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O SIGNO DE LEÃO 

O signo mais confiante do zodíaco  

 

Dá para definir a personalidade do signo de Leão em só uma palavra: confiança – e 

não há nenhum exagero aí. Sabe aquela pessoa majestosa, destemida, enérgica, 

brincalhona e, às vezes, e até um pouco folgada? Então, há grandes possibilidades desta 

pessoa ser de Leão. Aqueles que nascem sob este signo podem ser definidos por sua 

lealdade e senso de honra. É essa qualidade que o faz ser um amigo sempre desejado e 

lembrado por todos, no relacionamento – quando ama de verdade – costuma tomar a 

liderança e ser o ponto forte da paixão e não te deixará dúvidas disso. 

Os leões são extrovertidos, seguros de si mesmos e têm um grande entusiasmo pela 

vida. Eles também são decisivos, intensamente orgulhosos e maravilhosamente 

românticos. 

No zodíaco Leão é o 5º signo astrológico, está localizado entre as casas de Câncer e 

Virgem e associado à constelação de Leo. Juntamente com Áries e Sagitário a 

triplicidade dos signos do Fogo, sendo também um dos quatro signos fixos ao lado de 

Touro, Escorpião e Aquário. Com poucas alterações nas datas dependendo do ano, os 

leoninos e leoninas são as pessoas nascidas entre 22 de Julho e 22 de Agosto.  

 

Planeta Regente: o Sol 

É o Sol que rege o signo de leão e por apresentar esta característica solar muito forte – 

que segundo a Astrologia é o melhor posicionamento para um signo – os leoninos não 

passam despercebidos por onde passam. 

Leões são líderes naturais e possuem em sua personalidade a dedicação, brilhantismo e 

elegância. Obstinados, sabem exatamente o que querem e fazem de tudo para atingir 

suas metas.  

 

Principais Características  



Sabe aquela pessoa que é “8 ou 80” ou “você ama ou você odeia”, então, define 

especialmente para o perfil dos leoninos. Afinal, sua presença é muito impactante para 

serem tratados com indiferença.  

As principais características de um leonino são a sua grande autoconfiança, a paixão e 

entusiasmo pela vida, sua ambição e seu grande senso de realidade. São pessoas 

encantadoras, marcados pela impulsividade e dotados de uma energia inigualável.  

A independência é outra de suas fundamentais características. Contam exclusivamente 

com eles mesmos para chegarem onde aspiram na vida. Pessoas de Leão são 

extremamente autossuficiente e gostam da sua liberdade.  

Como os leões, eles possuem a tendência de ser dignos, leais e fortes. São muito 

generosos e querem revelar isso para todos. Eles são bem organizados, idealistas, 

criativos e muitos otimistas. Não é raro que um leonino seja bem-sucedido, sua boa 

vontade para concluir os planos que planeja, geralmente com anos de antecedência, é de 

admirar qualquer um.  

Não se contentam com pouco, o que os faz conseguir conquistar altos cargos e mais 

respeito na vida profissional e amorosa. 

Sua sinceridade, até demais, pode assustar alguns indivíduos mais sensíveis, pois além 

de serem bastante expressivos, não conseguem ocultar o que pensam sobre as coisas e 

as pessoas. Por isto, na maioria das vezes, são incompreendidos.  

 

 

Os Defeitos de Leão 

Os defeitos do leonino é que são muito inflexíveis e autoritários. Podem parecer 

arrogantes, especialmente para aqueles que não o conhecem muito bem. Orgulhosos, 

acima da média, adoram ser o centro das atenções. Chegam a ser convencidos e até 

mesmo inflexíveis com julgamentos opostos. 

Dificilmente mudam de opinião. A modéstia não faz parte do vocabulário de Leão, eles 

precisam ser reconhecidos naquilo que fazem. São pessoas vaidosas, que gostam de ser 

o centro das atenções. Não é muito difícil de agradar a um leonino, basta fazer dele o 

centro de todas as atenções e alimentar a sua vaidade.  

São ciumentos e egocêntricos. Seu forte apego para a vida material e luxuosa pode 

cegar os olhos dos leoninos para a espiritualidade e religião. 

 

 



Leão na Vida 

Os nativos deste signo não são de perder o seu tempo deprimidos, estão sempre 

rodeados de amigos, lutam pelos seus sonhos com muita garra, mas se decepcionam 

profundamente quanto seus objetivos não são atingidos.   

Se possui alguém que gosta de aproveitar a vida são eles, principalmente no trato 

consigo mesmos. A impulsividade que rege os leoninos faz com que eles, às vezes, 

tomem atitudes precipitadas. Por outro lado, não negam aprendizado e podem ser até 

um pouco sábios – os conselheiros do grupo. 

No trabalho podem ser bastante dominadores, com estratégias que sempre dão 

privilégio aos seus próprios interesses. Isso pode se tornar algo benéfico, uma questão 

de liderança nata ou um pouco puxado para o autoritarismo. 

 

Leão no Amor 

A ousadia está no perfil dos leoninos, e no amor e sexo não é diferente; como tem 

bastante ligação com a vida material gostam de ter os sentidos estimulados, 

principalmente no quesito visual. Vai ser difícil encontrar um leonino que não capriche 

na vaidade e abuse de artifícios para sedução na cama e na paixão. Gostam de aventuras 

e procuram sempre inovar para não cair na rotina. 

São leais e, apesar de se apaixonar com dificuldade, se entregam de corpo, alma e 

coração quando são cativados por alguém. Sabem como ser românticos e, se isso 

acontecer, não te faltará amor e sexo. A pessoa amada se sentirá nas nuvens e não lhe 

faltará sentimento e esforço para a manutenção do relacionamento. 

Eles não fazem o tipo submisso, querem fazer suas próprias vontades. Precisam 

expressar todo seu impulso criativo e por isso odeiam se sentir presos. Outra coisa que 

odeiam é fazer o papel de vítima ou tolo. 

O leonino não gosta de muito grude e prefere que as coisas aconteçam devagar. 

Lembre-se de elogiá-lo bastante, e com certeza a conquista virá naturalmente. Assim 

como no seu dia a dia, na cama adoram ser o centro das atenções. Gostam de coisas 

luxuosas e grandes momentos.  

 

Tudo Sobre o Signo de Leão 

 Símbolo: O leão 

 Planeta: Sol 

 Elemento: Fogo 



 Pedra: Quartzo Hialino  

 Metal: Ouro 

 Cor: Prata, Branco 

 Números: 8, 9, 2 

 Estação do Ano: Verão 

 Dia da Semana: Domingo 

 Pecado Capital: Orgulho 

 Gosta de: Teatros, música, câmeras, sobremesas ricas, rosas vermelhas, troca de 

presentes, canto, carinho, elogios, ótimas roupas 

 Não Gosta de: ser ignorado, segundo lugar, comida sem graça, estar sozinho, 

despedidas 

 Desejo Secreto: governar o mundo 

 Palavras Místicas: paixão, romance, expressão, drama, brincadeira, coragem, 

leal



Signos que Combinam com Leão: 

Eles são amados ou odiados. As melhores combinações possíveis para tanta energia são: 

 Aquário; 

 Áries; 

 Gêmeos; 

 Libra; 

 Sagitário. 

Quando o assunto é casamento o Aquário e Sagitário são os melhores pares para este 

signo. Já no sentido de trabalho e amizade, parcerias que funcionam são os Geminianos 

e Áries. 

 

 


