãos de Zéfiro, o ven-

to oeste, que a conduz à Citéria e posterior-

mente a Chipre. 

 
Ouranos, os Céus, assim desprovido de seu 

poder procriador, cede sua soberania sobre 

o Universo para Cronos, o terrível Tempo. 

Cronos é o ícone do tirano, que reina de 

forma absoluta, não querendo partilhar o po-

der nem mesmo com seus irmãos. Não aten-

deu às súplicas de sua Mãe, de libertar seus 

irmãos do Tártaro; lá eles continuaram, para 

não ameaçar sua soberania tirânica. 

 
A Terra e os Céus profetizaram que de sua 

posteridade surgiria um poderoso filho, que 

o destronaria assim como ele fizera com seu 

pai. Cronos, então, como o terrível tempo 

que a tudo devora, engolia os filhos à medida 

que nasciam de sua irmã e esposa, Réia. As-

sim, Hestia, Demeter, Hera, suas belas filhas, 

e mais Hades e Poseidon foram implacavel-

mente devorados por Cronos. Estando grávi-

da de seu último filho, Réia suplica a ajuda a 

seus pais, para que ele fosse poupado da lou-

cura de Cronos. Com o auxílio dos Céus e 

da Terra Réia é enviada à Creta, no monte 

Liktos, onde lá daria a luz a seu tão amado 

filho, Zeus. Para enganar Cronos, envolve 

uma grande rocha em fraldas, e o dá ao deus 

em lugar do filho. Cronos sequer percebe do 

ardil, e engole a rocha imaginando que fosse 

seu filho. 

 
Zeus cresce com o vigor e qualidades excep-

cionais, típicas de um futuro soberano. Já na 

idade adulta, sente o momento de retornar à 

casa paterna para dele tomar o trono. Pede 

então auxílio e conselho de Metis, a Prudên-

cia, filha dos Titãs Oceano e Tétis. Ela ofere-

ce a Zeus uma poção miraculosa que, se to-

mada por Cronos, o faria vomitar seus ir-

mãos, que o auxiliariam na batalha contra os 

poderosos Titãs. 

 
Ao tomar o poderoso elixir, Cronos fora 

vomitando um a um seus filhos engolidos. 

Com eles, Zeus combateu os Titãs liderados 

por Cronos por dez longos anos; a sorte 

desta guerra, chamada Titanomaquia, que 

parecia não ter fim, foi decidida quando 

Zeus, de acordo com uma profecia da Mãe 

Terra, libertou os Ciclopes e os Hecatônqui-

ros das profundezas do Tártaro. Com seu 

apoio os Olímpicos, como eram chamados 

os deuses filhos de Cronos, venceram os im-

placáveis Titãs, assumindo assim o poder do 

Universo. 

 
Zeus, o grande líder dos Olímpicos, em agra-

decimento a seus fiéis irmãos, Poseidon e 

Hades, divide o Mundo em três reinos, e os 

distribui do seguinte modo: Zeus governaria 

os Céus e a Terra, Poseidon os Mares, e Ha-

des os Mundos Subterrâneos. 

 
Zeus é a figura central da Mitologia Grega, o 

soberano absoluto por mérito, o deus dos 

deuses. Por seu histórico e seus feitos na Te-

ogonia, e por sua posição destacada entre os 

deuses, seria de se imaginar que Zeus fosse o 

arquétipo da perfeição, dotado de todas as 
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Virtudes imagináveis e isento de quaisquer 

defeitos, como ocorria em outras Mitologias 

nas figuras de seus deuses supremos. Ledo 

engano. Zeus era totalmente suscetível às 

paixões, quer fossem com deusas, quer fos-

sem com mulheres mortais. É nesta fraqueza 

que reside o principal defeito de Zeus, con-

forme será detalhado na seção seguinte. Os 

filhos de Zeus nascidos de suas relações ex-

traconjugais com deusas e mortais figuram 

entre os principais deuses e heróis de toda a 

Mitologia Grega, sendo digno de nota menci-

onar alguns deles. 

 
De acordo com Hesíodo o primeiro dos re-

lacionamentos de Zeus deu-se com Metis. A 

deusa, relutante à avidez de Zeus, se meta-

morfoseia em diversas formas para fugir de 

sua perseguição, até que finalmente é domi-

nada por ele. A Terra e os Céus profetizam 

que se Metis desse a luz à uma menina, teria 

depois um filho de Zeus com esta Titânida 

que destronaria o próprio pai. Seguindo en-

tão um conselho da Terra, Zeus engoliu Me-

tis, evitando assim que o oráculo se cumpris-

se. Porém, no tempo certo, passou a sentir 

uma enxaqueca terrível e, para aliviar-se dela, 

solicitou a Hefaistos abrir-lhe o crânio com 

um golpe de machado. De sua cabeça surge 

então Athena, a deusa da Sabedoria, vestida 

em sua armadura de guerra. 

 
Depois Zeus tomou como esposa Themis, a 

deusa da Justiça, e com ela teve as Horas. 

Com Eurínome teve as Graças, com sua irmã 

Demeter teve Perséfone, a futura rainha dos 

infernos. Com Mnemosine teve as Musas em 

número de nove. 

 
Zeus tinha como esposa Hera, sua irmã. Sua 

cerimônia de casamento, segundo uma das 

tradições, se deu no belíssimo Jardim das 

Hespérides, onde a Mãe Terra a presenteou 

com maçãs de ouro. Hera, maravilhada com 

tamanha beleza, mandou plantá-las no Jardim, 

a ser vigiado pelas leais Hespérides. Os filhos 

de Zeus e Hera foram Ares, o terrível deus 

da guerra, Hefaistos, o ferreiro, Hebe, a Ju-

ventude, e Eilithyia, a deusa do bom parto. 

 
Após estas primeiras esposas Zeus desejou 

Leto, filha dos Titãs Koios e Phoebe. Não 

desejando entregar-se ao deus dos deuses, 

tentou fugir a seus encantos de todas as for-

mas, não logrando êxito, porém. Ao saber 

que Leto estava grávida de Zeus, Hera perse-

guiu-a de forma implacável, ameaçando casti-

gar com sua fúria o local que desse abrigo à 

Leto para que esta desse a luz. Leto errou 

pelo mundo, buscando um sítio de paz onde 

pudesse parir seus filhos. Após uma sofrível 

peregrinação, Leto encontra finalmente um 

lugar que a abrigaria, a ilha flutuante de Or-

tygia. Hera, furiosa, proíbe Eilithyia, a deusa 

dos partos felizes, de acompanhar o nasci-

mento dos filhos de Leto. Com isso, Leto 

sofreu durante nove dias, até que as deusas, 

comovidas por seu sofrimento, enviaram Íris 

para presentear Eilithyia com um magnífico 

cinturão de âmbar e ouro, o que convenceu-

a a dar suas bênçãos ao parto da perseguida 

mãe. Assim nasceu a bela Ártemis que, 

mesmo recém-nascida, auxiliou nos trabalhos 

de parto de seu irmão gêmeo, Apolo. Apo-

lo, deus vigoroso, fixou a ilha no mar, e a 

chamou de Delos, “a Brilhante”. 

 
Zeus se apaixonou também pela ninfa Maia, 

que era uma das Plêiades. De sua união nas-

ceu Hermes em uma caverna no monte Ci-

lene na Arcádia. 

 
Por fim, cumpre-se mencionar dois outros 

importantes filhos de Zeus: Dionísio, cuja 

mãe é Semele; Heracles, o grande herói, cuja 

mãe é Alcmena; e finalmente Perseu, cuja 

mãe é Dânae. 

 
Eis então os principais deuses e dois dos mais 

importantes heróis da Mitologia Grega. Den-

tre os deuses acima mencionados, os que 

estão destacados em vermelho terão direta 

relação com as influências planetárias, con-

forme se discutirá a seguir. 
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Os Sete Deuses  

 
Conforme anteriormente mencionado, os 

romanos fundiram a Mitologia Grega com 

sua própria, originando assim a Mitologia 

Greco-Romana. Assim, alguns dos deuses 

mencionados na seção anterior tiveram seus 

nomes gregos alterados para os equivalentes 

romanos da tabela acima. 

 

Com isso, os sete deuses acima apresenta-

dos, destacados em vermelho, emprestaram 

seus nomes romanos aos sete Planetas co-

nhecidos na Antigüidade. 

 
Conforme abordado em seções anteriores, 

os deuses gregos apresentavam Virtudes e 

defeitos, e era graças à sua humanidade divi-

na que se tornaram excelentes arquétipos 

para se analisar a influência dos astros na 

personalidade humana. As características de 

personalidade destes deuses se manifestaram 

em suas proezas narradas pelos Mitos, os 

quais serão resumidos a seguir. Uma discus-

são relativa aos atributos de cada um destes 

sete deuses será esboçada, bem como suas 

Virtudes e defeitos capitais associados: 

 

Apolo – O Sol 

 
Apolo, filho de Júpiter e Leto, e irmão gêmeo 

de Diana, era o deus que diariamente condu-

zia o carro do Sol pelo céu. Dotado de bele-

za singular, era mestre da adivinhação e su-

premo soberano do mais famoso dos orácu-

los, o de Delfos. Apolo era o deus da Música, 

de cuja lira emanavam sons cuja melodia en-

cantava a todos; somente Orfeu era compa-

rável a Apolo nesta arte. Apolo não admitia 

rivais nesta divina arte: comprou de Mercúrio 

a lira e a siringe (popular flauta de Pã), instru-

mentos estes cuja melodia poderia encantar 

mais que a música de Apolo. Por esta razão 

aniquilou Marsias, que recuperou do lago a 

flauta de Athena, cuja melodia era tão tocan-

te que fez este mortal julgar-se melhor que 

Apolo; não conseguindo vencê-lo por meio 

da Música, logrou êxito somente por meio 

de um ardil. Venceu Pã em outra disputa mu-

sical mediada pelo rei Midas. 

 

Atributos de personalidade 

 
Apolo, assim como Diana, que personificam 

os dois grandes luzeiros do Céu, o Sol e a 

Lua, podem ser analisados tanto por suas ca-

racterísticas pessoais, quanto pelo simbolis-

mo destes astros. Do ponto de vista estrita-

mente pessoal, Apolo era o mais belo entre 

os deuses. A Beleza, em sua plena acepção, é 

um grande oceano onde a estética física con-

siste em apenas um pequeno córrego. A Be-

leza em si é uma manifestação da grandiosi-

dade do Criador, que a depositou sobre suas 

mais singelas criaturas para que o homem 

sinta a sua presença Divina na Natureza. A 

Beleza comove, pois conversa diretamente 

com a Alma; é através dela que o homem 

sente a Deus, como muito bem expressou 

Éliphas Lévi: “(...) o homem não se limitará a 

crer em Deus, mas que o verá em suas obras, 

que são as manifestações externas de seu Ser”. 

 
O Sol é o princípio da vida, pois seus raios 

aquecem o ar terrestre conferindo-lhes a 

Nome Grego Nome Romano Nome Grego Nome Romano 

Gaia Cybele Hermes Mercúrio 

Ouranos Urano Ártemis Diana 

Cronos Saturno Afrodite Vênus 

Zeus Júpiter Ares Marte 

Poseidon Netuno Athena Minerva 

Hades Plutão Hefaistos Vulcano 
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Vida Solar, que será transformada em Vida 

Terrestre pelo pulmão da Terra, a atmosfera. 

O homem aspira a Vida Terrestre por meio 

de seus pulmões, que a transfere ao sangue e 

transporta a vitalidade, princípio motriz da 

Vida humana. Com isso, o Sol é a representa-

ção máxima do princípio ativo, positivo, mas-

culino e criador, do poder fecundante, pois é 

ele quem gera a fonte da Vida, a Luz Solar. 

 
Apolo premia os deuses e os homens com a 

beleza quase incomparável de sua Música. A 

Música é como uma panacéia para as dores e 

sofrimentos humanos, restaurando a alegria 

de viver daqueles que, momentaneamente ou 

não, perderam o sorriso dos lábios. Do mes-

mo modo é o Sol, que com sua extrema ge-

nerosidade doa seus raios aos homens, tra-

zendo de volta seu ânimo quase sempre 

combalido pelas vicissitudes da vida. 

 
O Sol é o centro do sistema solar. Transpor-

tando este conceito ao homem, consideran-

do-o analogamente a um sistema solar em 

miniatura, seu centro será o seu Eu, sua per-

sonalidade interior. Porém, ser o centro do 

sistema solar pode evocar alguns pontos ne-

gativos. Sua importância destacada pode tor-

nar o homem arrogante, caso se centre ex-

clusivamente em si mesmo. A beleza extrema 

de Apolo, se adulada, converter-se-á em vai-

dade. Sua capacidade de tirar dulcíssimas no-

tas de sua lira, que é quase incomparável, é 

eclipsada pela excessiva confiança em si mes-

mo, haja visto que teve de trapacear Marsias 

para poder vencê-lo na disputa. 

 

Defeito Capital: O Orgulho 

 
Apolo, imerso na vaidade que sua divina bele-

za e dotes musicais lhe despertavam, não ad-

mitia ser vencido por ninguém. Exemplo dis-

so são as barganhas que efetuou, e as dispu-

tas em que participou, de modo a sempre ter 

a vantagem em relação a seus adversários. Se 

fosse necessário ser ardiloso e vil para sem-

pre vencer, fazia-o sem nenhum escrúpulo, 

sem nenhum pudor. Assim, Apolo escondia 

de si mesmo suas próprias fraquezas, pois 

não era forte o suficiente para admiti-las. 

Atribuía algumas de suas vitórias, erronea-

mente, como é característico daqueles que 

se auto-iludem, aos seus talentos, e não aos 

ardis. Esta ilusão provocada pelo ego, ocul-

tando de si mesmo suas debilidades, e exage-

rando suas virtudes, ou mesmo exaltando-as 

sem existir, recebe o nome de orgulho. Apo-

lo personifica deste modo o defeito capital 

do orgulho. 

 

Virtude Capital: A Magnanimidade 

 
Apolo conduz o carro solar todos os dias, 

levando a luz à todos os homens. Sem ela, 

não existiria vida; a luz solar é, portanto, um 

presente dos deuses à todos os seres viven-

tes. Apolo se encarrega, diariamente, de 

compartilhar seu brilho com todos os seres, 

sem egoísmo, demonstrando assim sua gran-

deza. Esta grandeza é como fonte inesgotá-

vel, onde todos que tem sede podem vir e 

saciá-la. Esta doação de si mesmo, que ocor-

re pela grandeza interior, da Alma, denomina

-se Magnanimidade. Apolo personifica, por-

tanto, a Virtude da Magnanimidade. 

 

Ártemis – Diana – A Lua 

 
Diana era filha de Júpiter e Leto e irmã gê-

mea de Apolo. Diana, logo após ter nascido, 

auxiliou a deusa dos partos, Íris, no nasci-

mento de seu irmão. Ainda criança, pediu a 

Júpiter, seu pai, que lhe mantivesse eterna-

mente virgem, como a deusa Minerva; lhe 

desse arco e flecha, como recebera seu ir-

mão Apolo; lhe desse um séqüito de ninfas 

para que auxiliassem em suas tarefas; e que 

ela também carregasse a luz, como seu irmão 

Apolo. Júpiter realizou seus desejos, e a par-

tir de então Diana tornou-se a deusa da Lua 

e da caça. Apolo, o formoso e majestoso 

deus Sol, o princípio ativo, tinha a faculdade 

de se iluminar por si mesmo, ao passo que 
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Diana, a deusa Lua, o princípio passivo, não 

gerava luz, porém refletia a de seu irmão. 

Assim, enquanto o Sol reinava durante os dia, 

sua irmã Lua reinava à noite, sendo o guia 

que ilumina na negra escuridão. 

 

Atributos de personalidade 

 
Se o Sol representa o princípio ativo, criador, 

a Lua representa o princípio passivo e forma-

dor. Ela reflete os raios solares nas negras 

noites, em níveis de brilho que variam de 

acordo com suas fases. Em uma delas, a Lua 

Nova, ela se situa na região de sombra da 

Terra, estando em exa-

ta oposição ao Sol, não 

refletindo portanto sua 

Luz. Esta variabilidade 

de brilho remonta às 

emoções, que com suas 

tórridas variações le-

vam o homem a oscilar 

entre a felicidade e a 

infelicidade, entre a 

tristeza e a alegria, en-

tre o amor e o ódio. 

Portanto, a Lua rege a 

instabilidade do ser hu-

mano, sujeito sempre a seus altos e baixos 

emocionais. Neste aspecto, representa a in-

decisão, que é a dúvida gerada pela oscilação 

do pensamento entre duas ou mais idéias. 

Por estar ligada às emoções, a Lua represen-

ta também a irracionalidade, que impacta os 

atos do homem que se deixa levar somente 

pelos meandros do coração. 

 
Uma noite enluarada desperta a sensibilidade 

dos corações humanos, tornando-a uma in-

comparável paisagem para o enlace dos ena-

morados. Poderosa fonte de inspiração, mui-

tos foram os poetas tocados em sua fértil 

imaginação por seus doces raios. 

 
Enquanto o Sol é o poder fecundante, a Lua 

é o poder fecundado. Neste aspecto, repre-

senta a capacidade de formação de uma nova 

vida, sendo portanto o princípio da materni-

dade por excelência. Enquanto refletora da 

Luz Solar, a Lua representa a experimentação 

do mundo não pela via direta, por meio da 

visão, e sim pela via indireta, por meio da 

intuição. 

 

Defeito Capital: A Preguiça 

 
Diana não era dada às tarefas em geral. Tan-

to era assim que rogou a seu pai a virgindade 

perpétua, que a livraria dos labores de mãe; 

rogou também ser acompanhada de um sé-

qüito de ninfas, fidelíssimas servas da deusa. 

Diana era, assim, avessa 

aos esforços exigidos 

pelo trabalho, e sempre 

se esquivava deles. Esta 

aversão ao trabalho 

caracteriza a preguiça, 

defeito que impõe obs-

táculos à realização de 

qualquer Obra, seja ela 

material ou espiritual. É 

por esta razão que Dia-

na personifica o defeito 

da preguiça. 

 

Virtude Capital: A Humildade 

 
A Lua não possui brilho próprio, e é somente 

um satélite que gira ao redor de um outro 

astro sem luz, o planeta Terra. Todo o es-

plendor de sua luz provém do Sol; porém a 

Lua, em sua simplicidade, toma de assalto os 

raios solares e os doa ao homem, livrando-os 

da escuridão, como uma mãe amorosa que 

protege seu filho das trevas. A Lua aceita, 

com humildade, seu papel aparentemente 

secundário e cumpre fielmente sua importan-

te missão, a de alumiar as trevas da noite. 

Pois, sem seu brilho, como ocorre nos dias 

de lua nova, os homens ficam desamparados, 

imersos no abismo da escuridão, sem nada a 

guiá-los, a não ser a pálida luz cintilante das 

estrelas. Portanto, por menor importância 



Página 20 Boletim Martinista 

que uma dada missão represente em relação 

a uma outra, ela será, no todo, imprescindí-

vel; eis a lição de humildade que a Lua dá ao 

homem. Por esta razão é que a deusa Lua, 

Diana, que singra os bosques com seu arco 

prateado, personifica a grandiosa Virtude da 

Humildade. 

 

Cronos – Saturno 

 
Conforme visto na seção referente à Teogo-

nia, Cronos era o jovem filho de Ouranos e 

Gaia, o ambicioso aspirante ao trono do 

Mundo. Durante seu reinado governou de 

forma tirânica, absoluta, impedindo assim a 

evolução das demais forças e a organização 

do Universo, tendo engolido seus filhos logo 

ao nascerem. Após ser destronado por Zeus, 

a Mitologia Romana consagra Cronos como 

o deus Saturno, que após peregrinar por ter-

ras desconhecidas chega ao Lácio, na penín-

sula itálica. Lá é recebido pelo deus Janus, no 

Capitólio, e torna-se soberano. Porém, dife-

rentemente do que ocorrera em sua fase de 

rei tirano do Universo, em Roma Saturno 

civilizou os homens, conferindo-lhe leis e 

promovendo a justiça. O período de reinado 

de Saturno foi deveras próspero, tendo sido 

chamado de “Idade de Ouro”. 

 

Atributos de personalidade 

 
O Mito do deus grego Cronos foi comple-

mentado pelo Mito do deus romano Saturno. 

Esta mescla originou um riquíssimo arquéti-

po, onde se podem delinear duas fases opos-

tas: a primeira, em sua juventude, é marcada 

por sua dinastia tirânica como supremo so-

berano do Universo; a segunda, em sua ma-

turidade, é marcada por seu generoso reina-

do sobre os povos do Lácio. É desta dualida-

de que nasce um perfil altamente complexo, 

caracterizado por uma evidente evolução de 

um estado espiritual pobre para outro extre-

mamente rico. Saturno representa o chum-

bo, e não é em vão que os alquimistas usam a 

frase “transmutar chumbo em ouro”. Compre-

endida iniciaticamente, esta frase resume a 

importância do Mito de Saturno para se reali-

zar a Grande Obra. 

 
Na juventude, Saturno é inconseqüente e 

assaz egoísta, seguindo cegamente seus ins-

tintos e sua ambição desenfreada pelo poder. 

Porém, o poder pelo poder corrompe, e traz 

como recompensas a derrota e a queda. Sa-

turno destronado retira-se de cena, como 

que para purgar a dor de sua derrota; assim, 

em seu sofrimento lega ao tempo, atributo 

por ele personificado, a tarefa de amenizar as 

dores. Deste modo Saturno aprende com 

seus erros, pela reflexão profunda sobre seus 

atos, o que o faz amadurecer e adquirir Sabe-

doria. Porém, nada amadurece sem o devido 

tempo; é necessário se desenvolver a paciên-

cia para que os frutos cresçam e estejam 

prontos na época apropriada. A Natureza 

não dá saltos, pois a evolução se processa de 

forma lenta, respeitando sempre o tempo 

correto. É somente por meio do tempo, e 

do trabalho paciente, que a obra da transmu-

tação ocorre. 

 
Com este aprendizado por meio da experi-

ência, o agora sábio Saturno torna-se o rei 

soberano. Dá aos homens selvagens as leis e 

ensina-os a cultivar, e promove a igualdade 

entre as classes, pois somente desta forma 

uma sociedade pode ser sólida. Organiza, 

assim, a sociedade para que proporcione uma 

vida melhor a seus súditos. 

 

Defeito Capital: A Avareza 

 
Saturno é a personificação do Tempo, dado 

seu nome em grego, Cronos. O Tempo é 

implacável, pois reconhece somente sua pró-

pria imortalidade; assim, decreta o início e o 

fim de tudo o que existe. Este voraz apetite 

do Tempo, que tudo devora, está personifi-

cado pelo ato de Saturno de engolir seus fi-

lhos à medida que iam nascendo. Devorando 

desta maneira, o Tempo permanece, enquan-

to que o que existe perece. O Tempo tudo 

quer para si, pois nada pode ser eterno, so-
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mente ele; assim, Saturno, o Tempo implacá-

vel, personifica a avareza, que tudo quer en-

globar, que tudo quer conquistar, e que teme 

a cada instante que algum princípio de ordem 

superior venha a destroná-lo de sua tirana 

dinastia. 

 

Virtude Capital: A Castidade 

 
Saturno, na condição de sábio ancião, foi de-

purado por sua própria experiência, o que 

fez com que reunisse os homens mais bru-

tais, os educasse, lhes desse as leis. O ancião 

que, outrora, tudo queria para si, como o 

avarento que se apega a seus bens como se 

fossem um só, agora compartilha o fruto de 

sua experiência, de seu saber, com aqueles 

que sequer iniciaram sua jornada nas terras 

da evolução. Saturno então transforma-se 

completamente, livrando-se de suas impure-

zas do seu ser pretérito como um pedra de 

ouro é limpa das crostas da terra na qual 

nasce. O processo de transformação de Sa-

turno pode ser totalmente resumido em uma 

única palavra: purificação. Saturno agora é o 

mestre, aquele que estabelece a igualdade 

por entre os homens e os dá os meios para 

que evoluam. Completamente regenerado, 

Saturno ancião personifica a grande Virtude 

da Castidade, expressão máxima da pureza. 

 

Zeus – Júpiter 

 
Zeus – Júpiter é a principal figura da Mitolo-

gia Greco-Romana. Símbolo da força aliada à 

inteligência, Júpiter enfrenta seu pai, Saturno, 

e o destrona. Restaura assim a Ordem no 

Universo, e interrompe as forças contrárias 

que o impediam de evoluir. Partilhando seu 

reinado do mundo com seus irmãos Netuno 

e Plutão, Júpiter tornou-se o oposto de seu 

pai, o tirânico Saturno, sendo o supremo rei 

de divide para governar. Conquistando o res-

peito e o temor de seus pares, Júpiter gover-

na de maneira soberana, estabelece as leis, e 

torna-se o grande legislador. Do alto de seu 

trono no Olimpo Zeus julga as ações dos 

homens, recompensando os que são bons e 

castigando os maus com seu temível raio, 

presente dos Ciclopes. De suas aventuras 

amorosas Júpiter lega ao mundo inúmeros 

deuses e heróis, como a divina Minerva, a 

Sabedoria, que nasce de sua cabeça, e Hercu-

les, arquétipo do poderoso herói. 

 

Atributos de personalidade 

 
Uma minuciosa análise do episódio da Tita-

nomaquia, conforme narrada pela Teogonia, 

mostra que dois fatores foram fundamentais 

para a vitória dos Olímpicos, além é claro da 

força de Júpiter: a poção de Metis e o orácu-

lo de Gaia. Júpiter, mesmo sendo sabedor de 

seu grande poder, o que lhe permitiria ser 

um tirano mais absoluto que Saturno, prefe-

riu buscar auxílio e orientação dos mais sá-

bios, para somente depois se lançar à guerra 

contra seu pai. Júpiter demonstra assim, mes-

mo sendo ainda jovem e inexperiente, uma 

ampla visão, pois busca fundamentalmente o 

melhor entre os caminhos possíveis de se-

rem trilhados. Eis, então, o uso da reflexão 

antes da ação, da razão antes do impulso. 

Neste quesito, Júpiter demonstra ser diame-

tralmente oposto a seu pai, pois Saturno dei-

xa-se levar pelos impulsos, não permitindo a 

luz da razão conduzir-lhe. 

 
O uso da reflexão, e a busca pelo melhor 

dentre os caminhos representa um modo de 

raciocinar filosófico, que com o poder da 

análise investiga todas as possibilidades e lhes 

confere valores, comparáveis entre si; assim, 

o juízo do que é melhor provém exatamente 

da comparação dos valores atribuídos para 

cada uma das possibilidades. 

 
Júpiter é o ícone do jovem ambicioso, porém 

consciente do que deve ser feito. Em reco-

nhecimento ao grande auxílio prestado por 

seus irmãos Netuno e Plutão na Titanoma-

quia, Júpiter divide a soberania do Mundo 

com eles, o que demonstra sua grande gene-

rosidade e senso de justiça. Tendo conquista-

do o respeito e a admiração de seus súditos, 
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Júpiter era o deus indulgente, piedoso para 

com aqueles que demonstrassem ser mere-

cedores. Sua dinastia trouxe ordem ao Uni-

verso, o que permitiu desde então sua evolu-

ção. 

 
Apesar de todos estes qualificativos, Júpiter 

era dado a excessos. Abusando muitas vezes 

de sua condição de deus dos deuses, o que 

demonstra arrogância, Júpiter não aceitava 

jamais ser rejeitado por alguma deusa ou mu-

lher. Este ímpeto por possuir muitas mulhe-

res, aliado a episódios como aquele em que 

engole Metis, temendo que fosse destronado, 

demonstra seu lado um tanto megalomanía-

co. 

 

Defeito Capital: A Gula 

 
Júpiter era dado a excessos, conforme men-

cionado acima. Não se satisfazia somente 

com uma mulher; eis então que se envolveu 

com várias, fossem elas deusas, ninfas, ou 

mortais. Para cortejá-las valia-se de disfarces, 

truques, e tantas outras artimanhas, e seus 

filhos foram constituindo ou o panteão de 

deuses olímpicos, ou o de heróis e semideu-

ses, como Hercules. Esta insaciabilidade, que 

faz com que o indivíduo perca a noção do 

que é necessário e passe à perseguir o exces-

so, o supérfluo, caracteriza a gula. Júpiter, 

mesmo sendo o rei dos deuses, era total-

mente exagerado em suas paixões; eis por-

que Júpiter personifica o defeito da gula. 

 

Virtude Capital: A Caridade 

 
Júpiter era generoso. Não quis o poder so-

mente para si, como um tirano; dividiu-o 

com seus irmãos, em reconhecimento à aju-

da que estes deram na guerra contra os Ti-

tãs. Este sentimento que faz com que alguém 

divida aquilo que é seu com outrem, esta do-

ação que muitas vezes é incondicional, carac-

teriza o indivíduo caridoso. Júpiter é, portan-

to, a personificação da Caridade. 

 

Ares – Marte 

 
Marte, o filho de Júpiter e Juno, era o deus 

da guerra. Bárbaro e desprovido de cultura, 

era cruel, pois destruía a todos aqueles que 

se opusessem a seu caminho; impulsivo ao 

extremo, Marte dava vazão a seus instintos 

brutais, não poupando ninguém de sua sede 

de sangue. Corajoso, enfrentava todos os 

seus inimigos com uma inabalável convicção 

da vitória, e comandava seus exércitos com 

pulso e direção. Porém, sua costumeira pre-

cipitação, fruto do dar vazão dos impulsos, 

quase sempre lhe tirava a vitória certeira. 

Marte apreciava a destruição, e a tinha como 

uma espécie de diversão. Tinha como com-

panheiras deidades tão terríveis quanto ele: 

Fobos (o Medo), Deimos (o Terror), Éris (a 

Discórdia). 

 
Minerva, a deusa da Sabedoria, também era 

uma deusa guerreira, porém suas caracterís-

ticas eram opostas à de Marte: enquanto 

Marte era impulsivo, Minerva conduzia suas 

batalhas pela estratégia e aguçada inteligência. 

 
Marte fora imortalizado também como o 

grande amante da insaciável deusa Vênus, 

cuja relação será melhor comentada na seção 

referente à esta deusa. 

 

Atributos de personalidade 

 
A guerra é uma das mais profundas metáfo-

ras da vida humana. A vida profana é um con-

tínuo ir e vir de conflitos, seja com a Nature-

za, seja com outras pessoas, seja do homem 

consigo mesmo. Cada conflito apresenta uma 

natureza binária, pois somente dois opostos 

ou dessemelhantes podem incorrer em de-

sarmonia. O resultado de um conflito é a vi-

tória de um dos lados, o que implica necessa-

riamente na derrota do outro, exatamente 

como em uma guerra. Assim, a guerra está 

mais presente na vida humana do que se ima-

gina, pois é a metáfora de toda e qualquer 

espécie de conflito.  
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Para se vencer uma guerra não basta somen-

te uma esmerada estratégia; é fundamental se 

ter também recursos materiais como armas, 

por exemplo. Transportando estes conceitos 

para o homem, a estratégia da guerra repre-

senta o uso da mente para se vencer os con-

flitos, ao passo que as armas e exércitos re-

presentam os instintos que conferem-lhe os 

meios para se combater. Por meio da Mitolo-

gia se percebe nitidamente que a estratégia é 

personificada por Minerva, ao passo que os 

instintos são personificados por Marte. 

 
Os instintos são os atributos humanos her-

dados dos animais, pois são faculdades que 

não dependem do raciocínio. Adaptando uma 

analogia encontrada em uma das obras de 

Papus, O Ocultismo, os instintos são como um 

cão: se domado e adestrado, ele será extre-

mamente benéfico para seu dono, pois será o 

guardião fiel de sua residência; caso contrá-

rio, ele será uma ameaça desenfreada, agre-

dindo e podendo até mesmo matar. Assim o 

instinto, se usado positivamente, será alta-

mente positivo para a guerra constante que é 

a vida humana; caso contrário, será sua ruína. 

 
Para se combater em uma guerra, é necessá-

ria a força para vencer as limitações, cora-

gem para não se intimidar pela potência do 

inimigo. Quando as tropas estão quase venci-

das, o nobre combatente tem de tirar ener-

gia do âmago de seu ser para não sucumbir 

perante a fraqueza, e então tomar iniciativa 

do ataque para se lançar contra o inimigo, 

demonstrando assim a seus pares que en-

quanto houver o alento haverá a possibilida-

de da vitória. Eis a síntese da liderança, da-

quele que toma para si a responsabilidade 

por acreditar no triunfo, conforme Marte 

empreendia em seus combates. 

 
Porém, assim como existe a guerra pela so-

brevivência, existe a guerra despertada pelo 

egoísmo. O egoísmo, em sendo irracional, 

estimula o uso da força por meio do impulso, 

tornando o homem bruto, assim como Marte 

fazia quando se tornava encolerizado por 

qualquer ação de outrem que lhe desagradas-

se, mesmo que fosse insignificante. O primei-

ro impulso, reação reflexa estimulada por 

uma ação externa (como, por exemplo, uma 

provocação), desencadeia a agressividade, se 

não controlada imediatamente, ou o senti-

mento de vingança, quando debilmente con-

trolado no momento porém sem ser purga-

do do interior do homem. O uso desenfrea-

do da força para propósitos egoísticos gera a 

discórdia entre os homens (eis porque Marte 

era sempre acompanhado por Éris). 

 
Marte, em personificando os instintos e sen-

do o amante principal de Vênus, representa 

também a força desenfreada da procriação, a 

sexualidade. 

 

Defeito Capital: A Ira 

 
Conforme visto acima, Marte encolerizava-se 

ao mínimo ato que alguém provocasse e as-

sim desgostasse o deus. Eis o exemplo mais 

típico do dar vazão ao primeiro impulso, cuja 

manifestação é a resposta agressiva. Esta res-

posta agressiva, que traz consigo discórdia, e 

destruição, consiste exatamente no conceito 

da ira. Marte personifica, assim, o terrível 

defeito da ira. 

 

Virtude Capital: A Diligência 

 
Uma Guerra, para ser vencida, requer persis-

tência. Perdem-se batalhas, aconchega-se o 

desespero, o desânimo se aninha, o medo 

instala seu trono, a derrota parece inevitável; 

eis os terrores que assaltam o combatente. 

Porém, Marte, em sua natureza belicosa, luta-

va até o fim. Os terrores mencionados – Fo-

bos e Deimos – eram seus filhos, e estavam 

consigo; assim, nada abalava sua confiança na 

vitória, que o fazia lutar sem desistir. A per-

sistência, a coragem de prosseguir frente aos 

obstáculos, a determinação que faz com que 

o sofrimento deixe de assombrar o comba-

tente da guerra da vida denomina-se Diligên-

cia. Marte personifica, com sua determina-
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ção, a Diligência, pois é ela o ingrediente que 

leva à vitória. 

 

Afrodite – Vênus 

 
Vênus nasceu das espumas do mar, fecunda-

das pelos testículos de Urano, caídos no mar 

após a castração imposta por Saturno. Dota-

da de extraordinária beleza, logo atraiu a 

atenção de todos os deuses em sua chegada 

ao Olimpo, trazida por Zéfiro, e depois pelas 

Horas. Júpiter fê-la casar-se com Vulcano, o 

deus coxo, de feições horríveis. Porém, por 

sua extraordinária beleza e encantos, traiu-o 

com os homens que quis, mesmo porque 

possuía uma guirlanda que fazia com que ne-

nhum homem resistisse a seus encantos. 

 
Deusa das paixões ardentes, Vênus enamo-

rou-se dos mais diversos deuses e mortais, 

autênticas presas fáceis a seus encantos. Em 

suas aventuras amorosas, chegava até os pín-

caros da audácia, traindo Vulcano em seu 

próprio leito de casada. Certa vez, Vulcano 

descobriu que Marte esta em sua casa, junta-

mente com sua amante, Vênus; então, armou 

um plano para flagrar os dois amantes juntos: 

forjou uma rede tão fina, que era praticamen-

te imperceptível; armou-a, quando do descui-

do dos amantes, no leito de Vênus, e quando 

estes lá se deitaram, ficaram presos na arma-

dilha. Vulcano, então, chamou todos os deu-

ses do Olimpo à seu quarto, para verem a 

traição e assim envergonhar os amantes. 

 
Esta característica marcante de Vênus cor-

responde ao amor carnal, fundamentalmente 

voltado à satisfação do apetite sexual. Porém, 

o amor carnal nada mais é do que uma pro-

funda deturpação do Amor puro, verdadeiro, 

que une almas e não corpos. Este Amor, 

imortalizado em tantas obras de belíssima 

plástica literária, une dois seres não para sa-

tisfazer apetites, mas sim para que juntos vi-

vam como se fossem um só. O Amor verda-

deiro pode nascer da simples atração carnal, 

pois ele se apossa do homem como uma fle-

cha que o atinge sem se aperceber, o que o 

faz se despir de seu manto maculado pelo 

desejo para se vestir com o manto puro da 

sublimidade do que é verdadeiro. Assim, Vê-

nus se apresenta também sublime, como a 

deusa do Amor em sua plenitude. Conforme 

relatou Platão, esta natureza dupla de Vênus, 

a contradição encarnada, comparece sob du-

as formas na mesma deusa, dando como im-

pressão porém que fossem duas: Afrodite 

Urânia, deusa do Amor puro, e Afrodite Pan-

demos, deusa do amor carnal. 

 

Atributos de personalidade 

 
Vênus é a deusa do amor sob todas as for-

mas. Personifica tanto as paixões carnais de-

senfreadas quanto o amor cavalheiresco, idíli-

co, imortalizado pelos trovadores proven-

çais. Por sua beleza extrema e delicada, a 

maior entre todas as deusas e mortais, per-

sonifica a graça, a ternura, a estética, o char-

me, o bom gosto e os pequenos prazeres da 

vida. Representa também os cuidados com a 

aparência, o que não deve ser confundido 

com vaidade, que se associa ao cuidado exa-

gerado. 

 
Por seu hipnotismo irresistível, Vênus perso-

nifica a arte da sedução, a sensualidade. Tam-

bém representa, na qualidade de deusa das 

paixões, a incapacidade de se lidar com os 

impulsos sexuais. Por ser uma deusa com 

personalidade dual, ela personifica ao mesmo 

tempo a existência ou a ausência de moral e 

o senso de atribuição de valor, ou sua ausên-

cia. 

 

Defeito Capital: A Luxúria 

 
Vênus não tinha limites em seus desejos. Não 

se importava nem mesmo em se arriscar, 

pois os desejos ofuscam a razão, não permi-

tindo que riscos sejam avaliados. Paga-se o 

preço da vergonha, como tão bem é relatado 

pela descoberta da traição por Vulcano. Vê-

nus não se importava com seu caráter moral, 

pois vagava de leito em leito; para ela, basta-
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va tão somente realizar seus desejos. Esta 

vida pregressa, maculada pelo desejo, pela 

necessidade de satisfação das paixões, carac-

teriza a luxúria, cujo exemplo máximo se re-

sume na figura de Vênus. Vênus personifica, 

portanto, a luxúria em sua plenitude. 

 

Virtude Capital: A Temperança 

 
Afrodite Urânia e Afrodite Pandemos, eis a 

dupla natureza da deusa Vênus. Ela era, por-

tanto, o binômio dos opostos encarnado, era 

a própria contradição. Porém, na maravilha 

da Natureza eis que surge a Lei Universal da 

Harmonia, da constituição ternária dos prin-

cípios. Se ela encarna a contradição, encarna 

também o intermediário, o ponto central, 

neutro. Se há o excesso, há também a mode-

ração. Se se mergulha nas paixões que agri-

lhoam o indivíduo na matéria, há as asas do 

Amor que o desprende. Portanto, do mesmo 

modo que Vênus tem em si a faculdade de se 

chafurdar nos excessos do prazer, tem em si 

as chaves de como domá-los, para dirigi-los 

ao desfrute do casal enamorado do amor 

verdadeiro. Esta Virtude que permite mode-

rar os apetites e as paixões denomina-se 

Temperança. Eis a razão porque Vênus per-

sonifica a Temperança, pois tem em si os ex-

tremos, que podem ser equilibrados. 

 

Hermes – Mercúrio 

 
Mercúrio, o Mensageiro dos deuses, o filho 

de Júpiter e Maia, já em seus primeiros dias 

de vida mostrou sua natureza astuta e enga-

nadora. Desejoso de comer carne, saiu de 

sua caverna no monte Cilene na Arcádia e foi 

até a Piéria, ao campo onde pastavam o gado 

de Apolo. De lá furtou o gado e, para passa-

rem despercebidos, calçou as patas dos ani-

mais com cascas de um carvalho tombado no 

campo. Apolo posteriormente descobriu o 

furto, porém não teve nenhuma pista de qual 

seria o ladrão. Sileno e seus sátiros, desejo-

sos de obter alguma recompensa, procura-

ram o ladrão e o gado furtado em vários can-

tos, sem lograr êxito, até que um dia, atraí-

dos por uma doce melodia jamais outrora 

ouvida, foram até a caverna do monte Cilene. 

Lá encontraram a ninfa de mesmo nome, aia 

de Mercúrio, que lhes disse que o instrumen-

to de tão doce melodia fora a criação de um 

bebê de faculdades extraordinárias. Este ins-

trumento, a lira, fora construída com a cara-

paça de uma tartaruga e com tripas de vaca. 

Desconfiados da procedência das tripas de 

vaca, adentraram a caverna, e lá perceberam 

peles que logo identificaram como sendo do 

gado de Apolo. 

 
Apolo, levado pelas artes da adivinhação, 

descobriu o paradeiro do ladrão, e foi até 

sua caverna em Cilene. Lá, acordou Maia, que 

dormia um sono profundo enternecida pela 

melodia da lira. Mercúrio fingia estar dormin-

do, enquanto Apolo ralhava com Maia argu-

mentando que seu filho havia roubado seu 

gado. Mesmo com o protesto da mãe, ale-

gando que seu filho era ainda um menino en-

volto em fraldas e que não poderia ter come-

tido um ato como este, Apolo tomou o pe-

queno ladrão e o levou até seu pai, Júpiter. 

Lá, Apolo acusou Mercúrio, e Júpiter, relu-

tante em acreditar que Mercúrio seria ladrão, 

o convenceu a revelar o paradeiro do gado. 

Mercúrio aquiesceu, confessando portanto 

seu ato criminoso. 

 
Mercúrio justificou seu roubo alegando que 

estava fazendo uma imolação aos doze deu-

ses do Olimpo, tendo sacrificado apenas duas 

vacas e cortando sua carne em doze peda-

ços, oferecendo-a aos doze deuses olímpicos; 

Apolo, surpreso, inquiriu Mercúrio para sa-

ber qual seria o décimo segundo deus, pois 

até então havia somente onze. Com um sor-

riso malicioso nos lábios, Mercúrio disse que 

o décimo segundo deus era ele mesmo, e 

que portanto estava comendo o décimo se-

gundo pedaço de carne em sua própria ho-

menagem. Era assim realizado, portanto, o 

primeiro sacrifício de oferecimento da carne 

animal aos deuses. 
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Mercúrio conduziu Apolo ao local onde havia 

conduzido o gado; antes, porém, foi até sua 

caverna e tomou a lira, tocando e cantando à 

honra de Apolo. O deus Sol, inebriado com 

tamanha beleza musical, perdoou seu peque-

no irmão ladrão, dando-lhe o restante do 

gado em troca da lira. Mercúrio aceitou o 

negócio, e efetuou a troca. 

 
Posteriormente, Mercúrio criou a flauta de 

juncos, a siringe, cujo belíssimo som nova-

mente tocou Apolo, o deus da Música e da 

Beleza. Apolo propôs uma troca entre a si-

ringe e seu cajado de ouro, ao qual o astuto 

deus Mercúrio recusou, alegando que sua 

flauta valeria mais; fazendo então uma con-

traproposta, Mercúrio quis não somente o 

cajado, mas também que fosse ensinado acer-

ca das artes divinatórias. Apolo concordou, 

porém levou o caso a Júpiter, que repreen-

deu o jovem e astuto deus, ordenando-lhe 

que não mais desrespeitasse a lei da proprie-

dade alheia. Admirando-se, porém, com a 

astúcia e eloqüência do jovem deus Mercú-

rio, Júpiter tornou-o seu arauto, a pedido 

aliás do próprio Mercúrio. Deu-lhe o cajado 

de ouro com duas serpentes entrelaçadas, o 

Caduceu, deu-lhe também suas típicas sandá-

lias aladas, e seu chapéu característico. Den-

tre suas obrigações, deveria promover os 

tratados entre os homens e o comércio. 

 

Atributos de personalidade 

 
Mercúrio, ainda em tenra idade, demonstra 

grande astúcia ao disfarçar as pegadas do ga-

do de Apolo. Mesmo sendo usada para o 

mal, demonstrou ser dotado de grande inteli-

gência ao planejar o roubo sem deixar pistas. 

 
Usou de uma grande eloqüência para con-

vencer Júpiter a tornar-lhe seu arauto. De-

monstrou ser altamente comunicativo, pois 

foi designado por Júpiter para presidir a to-

dos os tratados e relações entre os homens. 

Isso fez dele um diplomata. 

 
Mercúrio era também cínico, como demons-

tra o episódio em que ele se auto-atribuiu a 

condição de décimo segundo deus do pan-

teão olímpico. 

 

Defeito Capital: A Inveja 

 
Um dos primeiros atos cometidos pelo jo-

vem deus Mercúrio foi o roubo dos bois de 

Apolo. Pode-se tentar justificar um roubo 

pelo fato de o ladrão estar faminto; porém, 

na maioria dos casos, o fator motivador de 

qualquer roubo se resume fundamentalmente 

na cobiça, ou seja, o desejo de possuir. Pos-

teriormente, no episódio da barganha que 

Mercúrio faz com Apolo sobre a siringe, é 

fácil de ver que Mercúrio desejava mesmo 

era a aquisição da faculdade de adivinhação, 

poder este que Apolo detinha. Eis novamen-

te o desejo de Mercúrio de possuir algo que 

não era dele, fazendo uso de artifícios para 

conseguir seu intento. Ambos os comporta-

mentos deste deus caracterizam-no como 

um indivíduo invejoso; portanto, Mercúrio é 

o deus que personifica a inveja. 

 

Virtude Capital: A Paciência 

 
Nos episódios acima, apesar de revelarem o 

caráter malicioso, ardiloso e invejoso de 

Mercúrio, é possível dele extrair uma Virtu-

de. Sim, pois se é possível uma flor ser es-

plendorosa sozinha em um pântano, eis que 

também é possível se encontrar uma Virtude 

no meio do lodo do vício. Mercúrio, apesar 

de invejoso, não foi impulsivo a ponto de 

querer roubar para si o cajado de Apolo, ou 

mesmo de tentar forçá-lo a ensinar-lhe as 

artes da adivinhação. Este seria o comporta-

mento típico de um ladrão barato. Mercúrio 

foi muito mais astuto: percebendo que Apo-

lo, em sendo deus da Música, se atrairia por 

algum instrumento cujo som fosse realmente 

fenomenal, assim como ocorreu com o som 

da lira, criou um outro instrumento, a sirin-

ge, e através deste que negociou com Apolo 

aquilo que queria em troca. Mercúrio não 

cedeu ao impulso característico do ladrão 
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pois foi paciente, planejando o que faria para 

obter seu intento. Assim como uma flor ne-

cessita de tempo para que sua semente ger-

mine e cresça, eis que uma idéia necessita do 

tempo para que germine e se converta em 

uma ação ordenada, planejada. A Virtude que 

permite aguardar, voluntariamente, este tem-

po para que a Natureza aja transformando as 

sementes em colheita, denomina-se Paciên-

cia. Mercúrio é, portanto, a personificação da 

Paciência. 

Os Sete Planetas e as Influências 

que exercem sobre o Homem 

 
Nas seções anteriores foram discutidos os 

Mitos Greco-romanos nos quais compare-

cem os deuses que emprestam seus nomes 

aos sete Planetas. De suas façanhas foram 

extraídos os perfis de cada um dos sete deu-

ses, bem como as Virtudes e Defeitos Capi-

tais que cada um deles personifica. Falta, en-

tretanto, analisar as influências planetárias 

que os sábios da Antigüidade descobriram 

após longos anos de pacientes observações. 

A abordagem das influências planetárias está 

apresentada abaixo por meio das seguintes 

palavras-chave: 

 

Sol 

 

Aspectos positivos: Magnanimidade, gene-

rosidade, vitalidade, representa o eu interior, 

ânimo, grandiosidade, alegria de viver, lide-

rança, autoridade, nobreza, criatividade, ca-

pacidade de organização. 

Aspectos negativos: Orgulho, arrogância, 

vaidade, excessiva autoconfiança, autoritaris-

mo, presunção. 

 

Lua 

 

Aspectos positivos: Humildade, representa 

as emoções, maternidade, sensibilidade, Intui-

ção, imaginação, receptividade, boa memória, 

fertilidade. 

Aspectos negativos: Preguiça, irracionali-

dade, inconstância, indecisão, rege as instabi-

lidades, os humores teimosia, timidez. 

 

Saturno 

 

Aspectos positivos: Castidade, Sabedoria, 

responsabilidade, senso de organização, paci-

ência, representa a ação do tempo, a refle-

xão profunda, amadurecimento, experiência, 

solidez, disciplina, e rege a forma. 

Aspectos negativos: Avareza, voluptuosi-

dade, ambição, egoísmo, severidade, cruelda-

de, rigidez excessiva, mesquinhez, rege a tris-

teza e as limitações. 

 

 Júpiter 

 

Aspectos positivos: Caridade, justiça, ge-

nerosidade, aspirações, busca pelo que é su-

perior, rege o pensamento filosófico, joviali-

dade, indulgência, ordem, crescimento, evo-

lução, representa a mente superior. 

Aspectos negativos: Gula, ambição, arro-

gância, megalomania, auto-indulgência. 

 

Marte 

 

Aspectos positivos: Diligência, coragem, 

determinação, energia, iniciativa, liderança, 

força. 

Aspectos negativos: Ira, impulsividade, 
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agressividade, brutalidade, egoísmo, espírito 

vingativo, instinto destrutivo, ambição. 

 

Vênus 

 

Aspectos positivos: Temperança, graça, 

ternura, estética, charme, bom gosto, amor, 

leveza, rege as artes, a cultura, os pequenos 

prazeres, cuidados com a aparência, rege o 

matrimônio, senso de valor. 

Aspectos negativos: Luxúria, rege as pai-

xões carnais desenfreadas, amoralidade, inca-

pacidade de se lidar com os impulsos sexuais, 

sensualidade. 

 

Mercúrio 

 

Aspectos positivos: Paciência, eloqüência, 

inteligência, rapidez de raciocínio, comunica-

bilidade, astúcia, diplomacia. 

Aspectos negativos: Inveja, tendência a 

trapacear, cinismo, descontrole nervoso, ca-

pacidade crítica exacerbada. 

 

Agora é possível efetuar comparações entre 

os atributos dos deuses e as influências pla-

netárias correspondentes. Em cada uma das 

descrições dos atributos dos deuses descri-

tas na seção anterior há palavras destacadas 

em vermelho. Estas palavras condensam adje-

tivos que qualificam as ações e conseqüente-

mente definem traços de personalidade dos 

deuses correspondentes. Comparando-se 

estas palavras destacadas com os aspectos 

descritos nesta seção, para cada Planeta, veri-

ficar-se-á que ambas praticamente coincidem. 

Ou seja, as descrições dos perfis dos deuses 

correspondem fielmente às influências plane-

tárias observadas ao longo dos séculos. 

 

As correspondências existentes são, como 

era de se esperar, exatas. Seriam coincidên-

cia? A resposta é um sonoro não. Na seção 

“A Questão do Símbolo na Mitologia e na 

Astrologia” se discutiu a fonte comum entre 

ambas, o que então exclui a possibilidade do 

fator coincidência. Cabe agora explicar por 

que são estas correspondências de uma exa-

tidão extrema. 

 
A configuração do Céu muda constantemen-

te no decorrer do tempo. As posições relati-

vas entre os Planetas e os Signos se alteram 

após um determinado lapso de tempo. No 

momento exato do nascimento de um bebê 

o Céu terá uma configuração muito específi-

ca, com cada Planeta se situando relativamen-

te a um ou mais Signos. O desenho desta 

configuração celeste, dependente do local e 

instante exato de nascimento, recebe o no-

me de um Tema ou Mapa Astrológico.  

 
As influências astrológicas sobre o indivíduo 

são determinadas totalmente em função da 

configuração celeste apontada no tema astro-

lógico. Estas influências são resultantes das 

forças astrais que os Planetas e os Signos 

emitem naquele exato momento. Tais forças 

são captadas pela atmosfera terrestre, com-

pondo assim a Vida Terrestre conforme já 

mencionado em uma das seções anteriores. 

 
Antes de um bebê nascer, toda a sua cone-

xão com o mundo se dá por meio de sua 

mãe. É somente por meio do nascimento que 

ele toma seu primeiro contato com o meio 

exterior. É em sua primeira respiração que 

este bebê insuflará em seus pequenos pul-

mões o ar carregado com a Vida Terrestre, 

impregnada com as influências astrais carac-

terísticas daquele momento. Então, deste mo-

do, o bebê interioriza as forças que determi-

nação as suas tendências de personalidade 

futuras. 

 
Assim, o interior do bebê, sua Alma, será 

impregnada de influências astrais externas. O 

interior espelhará em maior ou menor grau 

o exterior. Como a Astrologia lida com for-

ças externas, e a Mitologia, com forças inter-

nas, a ligação entre o exterior e o interior 

representada pela primeira respiração do 

bebê ratifica a relação exata entre a Astrolo-

gia e a Mitologia. Eis a razão, portanto, de as 

correspondências apresentarem uma exati-

dão extrema. 
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O Caminho 

 

C onta-se que havia uma vez uma mulher 

que havia dado a luz a seu primeiro e 

único filho, ao qual amava do fundo de seu 

coração. 

 
O menino morreu de uma intensa febre, ape-

sar dos cuidados do médico. A mãe ficou ar-

rasada pela tristeza e falou ao médico:  

 
- Por favor me diga, que fez aquietar sua for-

taleza e silenciar sua voz? 

 

Ao qual o médico lhe respondeu:  

 

- Foi a febre. 

 

E a mãe perguntou:  

 

- E que é a febre? 

 

O médico diz:  

 
- É algo infinitamente pequeno, que visita 

nosso corpo e ao qual não podemos ver com 

nossos olhos. 

 
Pela tarde, chegou um sacerdote para conso-

lar à mãe. E ela chorou e gritou:  

 
- Porque perdi meu filho, meu único e pri-

meiro filho? 

 

Ao que o sacerdote respondeu:  

 
- Minha filha, é a vontade de Deus. Deus é 

infinitamente grande, não pode ser visto com 

nossos olhos humanos. 

 

Então a mãe gritou:  

 
- O infinitamente pequeno matou meu filho, 

pela vontade do infinitamente grande! Me diz 

padre: quem somos nós? 

 
Nesse mesmo instante, entrou a mãe da mu-

Contos Espirituais 
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lher que tinha perdido o filho, com a morta-

lha para o menino morto e ouvindo as pala-

vras da sua filha, lhe tomou entre as suas 

mãos e lhe diz:  

 
- Minha filha, nós somos o infinitamente pe-

queno, ao mesmo tempo somos o infinita-

mente grande, somos por tanto o caminho 

entre ambos. 

 

As Duas Joias 

 
Narra uma antiga lenda, que um religioso 

muito dedicado, vivia feliz com sua família. 

Esposa admirável e dois filhos queridos. 

 
Certa vez, por imperati-

vos da religião, empre-

endeu uma longa via-

gem, ausentando-se do 

lar por vários dias. No 

período em que estava 

ausente, um grave aci-

dente provocou a mor-

te dos dois filhos ama-

dos. A mãe sentiu o co-

ração dilacerado pela 

dor da perda. 

 
No entanto, por ser 

uma mulher forte, sustentada pela fé e pela 

confiança em Deus, suportou o choque com 

bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha 

a mente: como dar ao esposo a triste notícia? 

Sabendo-o portador de insuficiência cardíaca, 

temia que não suportasse tamanha comoção. 

Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a 

Deus auxílio para resolver a difícil questão. 

 
Alguns dias depois, num final de tarde, o reli-

gioso retornou ao lar. Abraçou longamente a 

esposa e perguntou pelos filhos... 

 
Ela pediu para que não se preocupasse. Que 

tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe 

falaria das crianças. Alguns minutos depois 

estavam ambos sentados à mesa. Ela lhe per-

guntou sobre a viagem, e logo ele perguntou 

novamente pelos filhos. A esposa, numa ati-

tude um tanto embaraçada, respondeu ao 

marido: 

 
- Deixe os filhos. Primeiro quero que me aju-

de a resolver um problema que considero 

grave. 

 
- O marido, já um pouco preocupado per-

guntou: O que aconteceu? Notei você abati-

da! Fale! Resolveremos juntos, com a ajuda 

de Deus. 

 
- Enquanto você esteve ausente, um amigo 

nosso visitou-me e deixou duas jóias de valor 

incalculável, para que as guardasse. São jóias 

muito preciosas! Jamais vi algo tão belo! O 

problema é esse! Ele 

vem buscá-las e eu não 

estou disposta a devolvê

-las, pois já me afeiçoei 

a elas. O que você me 

diz? 

 
- Ora minha querida! 

Não estou entendendo 

o seu comportamento! 

Você nunca cultivou 

vaidades!... Por que isso 

agora? 

 
- É que nunca havia visto jóias assim! São ma-

ravilhosas! 

 
- Podem até ser, mas não lhe pertencem! Te-

rá que devolvê-las. 

 
- Mas eu não consigo aceitar a idéia de perdê

-las! 

 

E o religioso respondeu com firmeza: 

 
- Ninguém perde o que não possui. Retê-las 

equivaleria a roubo! Vamos devolvê-las, eu a 

ajudarei. Faremos isso juntos, hoje mesmo. 

 
- Pois bem, meu querido, seja feita a sua von-

tade. O tesouro será devolvido. Na verdade 

isso já foi feito. As jóias preciosas eram nos-
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sos filhos. Deus os confiou a nossa guarda, e 

durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se 

foram para sempre... 

 
O religioso compreendeu a mensagem. Abra-

çou a esposa, e juntos derramaram muitas 

lágrimas.  

 
Quantas vezes tomamos posse de algo que 

não nos pertence? Quantas vezes achamos 

que alguma coisa nos pertence, quando na 

realidade nada é nosso a não a nossa própria 

alma? Que egoísmo miserável nos leva a pen-

sar que somos donos, quando na verdade 

estamos de passagem? 

 
Talvez nossas vidas fossem muito mais cal-

mas se entendêssemos que tudo que temos 

nos foi concedido por Deus... Mas tem uma 

força que nos impede de realizar este pensa-

mento e concretizar esta manifestação. 

 

A Piedade 

 
Maria olhou a caixa do correio e encontrou 

uma carta. Apanhou-a, olhou e, antes de 

abrir, percebeu que o envelope não tinha se-

lo, carimbo do correio ou nome e endereço 

do remetente mas estava lacrada. Em todo 

caso, a abriu e a leu: 

 
"Querida Maria, estarei nas imediações hoje 

à tarde e gostaria de passar para te visitar. 

Com o amor de sempre, Jesus". 

 
As mãos da Maria tremiam, enquanto ela co-

locava a carta na mesa. 

 
Por que quereria o Mestre me visitar? Não 

sou ninguém especial, não tenho nada para 

oferecer, nada tenho feito na minha vida,.... 

Com esses pensamentos de insegurança e 

incerteza, Maria lembrou-se que a dispensa 

estava vazia. 

 
Oh, meu Deus, eu não tenho nada para lhe 

oferecer. Tenho que sair e comprar algo. 

 

Pegou a bolsa e contou o dinheiro que tinha, 

trinta reais e quarenta centavos. 

 
Bem, é suficiente para comprar pão e uns 

frios, pelo menos. 

 
Ela colocou o casaco nas costas e correu pa-

ra o supermercado. Após comprar algumas 

pequenas coisas para oferecer ao convidado 

Maria ficou com apenas cinco reais na bolsa. 

Mesmo assim, sentiu-se bem ao voltar para 

casa, carregando os alimentos que ofereceria. 

 

- Hei senhora, poderia nos ajudar? 

 
Maria estava tão absorta (como sempre) em 

seus planos para receber a visita que nem se 

deu conta das duas figuras na calçada. Um 

homem e uma mulher, ambos vestidos com 

pouco mais que trapos. 

 
- Olhe, senhora, estou desempregado, e mi-

nha mulher e eu temos vivido aqui nas ruas e, 

bem, agora está esfriando e estamos com 

fome, se a senhora pudesse nos ajudar, ficarí-

amos agradecidos. 

 
Maria olhou para ambos. Estavam sujos, chei-

ravam mal e francamente ela estava certa de 

que poderiam conseguir trabalho se realmen-

te o quisessem. 

 

Maria respondeu:  

 
- Gostaria de ajudá-los, mas também sou 

uma mulher com poucos recursos. Tudo o 

que tenho são alguns frios e pão, e terei uma 

visita importante hoje à tarde, e planejava 

servir estas compras para ele. 

 
- Está certo, senhora, eu compreendo. Obri-

gado, de qualquer modo. 

 
O homem passou os braços em volta dos 

ombros da mulher virou-se e voltou para a 

calçada. A medida que os olhava partir, Maria 

sentiu um enternecimento que apertava seu 

coração, sentimento este que já lhe era co-
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nhecido. 

 

- Senhor, espere!  

 
O casal parou e voltou-se, enquanto ela cor-

ria em direção a eles. 

 
- Olhe, por que vocês não ficam com esta 

comida? Eu 

arranjarei al-

guma coisa 

diferente para 

servir ao meu 

convidado. 

 
Ela estendeu 

ao homem a 

sacola com as 

compras.   

 
- Obrigado, 

senhora, mui-

to obrigado.  

 
- Sim, muito obrigada! - era a mulher do de-

sempregado, e Maria pode ver que ela tremia 

de frio. 

 
- Sabe, eu tenho outro casaco em casa. Por 

que você não fica com este aqui? 

 
Maria tirou a jaqueta e colocou sobre os om-

bros da mulher. E, sorrindo, voltou para a 

rua, a caminho de casa, sem o casaco e sem a 

comida para servir ao convidado. 

 

- Obrigado senhora, muito obrigado... 

 
Maria estava gelada quando chegou na porta 

do prédio, e preocupada também. O Senhor 

estaria vindo para uma visita e ela não tinha 

nada para oferecer a Ele. Ela enfiou a mão na 

bolsa para apanhar a chave da porta. Nesse 

momento, percebeu que havia outro envelo-

pe enfiado na porta do apartamento. 

 
Que estranho. O carteiro não passa normal-

mente duas vezes no mesmo dia... 

 

 Ela pegou o envelope e o abriu. 

 
"Querida Ma-

ria: Foi tão 

bom ver você 

outra vez. 

Obrigado pela 

refeição delici-

osa. E obriga-

do também 

pelo bonito 

casaco. Com o 

amor de sem-

pre, Jesus" 

 
O ar ainda es-

tava frio, mas 

mesmo sem o 

casaco, Maria não percebeu, pois seu cora-

ção estava repleto de alegria e de amor pelo 

próximo... 

 
Será que talvez a “Pietã” de hoje seja diferen-

te da que Michelangelo idealizou no passado? 

Talvez não tenhamos que carregar nenhum 

corpo inanimado para ter Piedade? Talvez 

tenhamos hoje que carregar os corpos vivos 

dos que nos rodeiam para que a Piedade que 

tanto buscamos possa se manifestar e ser 

uma virtude real dentro da nossa alma? Mas 

igual que a mãe de Jesus, que isto seja feito 

sem lágrimas, sem desespero e com muita 

resignação e muito amor. E este sentimento 

que muitos irmãos já estão sentindo em seus 

corações, deve ser demonstrado em fatos e 

atitudes. 
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