
 

Calendário astrologia eletiva Julho 2019 
 
 
 
Astrologia eletiva é a astrologia dos inícios. Todo início em astrologia tem uma relação com os 
resultados simbólicos e práticos da coisa iniciada. Por exemplo o início de casamentos, 
abertura de empresas, viagens, mudanças de casa, etc. 
 
Há uma série de fatores usados, mas os principais são a lua do dia e as relações dos trânsitos 
com o mapa natal. Note que o calendário mensal é bem diferente do calendário semanal - nós 
sempre queremos achar os piores e melhores momentos dentro de um dado período. Seria 
muito fácil pegar uma semana ou mês e falar “ok, nenhum momento bom a semana inteira, até 
semana que vem”, mas na prática todo mundo tem coisas pra fazer e é bom poder escolher 
entre o possível e não com o imaginário. 
 
E a mansão lunar? Temos poucas referências tradicionais, mas no momento acredito que ela 
ajuda, junto com horas e dias planetários, a fazer uma “eletiva cotidiana” dando dicas de que 
coisas são mais proveitosas de fazer, sem pretensão de dar resultados de longo prazo. Vamos 
dizer que o efeito da eletiva começa e termina na própria atividade, por exemplo estudo ou 
festa. 
 
 
 

Eventos do mês 
 
No mês de Julho temos a bruxa solta. Dois eclipses, no dia 2 eclipse do sol total, visível no sul 
do Brasil,  e no dia 16 eclipse lunar. Além disso temos o temido mercúrio retrógrado por quase 
o mês todo. 
 
Os eclipses são eventos mundiais e políticos que têm efeito limitado ou disputado nas cartas 
natais, e geralmente mostram coisas surpreendentes, fora do normal. Para a astrologia eletiva 
não é recomendado porque é o equivalente a ligar no 220 volts - para o bem ou para o mal o 
evento fica fora do controle, pois conecta o indivíduo às ondas sociais, como modas. 
 
Mercúrio retrógrado ganhou a fama de grande destruidor. Um dos motivos, como apontado por 
Chritopher Warnock, é que a astrologia moderna retirou todos os maléficos, então mercúrio 
retrógrado e a lua fora de curso acabam pegando a fama de todos os desastres possíveis. 
Listas infinitas surgem pela internet de “como lidar com mercúrio retrógrado”. Na verdade os 
dias mais importantes são aqueles nos quais mercúrio fica parado, um ou dois dias antes e 



 

depois da mudança de movimento. Evite assinar contratos nesse dias em que há alteração de 
movimento. 
 
Sol e vênus em câncer vão fazer oposição a saturno. Sol e saturno tem simbologia de poder  e 
conflito entre os poderosos. Vênus e câncer pode ser rompimento em casamento de famosos e 
burocracia ou poderosos contra a arte ou relacionamentos. 
 
Marte faz trígono com Júpiter - esse perfil é mais militarista. Na oposição de marte a Júpiter 
tentou-se o golpe militar na venezuela. Se eles tivessem tentado no trígono provavelmente 
teriam tido mais sucesso. Trump tem se mostrado militarista com situações no Irã. Todos esses 
ovos podem chocar neste período. 
 

Aspectos de Julho 
Os aspectos influenciam as notícias e acontecimentos no plano mundial, e também o clima que 
você encontra nos dias anteriores à data de conclusão dele, que é a que colocamos abaixo. 
 
1 julho -  marte sai de sua queda em câncer então dá uma melhora na temática de covardia, 
ataques encobertos, coisas feitas por debaixo dos panos. Em leão, marte está num signo de 
fogo e tem uma agressividade mais direta e impulsividade. 
2 - eclipse solar em 11 Câncer. Evite esse dia para projetos de longo prazo. 
8-mercúrio fica retrógrado em 4 leão até o dia 31. Evite assinar contratos neste dia. 
9- sol oposição a Saturno. Imagem de conflito entre os poderosos. Evite fazer coisas que 
precisem de burocracia, ligados à idosos. Mercúrio retrógrado com marte. 
16-vênus oposição Saturno + eclipse lunar - ruim para começar algo como um casamento. 
Pode surgir alguma lei (contra casamento gay?) ou poderosos versus artistas. 
18-mercúrio retrógrado sai de leão e volta pra câncer. Em câncer e retrógrado ele fica pior 
porque é um signo silencioso. Veja em que casa do mapa natal mercúrio está passando. 
20-mercúrio conjunção sol - mercúrio passa de ocidental para oriental, passando a mensagem 
de marte nas estrelas do caranguejo (covardia, ataque descuidado) para uma vênus nas 
estrelas de Procyon (o alvo que escapa).  
22-sol vai para seu domicílio em leão, bom para talismãs do sol. O dia da mudança de signo 
pode ser bom para coisas que estão ruins e quer que mudem rapidamente para a melhor. 
24-marte trígono Júpiter + vênus conjunta mercúrio. Marte trígono Júpiter mostra ativação de 
atividades militares. Vênus com mercúrio pode ser o começo de atividades artísticas. 
27-vênus vai para leão, vênus em signos de fogo tem uma simbologia meio assanhada. 
31 - mercúrio volta ao movimento normal em 23 câncer. 
 

dia Bom? Lua - signo e aspecto Qualidade* 

1  Lua gêmeos com vênus Dinâmica 



 

2 
 

Lua câncer, eclipse total do sol e oposição a saturno Impulsiva 

3  Lua câncer fora de curso Fixa 

4 
 

Lua leão trígono júpiter Suave 

5  Lua leão fora de curso* Mista 

6  Lua virgem aspecto sol, júpiter e saturno Rápida/Escura 

7  Lua virgem fora de curso Dinâmica 

8  Lua libra aspecto vênus, marte, mercúrio, júpiter e 
oposição sol-saturno 

Impulsiva 

9  Lua libra fora de curso Fixa 

10  Lua escorpião quadratura mercúrio e marte (com 
recepção) e trígono vênus 

Suave 

11 
 

Lua escorpião sextil saturno, trígono sol Mista 

12  Lua escorpião fora de curso até 12h. Em Sagitário faz 
trígono com mercúrio e marte. 

Rápida 

13 
 

Lua sagitário conjunção Júpiter até 17h Escura 

14  Lua sagitário fora de curso até 20h Dinâmica 

15 
 

Lua capricórnio oposta vênus e conjunção Saturno Impulsiva 

16 
 

Lua em capricórnio oposição sol - eclipse lunar Fixa 

17 
 

Lua aquário oposição marte Suave 

18  Lua aquário sextil Júpiter até 13h, depois fora de curso Mista 

19  Lua aquário fora de curso Rápida 

20 
 

Lua peixes quadratura Júpiter (com recepção) e sextil 
saturno, mais pela noite um aspecto a vênus 

Escura 

21 
 

Lua peixes trígono vênus, sol e mercúrio Dinâmica 



 

22  Lua áries trígono de tarde para marte. Sol vai para leão. Impulsiva 

23  Lua áries trígono marte e Júpiter e quadratura saturno Fixa 

24  Lua áries quadratura vênus e mercúrio até 12h, depois 
fora de curso 

Fixa até 11h, 
depois Suave 

25  Lua touro quadratura marte,e trígono saturno Mista até 12h, 
depois escura 

26 
 

Lua touro sextil mercúrio e vênus Rápida 

27 
 

Lua gêmeos sextil sol (até 12h) e oposição júpiter Escura 

28  Lua gêmeos fora de curso Dinâmica 

29 
 

Lua câncer oposição saturno Impulsiva 

30 
 

Lua câncer oposição saturno (até 11h) e conjunção com 
mercúrio 

Fixa 

31  Lua câncer fora de curso até 10h, depois em leão conjunta 
vênus e sol (lua nova) 

Mista 

 
 
Lua fora de curso 
A lua fora de curso é a lua que não faz aspectos. Ela não tem influências nem transmite, coisa 
incomum para a lua.  
A imagem é de mais inércia. Ou seja, as coisas continuam a funcionar da maneira, direção e 
velocidade para onde já estavam. Para algo comum, isso é até bom, porque retira o aspecto 
aleatório, é apenas os negócios de sempre. Já para um projeto de início, não é particularmente 
bom, diminui a velocidade. Também parece diminuir filas. 
 
Qualidade do dia - as Mansões lunares 
 
As mansões sempre vão seguir a mesma ordem (os nomes eu inventei para resumir o efeito, 
meio que baseado na astrologia eletiva chinesa com a interpretação indiana). 
 
Impulsivas - são agressivas em natureza e propiciam as ações como intervenções cirúrgicas, 
sucesso sobre inimigos, assuntos ligados a fogo, destruição, rapidez, eliminação, agitação. 
 
Fixa - Boas para fazer trabalhos de natureza fixa, perene, como construção de fundações e 
casas, semear, coroações, rituais de mérito, acordo com os poderosos. 
 



 

Suaves - Ações Receptivas, gentis como viagem, atividades artísticas, aprendizado, 
relacionar-se com pessoas e amigos, coisas de valor, compras 
 
Mista - coisas em geral; há um tom de ir e voltar, compra e venda, trocar, coisas que se 
alternam ou vão entre dois pontos, como estudo e trocas. 
 
Rápidas - móveis, são rápidas mas não tem durabilidade, é como patinar no gelo, rapidez mas 
sem muito controle 
 
Escuras  - ações que não quer que saibam, como coisas ilegais, traição e mentiras, alianças no 
escuro; atividades de separação, feitas com lentidão, aprofundamento, burocracia, 
concentração. 
 
Dinâmica - viagens, comércio, estudo, trabalho, tratamento médico, tem fertilidade e tende a 
multiplicar o que é feito. 
 
Exemplos de ações “comuns” ou  naturais (que começam e acabam em si mesmas) 

- Um encontro amoroso 
- Reunião de trabalho 
- Encontro com um cliente (não pela primeira vez) 
- Fazer tarefas comuns 
- Estudar 
- Ensinar 

 
 

Exemplos de situações cotidianas para usar as mansões (todas são modificáveis pelo estado 
da lua e seus aspectos no dia) 
 
-ir ao dentista - escolha um dia que não esteja “vermelho”. A impulsiva pode causar mais 
sangramento que o  normal, a fixa e a lenta podem ser uma experiência mais demorada, a 
rápida parece boa mas pode trazer um trabalho feito às pressas, a mista para quando o 
tratamento é feito em várias partes ou é uma substituição. A dinâmica é a mais sem problemas. 
 
-lidar com clientes - se o dia é impulsivo vá direto aos finalmente sem grandes introduções. Se 
o dia é “lento” espere por uma série de “nãos”. Se o dia é rápido cuidado para não tomar erros 
por descuido. Se o dia for suave é bom para o relacionamento mas cuidado para não ser 
preguiçoso com os detalhes ou ser excessivamente acomodador com os desejos do cliente. 
 
-ir ao banco ou lidar com burocracias - a gentil e dinâmica aumentam a receptividade para 
pedidos, evitar a impulsiva, a fixa pode ser boa, a mista aumenta o potencial de negociação e 
discussão. A lenta pode ser boa se você tem toda a papelada correta. 
 


