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O presente estudo foi baseado no trabalho do astrólogo helenista Vettius Valens que escreveu
sua obra "Antologia" no segundo século da era cristã.
Este é um resumo sobre as configurações presentes em casamentos, amor e relacionamentos,
afortunados ou não.
Podemos ver a profundidade das observações do antigo mestre em relação a problemas
universais presentes até os dias de hoje.
A atualidade de suas observações inspirou‐me a escrever sobre suas idéias, tentando trazer
para o presente de nossa linguagem astrológica as palavras de Valens e as configurações que
ele extraiu de seus estudos, ha quase dois mil anos atrás.
Isto não é tudo que ele tem a dizer sobre o assunto, tratando‐se apenas de uma aproximação
inicial. As idéias dele, baseadas em outros pontos de vista sobre o mesmo assunto, serão
explicadas num próximo artigo.
Uma vez que Valens escreveu nos primeiros séculos de nossa era e em Grego, sua linguagem é
por vezes difícil de ser entendida, tendo sido traduzido para o Inglês com dificuldade. Daí que
considero meu objetivo ao trazê‐lo para o Português um tanto quanto ambicioso e por essa raz
ão recomendo que o leitor mantenha um olho em minhas palavras e outro na obra original,
especificamente o Livro 3 da Antologia, traduzido por R. Schmid e editado por Robert Hand.

No presente texto encontramos alguns conceitos novos: um deles refere‐se ao relacionamento

entre planetas por grau, não apenas por signos inteiros; outro é o fato de Valens aceitar que o
aspecto de trigono é menos perigoso que o de oposição e quadratura (vide pág. 2 a 5) e
finalmente o uso da Sétima Casa para avaliar o casamento, uma visão diferente daquela
apresentada no livro 2 da mesma Antologia, quando ele se referia à Sétima como pertinente à
sobrevivência, às circunstancias subjacentes à aquisição de bens, especialmente aqueles
advindos de outras pessoas e dos mortos.
Valens fala também do Lot do Casamento e a maneira de encontrá‐lo. Ainda aborda a casa do
casamento e suas relações com o Lot do Espírito para as natividades masculinas e o Lot da
Fortuna para as femininas. Isto é assunto para meu próximo artigo: presentemente vou me
referir tão somente ao relacionamento de planetas entre si.
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Para qualquer questão de relacionamento é necessário considerar a posição de Vênus, de seu
regente e dos planetas que a observam, por aspecto exato ou por signo.
O leitor logo perceberá que são mais raras as configurações que levam à estabilidade amorosa
do que seu oposto. De fato, as configurações problemáticas são bastante numerosas,
permitindo que se evidencie muito mais comumente instabilidade e má fortuna nas relações
amorosas do que felicidade e plenitude.
As observações de tais aspectos relacionados tanto ao casamento como à vida sexual e

amorosa reportam‐nos principalmente à posição de Vênus, principal ator neste drama, em
relação a Saturno, o principal vilão. Marte e Mercúrio agem como personagens problemáticas,
mesmo que Júpiter preste testemunho.

Quando Vênus está em signo cardeal ou bicorpóreo, especialmente em nascimentos noturnos,

tende à promiscuidade, sendo isso mais verdadeiro se Marte e Mercúrio fazem parte da
configuração. Se Saturno entrar na configuração também, é ainda pior.
Em signos masculinos a capacidade sexual é mais bem sucedida e neste caso a promiscuidade
ocorre mais freqüentemente.

Saturno –Vênus: um relacionamento difícil
Se Saturno se opões a Vênus e ele ocupa o ASC a pessoa é difícil de lidar e tem dificuldade em
se casar.
Viuvez ou virgindade são encontradas quando Vênus estiver no signo de Saturno ou em seus
termos, ou então oposta a ele.
Se Marte, Júpiter e Mercúrio entrarem na configuração Vênus‐Saturno, podemos esperar
atividade relacional e sexual.
No entanto, sempre que Saturno se opõe a Vênus, o aspecto confere ao nativo um parceiro
que foi ferido/a ou que é estéril.

Se em certa natividade Vênus estiver no signo de Saturno e receber os raios de Júpiter, ou
Venus estiver se aplicando a Saturno e se separando de Júpiter( esta noção leva a questão de
graus em considereção), e Marte entrar nessa configuração, isto favorecerá o intercurso sexual

com pessoas relacionadas a professores do nativo, aos padrastos e madrastas ou tios e tias. As
relações serão mais escusas se os luminares estiverem envolvidos.

Se Saturno estiver culminando e Vênus estiver na 4º casa a parceira é de casta inferior. Da
mesma forma, se Vênus estiver na 7º Casa e Saturno na 4º casa: também haverá casamento
com pessoas de nível sócio econômico inferior. Isto se explica por Vênus estar numa posição
inferior a Saturno. Estamos usando, à maneira helenística, Vênus como “ horoskopus", ou seja
como ponto ascendente.
No caso de Júpiter prestar testemunho a essas configurações, os intercursos sexuais serão com

pessoas superiores e mais velhas.

É importante também notar que as relações de Saturno e Vênus esfriam o casamento, ainda
mais se Mercúrio der seu testemunho, uma vez que Mercúrio leva o pensamento para outros
assuntos ou pessoas.

Quando Saturno der testemunho a Vênus a partir de um angulo ou de uma casa sucedente, o
nativo é lascivo e dado a inovações sexuais, podendo expor‐se fazendo sexo com pessoas
muito abaixo de seu nível. Se Júpiter fizer aspecto a exposição será menor e o intercurso
sexual apontará para pessoas superiores ou iguais. No entanto o casamento, apesar de Júpiter,

não será muito fértil.
Se Vênus estiver relacionada a Saturno, Júpiter participando da configuração e também Marte,

estando porém Saturno nos termos de Vênus, a malícia dele é menor e pode haver boa
fortuna inicial e avanços por meio de crianças ou personagens femininos, mas no final tudo
será perdido, a menos que Vênus esteja posicionada em sua regência ou exaltação.

De maneira geral, Saturno corrompe o valor de Vênus.

Abrindo‐se um parêntese, desejo chamar atenção para o significado que Valens dá ao conceito

de " testemunho". O testemunho pode ser positivo, quando o planeta ou a configuração for
observada por um planeta benéfico, e negativo no caso de ser observada por
maléficos.Geralmente Valens usa " whole signs" para avaliar se um planeta presta testemunho
a outro e embora neste estudo admita que um trigono possa ser melhor que uma quadratura
ou a oposição, a simples presença de um maléfico fazendo aspecto não é bem‐vinda para o
nenhum significador.Porém, em leituras subseqüentes vemos,que se os planetas estiverem em

comunhão(koiñomia), o que mais tarde será descrito pelos autores árabes como "mútua
recepção", o efeito maléfico é mitigado e o benéfico, deduz‐se, pode ser aumentado.

Voltando ao estudo dos relacionamentos, mesmo a Lua, um planeta feminino, se estiver
configurada com Júpiter, o que é uma fortuna, relacionar‐se também com Saturno, o fato leva
à coabitação com mulheres sem valor ou compradas.

Se Vênus e Saturno estiverem na casa 12 e não tiverem o apoio de Júpiter, o nativo se casará
com doentes( a casa 12 é a 6º a partir da Sétima Casa) ou com viúvos, passando por
abandonos e mortes.
Se esta configuração aparecer sem o testemunho de Júpiter mas houver o testemunho de
Marte, os nativos se tornam adúlteros e sofrem penalidades por isso.

O planeta maléfico que der testemunho a Vênus ou a seu regente ou que se oponha a eles é a
causa da separação ou morte do companheiro/a, ainda mais se a Lua também estiver aflita.

Outras Configurações...Outros Problemas

De maneira geral, quando a Lua estiver sob os raios do Sol não é bom presságio para o
casamento.
Marte e Vênus sob os raios do Sol levam a secretos amores e adultérios, tanto mais aparentes
se forem orientais ao Sol ou se ocorrerem num signo cardeal. Se Mercúrio porém estiver
oriental, o adultério será mais comentado e isso pode ser perigoso, a menos que Júpiter preste
testemunho e venha socorrer o nativo.

Se Vênus faz aspecto com o planeta que a rege e este planeta ocupa o poente ou a casa 12, ou
se um planeta maléfico aflige Vênus, o casamento e a união serão desafortunados.

Se Vênus estiver bem situada e um planeta destrutivo a afligir podemos estimar a viuvez mas
também heranças por parte de mulheres.

Se Vênus estiver mal situada e Marte ocupar a casa 12 e eles se relacionarem fora de “sect” ou
estiverem na casa 7 e se relacionarem dentro do “sect” haverá adultério e perigos com ciume
ntas condenações.
Quando Marte e Vênus se relacionarem de forma positiva o resultado do adultério é menos ne
-gativo.
Em caso de Mercúrio se envolver ha idéias sexuais inovadoras, ou o nativo se envolve com cri
-anças e criados.

Júpiter em aspecto torna as coisas mais imperceptíveis, especialmente se ele for oriental e
estiver num angulo.

Quando a Lua e Vênus estiverem no mesmo angulo e Júpiter e Marte fizerem parte da
configuração haverá intercurso entre irmãos. A Lua e Vênus em quadradura ou oposição é

próprio de pessoas ciumentas e se Marte intervier é ainda pior.
Já o trigono entre Vênus e Lua, desde que em seus próprios signos, leva ao casamento com
parentes, ainda mais com Marte e Júpiter prestando testemunho.

Finalmente alguma Esperança!

Se Vênus estiver num angulo, especialmente no ASC ou MC, e não estiver aflita por Saturno,
temos o prognóstico de um bom casamento.
Da mesma forma, quando ela é testemunhada por Júpiter através de um aspecto de trigono
que leva à simpatia, e por Saturno, também em trigono, os dois últimos planetas levam à
estabilidade e a companheiros poderosos.

Em geral Júpiter em aspecto com Vênus por grau ou signo, ou em seus termos e domicílios traz

benefícios com o sexo oposto. Mesmo que Vênus esteja aflita Júpiter é um aliado que impede
a destruição total.

Quando Vênus está na casa do Bom Espírito, a casa 11, em seu domicilio ou exaltação, tendo a
casa 10 a partir dela ocupada por Júpiter, ou se ambos estiverem em trigono, um bom
casamento está assegurado. Veja por exemplo o ultimo mapa!

Exemplos

Vamos ver alguns exemplos práticos comprovando as teorias de Valens:
1

Vemos aqui que Venus está oposta a Saturno, Júpiter entra na configuração dos dois, fazendo

quadratura a Mercúrio. São conhecidas as tristes histórias de amor da famosa cantora
francesa. Pro favor, refira‐se ao texto acima para fazer as devidas correspondências como o
presente mapa.

2

Aqui Vênus encontra‐se no mesmo signo que Marte na 12º Casa, então podemos esperar

amantes em segredo. Mas Saturno se opõe à Lua e Mercúrio entra na configuração, desta
forma acontece muita publicidade a respeito. Uma vez que Júpiter está conjunto a Mercúrio
provoca a troca frequente de parceiros por estar em signo bicorpóreo, mas também protege o
nativo.

3

Aqui vemos uma mulher casada há muitíssimos anos que tem poucos planetas cardeais ou em
signos bicorpóreos.Vênus está no Ascendente, testemunhada por Júpiter na 10º casa a partir
de Venus. A nativa ficou casada com o mesmo homem até sua morte, mais de 50 anos de

união feliz.
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