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Habemus Papam

o horóscopo de Bento XVI
por Helena Avelar e Luís Ribeiro

A eleição do novo Sumo Pontífice é sem dúvida a
grande notícia do momento, aguardada com bastante
ansiedade. Depois do longo e activo papado de João
Paulo II, a escolha de um novo Papa reveste-se uma
importância global, ultrapassando as próprias
fronteiras da política e da religião.
No dia 19 de Abril, cerca das 18h04 (hora de Roma)
a escolha foi confirmada pelo fumo branco e pelo
repicar dos sinos do Vaticano: o cardeal escolhido
foi Josef Ratzinger, doravante conhecido por Papa
Bento XVI.
Num artigo biográfico de 2000 apurámos uma menção
à hora de nascimento do novo Papa: 4h15 da manhã.
Outras fontes indicam que nasceu cedo na manhã,
mas esta é a única que menciona a hora exacta.
Se se confirmar esta hora de nascimento, então este
é o horóscopo do Papa Bento XVI.

conjunção e Vénus, por sextil).
No entanto esta expressão mais dura é temperada
por Júpiter, muito proeminente e dignificado e por
Vénus (regente da Casa III e nela posicionada)
também dignificada.
A Parte do Espírito encontra-se em Virgem,
dispositada por Mercúrio, o que sugere uma
abordagem intelectual e pragmática às questões
divinas. Este aspecto é corroborado pelo
posicionamento do regente da IX (Marte) em Gémeos,
outro signo de Mercúrio, e pela quadratura que
Saturno forma com a Parte. No entanto, como
referimos Mercúrio encontra-se em Peixes, conjunto
a Júpiter e em sextil a Vénus, o que adiciona a esta
perspectiva intelectual uma grande dose de
religiosidade.
Este breve estudo do horóscopo do novo Papa revelanos um homem de grande religiosidade, embora
com uma abordagem muito pragmática e marcada
pelo rigor.

Em grande destaque neste horóscopo
encontramos Júpiter, conjunto ao Ascendente
e dignificado em Peixes. Trata-se de uma
posição particularmente significativa num
religioso, uma vez que é o planeta
significador de religião. Júpiter é também
almutem deste horóscopo e rege ainda
o Meio-do-Céu, associando esta faceta
à sua carreira.
Neste breve estudo do horóscopo do
novo Papa é ainda de salientar a
posição de Saturno na Casa IX
(religião) em Sagitário, sugerindo rigor
e severidade na abordagem à religião.
Trata-se de uma posição
particularmente significativa num
cardeal que tem sido apontado como
o grande representante do
conservadorismo cristão.
A cúspide da Casa IX está num signo fixo
(Escorpião), o que lhe acrescenta
resistência e coerência, acompanhadas de
grande teimosia. O regente, Marte, está
também angular, conjunto ao FC.
A associação das duas maléficas (Marte e Saturno)
à casa da religião sugere uma faceta dura na forma
de abordar a fé, que pode mesmo assumir expressões
extremas e contestatárias.
Esta perspectiva é corroborada pela quadratura de
Marte a Mercúrio, que lhe confere uma mente
acutilante. Mercúrio encontra-se em destaque (angular
e em júbilo) na Casa I, mas está debilitado em Peixes.
Esta configuração pode indicar dificuldades de
expressão, que podem ser amenizadas pelo suporte
que lhe é conferido pelos dois benéficos (Júpiter, por
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Papa Bento XVI
16 de Abril de 1927, 4h15 AM
Marktl, Alemanha
Casas Alcabitius
Fonte: artigo biográfico
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