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INTRODUÇÃO
"Sinastria" signiﬁca a comparação de mapas astrológicos, para a veriﬁcação das compatibilidades ou não entre os parceiros. Ela pode ser usada para
avaliar relacionamentos afetivos, de amizade, ou mesmo comerciais. Em qualquer caso, os textos devem ser lidos com enfoque para sua situação
específica.
Aqui são analisadas as inﬂuências dos planetas de um dos parceiros caindo nas diferentes casas astrológicas do outro, e vice-versa. Assim, pode-se
perceber as tendências de cada planeta de um parceiro, em relação aos diferentes assuntos da vida do outro, que são as casas.
Por ﬁm, são analisados os aspectos interplanetários, ou seja, como cada planeta de um dos parceiros se relaciona com cada planeta do outro. Isso
mostra o dinamismo desse relacionamento e onde há facilidades ou atritos.
Dependendo da comparação feita, alguns textos podem se repetir, porque há aspectos que aparecem no mapa de um dos parceiros com relação ao
outro, e vice-versa. Leve em conta que essas tendências que aparecem repetidamente são bastante fortes no relacionamento.
Também podem aparecer textos contraditórios, mas isso signiﬁca que as duas tendências têm força, e cabe aos parceiros escolher o melhor modo de
agir juntos.
Este tipo de análise não esgota o assunto "sinastria", mas dá as informações principais sobre as compatibilidades ou não entre os parceiros, facilitando
a vida entre casais, amigos ou sócios.

1. Planetas do mapa de Maria Souza nas Casas do mapa de João Silva
Sol na Casa 9 do Parceiro
A dupla pode ter interesses ﬁlosóﬁcos ou religiosos em comum. Seja qual for o tipo de relação, um age como uma espécie de "mestre" do outro,
ajudando-o a crescer. Podem também estudar juntos ou gostar de fazer longas viagens.
Lua na Casa 5 do Parceiro
Juntos, os dois podem compartilhar atividades criativas ou divertimentos com freqüência. Há bastante senso de humor na relação e também atitudes
dramáticas de ambas as partes. A vida afetiva e os romances são favorecidos com este aspecto.
Mercúrio na Casa 8 do Parceiro
Um dos parceiros consegue entender muito bem as motivações inconscientes do outro. Juntos, vocês podem dialogar sobre suas emoções mais
profundas, procurando entendê-las. As idéias de um podem servir de atração ao outro, facilitando um bom entendimento sexual em relações afetivas.
Um dos dois pode ser um bom conselheiro quanto à herança que o outro venha a ter.
Vênus na Casa 8 do Parceiro
Em relações afetivas, este aspecto traz emoções muito profundas, que podem provocar grandes simpatias ou antipatias, dependendo de outros
aspectos. Há muita atração sexual e bastante fascinação entre ambos. Em sociedades, este aspecto pode sugerir que o dinheiro de um dos sócios terá
de ser usado para salvar algum negócio de ambos.
Marte na Casa 12 do Parceiro
Este aspecto é muito delicado, pois um dos parceiros toca muito fortemente nas fraquezas psicológicas do outro. Se houver má intenção, um pode usar
esses pontos fracos do outro em benefício próprio. Em bons relacionamentos, um pode encorajar o outro a enfrentar seus próprios fantasmas,
tornando-se mais seguro e auto-suficiente.
Júpiter na Casa 2 do Parceiro
Um parceiro ajuda muito o outro no setor ﬁnanceiro. Está sempre disposto a dar conselhos ou até emprestar dinheiro, se for preciso, porque sabe que o
receberá de volta. Em casos mais negativos, um dos parceiros é esbanjador e pode comprometer as ﬁnanças do outro. É necessário cautela e
ponderação nestes casos.
Saturno na Casa 6 do Parceiro
Um pode criticar muito a maneira de trabalhar do outro, irritando-o. Pode-se usar este aspecto de maneira mais positiva se, em vez de criticar, um
ajudar e apoiar o outro. Em sociedades comerciais é necessário cautela para que o clima no ambiente de trabalho não se torne cansativo e pesado.
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Urano na Casa 4 do Parceiro
Um exerce efeito muito perturbador na vida doméstica do outro. Pode ser que um dos parceiros não se dê bem com a família do outro, criando
situações de ruptura. A personalidade de um pode perturbar o sentimento de segurança do outro, causando-lhe inquietações.
Netuno na Casa 4 do Parceiro
A vida doméstica de um é inﬂuenciada de modo sutil pelo outro. Um é capaz de modiﬁcar a atmosfera familiar do outro, e se isso pode ser bom ou não,
vai depender do resto dos aspectos da comparação. O relacionamento com os pais de um pode ser abalado pelo convívio com o outro e isso vai
requerer paciência de todos.
Plutão na Casa 2 do Parceiro
Um pode dar um impulso fantástico aos ganhos ﬁnanceiros do outro. Juntos podem descobrir quais as razões psicológicas que os fazem se preocupar
com o dinheiro. Se a combinação de mapas for muito positiva, um pode dar idéias fantásticas ao outro sobre investimentos. Caso contrário, um trará
decepções ao outro, podendo levá-lo a grandes prejuízos.
Ascendente na Casa 11 do Parceiro
Há muita amizade entre ambos, seja qual for o tipo de associação. Gostam de se ajudar, de trocar idéias e de compartilhar as novidades. Têm ideais
parecidos e isso serve para aproximá-los bastante. Podem participar de clubes ou associações culturais.
Meio do Céu na Casa 8 do Parceiro
O comportamento social de um mexe com o lado mais inconsciente e profundo do outro. Um atrai o outro sexualmente, em relações afetivas. É um
relacionamento forte e quente, que sempre os aproxima mais. Podem compartilhar interesses por assuntos misteriosos ou esotéricos.

2. Planetas do mapa de João Silva nas Casas do mapa de Maria Souza
Sol na Casa 10 do Parceiro
Um dos parceiros serve de estímulo e apoio à posição social do outro. Também pode ser que um aja de forma muito paternal com o outro, controlando
sua vida. Numa sociedade comercial, este aspecto pode levar ambos ao sucesso.
Lua na Casa 7 do Parceiro
É um ótimo aspecto na comparação de mapas, e é muito comum entre cônjuges. Vocês combinam muito e, emocionalmente, um complementa o outro.
Um ajuda o outro a ampliar a vida social, aumentando e círculo de amizades. Ambos se tratam com igualdade e sem querer dominar a relação. Este
aspecto faz a dupla aprender a se adaptar e cooperar entre si.
Mercúrio na Casa 9 do Parceiro
Este aspecto facilita a troca de idéias ﬁlosóﬁcas ou leva os dois a partilharem algum curso interessante. Podem ter se conhecido em algum curso, ou
numa viagem que fizeram. É um aspecto que facilita a troca de correspondências. Pode acontecer entre amigos que vivam distantes um do outro.
Vênus na Casa 10 do Parceiro
Um aprecia e encoraja a carreira do outro. Um dos parceiros pode acabar tendo vantagens proﬁssionais, com a ajuda do outro. Há respeito entre
ambos, quanto às ambições sociais e profissionais que cada um tenha. Também há boa compatibilidade afetiva entre os dois.
Marte na Casa 8 do Parceiro
Em sociedades comerciais, este aspecto pode trazer diﬁculdades ﬁnanceiras com um dos sócios. No amor, este aspecto acentua muito a sexualidade.
Os parceiros sentem forte atração, embora isso não signiﬁque que o relacionamento seja duradouro ou sem problemas. Também pode ser que um dos
parceiros agite e mexa muito com o lado inconsciente do outro, incomodando-o.
Júpiter na Casa 1 do Parceiro
Um é altamente benéﬁco para a vida do outro. Ambos se ajudam e proporcionam favores, além de sempre estarem de bom humor um com o outro. Um
estimula o outro a agir com boa vontade em tudo o que faz. O convívio de ambos traz progresso e expansão às suas vidas. Mas precisam ﬁcar atentos
e evitar exageros na benevolência e nos gastos. Tudo tem uma medida certa.
Saturno na Casa 7 do Parceiro
Este aspecto traz solidez e permanência ao casamento ou à sociedade comercial. Os parceiros têm a sensação de que o convívio entre ambos é "para
sempre". Mas é necessário cautela para não tornar o relacionamento um pouco pesado, como se um fosse muito dependente do apoio do outro.
Urano na Casa 5 do Parceiro
No amor, este aspecto traz atração física e fascinação, embora não se garanta a durabilidade da relação. Um pode estimular muito a criatividade do
outro, levando-o a inovar e ser original. Podem compartilhar atividades de lazer ou hobbies fora do normal ou algo que seja novidade.
Netuno na Casa 5 do Parceiro
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No relacionamento de ambos, se for um caso de amor, pode haver muito romance e fantasia. Atenção, no entanto, para não perder a visão da realidade
e enxergar o parceiro de forma errada. Este aspecto também pode fazer que um se sinta compelido a estar sempre à disposição do outro. Ambos
podem compartilhar atividades artísticas como lazer.
Plutão na Casa 3 do Parceiro
Um tem poderoso efeito sobre as idéias do outro, mesmo que seja algo inconsciente. Se estudarem juntos ou forem sócios em negócios, podem
descobrir excelentes soluções para seus problemas. Agindo juntos no dia-a-dia podem modificar radicalmente seu estilo de vida.
Ascendente na Casa 2 do Parceiro
Um dos parceiros ajuda bastante o outro a lidar com seus recursos ﬁnanceiros. Em situações de aperto, um pode emprestar ao outro e salvá-lo de
maiores problemas. Também pode acontecer o contrário, sendo que um cause prejuízos ao outro. É necessário prudência com este aspecto.
Meio do Céu na Casa 11 do Parceiro
A amizade entre vocês pode servir de forte estímulo para que um apóie a carreira do outro. Podem ter se aproximado inicialmente por amizade e
resolvido se associar mais tarde. Em relações afetivas, há sempre bastante amizade envolvida entre ambos. O companheirismo é um fator importante
para os dois.

3. Aspectos entre os Planetas dos dois mapas
Sol do mapa de Maria Souza em Trígono com Saturno do mapa de João Silva
Este aspecto é muito marcante em uma relação de casamento. O matrimônio é encarado com muita responsabilidade e como algo muito
construtivo. Um dos cônjuges é uma espécie de professor para o outro. A relação pode ter muita estabilidade e ser duradoura. Ambos
encaram as obrigações do casamento, ou da sociedade, com muita disciplina. Diz-se que este é um aspecto "cármico" entre as duas
pessoas!
Lua do mapa de Maria Souza em Sextil com Marte do mapa de João Silva
Este é um ponto importante para relacionamentos afetivos, pois dá compatibilidade sexual muito positiva. As emoções são muito
compartilhadas pelos dois e há sempre o esforço para conseguirem satisfazer todos seus desejos. É um bom aspecto para a cooperação
e o trabalho em conjunto. Em uma sociedade este aspecto traz muita eficiência.
Lua do mapa de Maria Souza em Conjunção com Saturno do mapa de João Silva
Um dos parceiros tende a se impor ao outro, mesmo que inconscientemente. Assim, o convívio diário pode se tornar enfadonho e um
passa a criticar muito o outro. É preciso ter muita paciência para driblar as diﬁculdades. Também podem acontecer problemas ﬁnanceiros,
no casamento ou em sociedades.
Lua do mapa de Maria Souza em Trígono com Ascendente do mapa de João Silva
O jeito de ser de ambos é muito parecido. Compartilham as mesmas preferências e o mesmo modo de encarar a vida. Se este aspecto
cair em signos ativos, o relacionamento pode ser muito produtivo e alegre. Por outro lado, se cair em signos mais lentos e parados, vai ser
preciso força de vontade para ambos saírem da indolência.
Mercúrio do mapa de Maria Souza em Conjunção com Sol do mapa de João Silva
Há bom diálogo entre os dois parceiros. A troca de idéias pode fazer bem a ambos. Um sempre incentiva a criatividade do outro. Podem
ter interesses culturais ou literários em comum. O convívio entre os dois é em bases francas e abertas, e os sentimentos tendem a ser
sempre declarados. Não é o tipo de relação onde ficam coisas sem serem ditas ou resolvidas.
Mercúrio do mapa de Maria Souza em Quadratura com Lua do mapa de João Silva
Suas idéias não combinam muito e o que um faz tende a parecer irritante para o outro. Enquanto um reage emocionalmente a uma
situação, o outro faz racionalizações a respeito do assunto, e isso leva a um desentendimento entre ambos. O clima é mais para
discussões do que para acordos.
Mercúrio do mapa de Maria Souza em Quadratura com Júpiter do mapa de João Silva
Podem haver divergências de opiniões quanto a posturas de vida, mas, com boa vontade, o convívio não ﬁca prejudicado. Pode haver
tendência de um parceiro ser exagerado nos seus planos, sem ter os pés no chão. Isso irrita o outro, que tem que estar sempre
controlando a situação. Com o tempo, isso pode trazer atritos ao relacionamento.
Mercúrio do mapa de Maria Souza em Trígono com Ascendente do mapa de João Silva
O relacionamento pode ser muito positivo, pois as idéias são muito semelhantes. Podem fazer bons projetos juntos e ter ideais em
comum. O diálogo é muito bom, o que ameniza outros pontos negativos que possam existir.
Vênus do mapa de Maria Souza em Conjunção com Sol do mapa de João Silva
Este aspecto favorece imensamente o relacionamento afetivo e sexual. Mesmo havendo incompatibilidades, elas se tornam menos
marcantes em função deste aspecto. O convívio é sempre muito harmonioso e afetivo. Mesmo sendo uma relação entre amigos ou sócios,
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há muita cooperação mútua e amizade. É um aspecto comum entre os mapas de cônjuges.
Vênus do mapa de Maria Souza em Conjunção com Vênus do mapa de João Silva
No setor afetivo, o relacionamento tende a ser muito positivo. Os dois são muito compatíveis e gostam das mesmas coisas no dia-a-dia.
Um sempre se preocupa com o bem-estar e a felicidade do outro. No casamento, há bastante amor compartilhado; em sociedades
comerciais, ambos sabem lidar bem com o dinheiro.
Vênus do mapa de Maria Souza em Quadratura com Júpiter do mapa de João Silva
Não é um aspecto realmente ruim, mas pode criar desentendimentos quanto a dinheiro. Talvez possa existir um excesso de cortesias e
gentilezas que, na verdade, escondem falta de sinceridade entre ambos. Apesar disso, não é um aspecto que inviabilize os
relacionamentos.
Vênus do mapa de Maria Souza em Trígono com Ascendente do mapa de João Silva
Pode haver bastante semelhança nos gostos e no modo de agir afetivamente. Isso cria bastante compatibilidade, simpatia e amor entre os
dois. É um bom aspecto para casamentos pois cria harmonia e afetos duradouros. Nos negócios, é um aspecto que favorece bastante os
lucros dos sócios; juntos sabem como ganhar um bom dinheiro.
Marte do mapa de Maria Souza em Quadratura com Sol do mapa de João Silva
Pode haver conﬂitos, porque um irrita o outro e há tendência a muitas discussões. Há teimosia de ambos os lados, e nenhum dos dois
quer ceder. Também pode haver conﬂitos surdos, porque um dos parceiros age com certa arrogância com o outro. Mesmo que não seja
consciente, um parceiro tenta dominar o outro e a relação não transcorre de forma amigável e igualitária.
Marte do mapa de Maria Souza em Oposição a Lua do mapa de João Silva
Pode haver tensão no convívio, e um pode irritar o outro com freqüência. As emoções são muito efervescentes e o clima ﬁca agressivo.
Podem ocorrer conflitos que criem mágoas, mas também há muita atração física entre sexos opostos.
Marte do mapa de Maria Souza em Conjunção com Júpiter do mapa de João Silva
Este aspecto traz jovialidade e otimismo à relação. Também facilita os contatos comerciais porque dá ambição a ambos e espírito
agressivo para os negócios. Precisam ter cuidado, no entanto, para não serem esbanjadores demais, e não se deixarem levar pela alta
carga agressiva que este aspecto traz. O casal pode ter interesses por esportes e vida ao ar livre que alegrará suas vidas.
Marte do mapa de Maria Souza em Trígono com Urano do mapa de João Silva
Os dois juntos têm uma energia transbordante e muita ousadia e criatividade. Podem ter muitas idéias novas e bastante espírito
empreendedor. Assim, as associações com este aspecto são bastante beneﬁciadas. Precisam apenas não exagerar e não perder a
cautela.
Marte do mapa de Maria Souza em Sextil com Meio do Céu do mapa de João Silva
Um serve de estímulo para a ambição e evolução da carreira do outro. Assim, a dupla pode alcançar o progresso e sucesso social e
profissional. Pode ser que um exerça certo poder sobre o outro, mas mesmo assim o ajuda a crescer.
Júpiter do mapa de Maria Souza em Oposição a Sol do mapa de João Silva
Este aspecto não é totalmente negativo, mas há certa dose de tensão envolvida. Um dos parceiros pode se auto-estimar muito e acabar
menosprezando o outro. Pode ser também que um se iluda com o outro, não enxergando os defeitos que ele tem. Um dos parceiros pode
abusar da boa-fé do outro.
Júpiter do mapa de Maria Souza em Trígono com Marte do mapa de João Silva
Este aspecto traz jovialidade e otimismo à relação. Também facilita os contatos comerciais porque dá ambição a ambos e espírito
agressivo para os negócios. Precisam ter cuidado, no entanto, para não serem esbanjadores demais. O casal pode ter interesses por
esportes e vida ao ar livre que alegrará suas vidas.
Júpiter do mapa de Maria Souza em Quadratura com Júpiter do mapa de João Silva
Podem existir divergências de opiniões quanto a ideais religiosos ou morais. As aspirações de um podem se contrapor às do outro.
Podem ter desentendimentos referentes à ética em negócios. De qualquer maneira, não é um aspecto muito negativo, a menos que o
resto dos mapas leve a isso.
Urano do mapa de Maria Souza em Trígono com Sol do mapa de João Silva
Há muita amizade envolvida nesse relacionamento, seja ele de tipo afetivo ou comercial. Um faz companhia ao outro, abrindo novos
horizontes e expandindo a personalidade dos dois. Há uma grande atração entre ambos, já que um seduz o outro. Mas, para se darem
bem, têm que respeitar a individualidade de cada um.
Urano do mapa de Maria Souza em Trígono com Mercúrio do mapa de João Silva
A inteligência e o raciocínio de ambos podem ser muito estimulados nesse convívio. Há muitas idéias novas e capacidade de colocar tais
idéias em prática. O relacionamento é facilitado por muita intuição entre ambos. De certa forma, a mente dos dois trabalha mais acelerada
quando trocam idéias. É um aspecto muito produtivo entre sócios ou colegas de trabalho.
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Urano do mapa de Maria Souza em Trígono com Vênus do mapa de João Silva
O relacionamento é beneﬁciado por muito estímulo e criatividade entre ambos. Juntos, vocês sabem se divertir e aproveitar a vida social.
No amor, este aspecto traz excitação e romance. Há muita atração física e sedução.
Netuno do mapa de Maria Souza em Trígono com Mercúrio do mapa de João Silva
Pode haver um grande entendimento mental, pois há inspiração e interesses mútuos. Na realidade, o entendimento tem um vínculo um
pouco psíquico. Há intuição, imaginação, mas também idéias práticas que movem a dupla.
Netuno do mapa de Maria Souza em Trígono com Vênus do mapa de João Silva
Vocês têm interesses em comum ligados às artes e cultura. Podem compartilhar o mesmo gosto pela música, dança, pintura ou cinema.
Há afeição e muita simpatia entre ambos, e um é muito devotado ao outro.
Plutão do mapa de Maria Souza em Oposição a Sol do mapa de João Silva
Mesmo sendo compatíveis em outros aspectos, neste caso ambos parecem estar sempre podando um ao outro. Podem ocorrer
decepções no relacionamento que ponham tudo a perder. Muitas vezes, o convívio leva a que um ou outro se depare com seu
inconsciente, de forma desagradável.
Plutão do mapa de Maria Souza em Oposição a Mercúrio do mapa de João Silva
A relação pode correr bem, mas está sujeita a decepções bruscas. Também pode acontecer de um acabar dominando o outro, de forma
um pouco desagradável. Em sociedades, pode haver fracassos nos negócios.
Plutão do mapa de Maria Souza em Oposição a Vênus do mapa de João Silva
Há muito ciúme e possessividade neste relacionamento e isso pode atrapalhar. Esses sentimentos podem ocorrer até em sociedades
comerciais. As emoções de ambos são conturbadas e intensas, e é necessário cultivar a ponderação no convívio. Em casos onde há
outros aspectos negativos, pode haver tendência a viver um relacionamento fora dos padrões morais normais.
Ascendente do mapa de Maria Souza em Quadratura com Mercúrio do mapa de João Silva
Este aspecto não diﬁculta o relacionamento, pois não é propriamente negativo. Mesmo assim, há tendência a discussões freqüentes, até
por assuntos banais. Deve-se lembrar, no entanto, que a troca de idéias pode ser muito produtiva, desde que seja bem conduzida.
Ascendente do mapa de Maria Souza em Trígono com Marte do mapa de João Silva
Há muita atração sexual entre ambos e sentem muita paixão. Um sempre se sente animado e estimulado pelo outro. Ambos compartilham
muita confiança e juntos trabalham de forma muito construtiva. Gostam de atividade física e esporte feito em dupla.
Ascendente do mapa de Maria Souza em Oposição a Saturno do mapa de João Silva
Para poderem se dar bem, ambos precisam ceder e ter calma e paciência. Um tende a exigir demais do outro e acaba criando tensões e
conflitos. Cria-se irritação mútua quando um tenta controlar ou mandar no outro.
Ascendente do mapa de Maria Souza em Quadratura com Plutão do mapa de João Silva
É preciso cautela, pois um pode mexer com conteúdos inconscientes do outro, tornando a relação muito delicada. Um pode acabar se
decepcionando com o outro, por isso é conveniente procurar conhecer profundamente o parceiro. Em sociedades comerciais, pode haver
perigo de surpresas desagradáveis.
Meio do Céu do mapa de Maria Souza em Conjunção com Sol do mapa de João Silva
Este aspecto favorece muito os relacionamentos, pois dá interesses em comum, até mesmo proﬁssionais. Um pode ajudar o outro a
progredir e a crescer socialmente. Podem viver bons momentos juntos, em ocasiões sociais ou mesmo na vida diária.
Meio do Céu do mapa de Maria Souza em Conjunção com Mercúrio do mapa de João Silva
Este aspecto é muito bom para sociedades comerciais ou para assuntos intelectuais. A comunicação entre os parceiros é muito boa,
levando a descobertas e decisões bastante positivas para ambos. Em dupla, vocês podem conseguir muito progresso social.
Meio do Céu do mapa de Maria Souza em Conjunção com Vênus do mapa de João Silva
Um se apaixona pelo modo de ser e pelo "brilho" do outro. Juntos podem ter bastante destaque social ou conseguir sucesso em
sociedades comerciais. No amor, a compatibilidade é grande. Podem conseguir bons lucros em empreendimentos feitos em conjunto.
Meio do Céu do mapa de Maria Souza em Quadratura com Júpiter do mapa de João Silva
Embora seja um aspecto dito "negativo", ele não chega a atrapalhar muito o relacionamento. Talvez haja tendência à irritação ou mauhumor na relação. Um não deve tentar interferir na vida profissional do outro, pois isso pode atrapalhá-lo.
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