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Chegou finalmente o momento em que escolhemos 

refectir sobre o ano que está a terminar, pensamos sobre 

tudo o que conseguimos realizar e o que deixámos por 

fazer, ao mesmo tempo que começamos a planear o ano 

que se avizinha, estabelecendo novas metas. 

 

No nosso caso, tanto na revista Arcanum como no 

Centro Português de Tarot, o balanço foi 

extremamente positivo e podemos afirmar que 

excedemos todas as nossas expectativas e objectivos e o 

vosso feedback, tanto em Portugal como no resto do 

mundo, tem sido um encorajamento valioso para todos 

nós. 

 

O número de membros activos e colaboradores 

aumentou significativamente e as novas turmas das 

últimas formações encheram, deixando até muitas 

pessoas inscritas para as turmas seguintes. 

 

A vós, um grande bem-haja e desejamos a todos um 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo de 2016. 
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Solstício de Inverno 
 
 
Guilherme Botelho 
 
 
 
 

Os dias anteriores ao Natal são dias de 
agitação, compras de última hora e 
preparativos para as festas que se 
avizinham, mas a maioria das pessoas 
ignora a importância energética deste 
período. 

 
O Solstício do Inverno é o dia de menor 

luminosidade do ano e naturalmente o dia 
com a noite mais longa. O termo Solstício 
deriva do latim sol e sistere (que não se 
move). Efectivamente o dia mais curto do 
ano de 2015 será o dia 21 de Dezembro 
mas o Solstício de Inverno só chegará na 
madrugada de dia 22, às 4h48 (em 
Portugal continental). É nesse preciso 
momento que a estação do Inverno inicia, 
após a Lua se esconder e após Vénus 
nascer na constelação de Virgem às 4h37. 

 
Os povos pagãos celebravam a noite 

mais longa do ano, quer fosse para afastar 
espíritos malignos ou para marcar o 
renascimento, visto os dias começarem a 
ficar maiores a partir desse dia. Em quase 
todas as tradições era comum verem-se 
fogueiras a iluminar a longa noite e as 
mais variadas festas eram celebradas. 

 

 
 
O Cristianismo acabou por beber dessa 

tradição e aproveitou essa época, 
sobretudo porque os romanos celebravam 
um novo começo nesse período 
(Saturnália), para celebrar também o 
nascimento de Jesus. É interessante 
salientar que lado algum existe a 
referência ao dia 25 de Dezembro como o 
nascimento de Jesus e historiadores ao 
longo dos tempos afirmam ter sido uma 
forma inteligente de unir as várias 
crenças, evitando assim possíveis 
conflitos. 
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A nível espiritual é um período de 
profunda introspecção e podemos associar 
esse período ao arcano IX – O Eremita, 
onde o iniciado reflecte sobre o seu 
percurso e trabalho interior e prepara-se 
para a expansão e manifestação da sua 
energia Crística nos próximos 6 meses 
(arcano XIX – O Sol). 

 

 
 
O conceito do nascimento de uma 

criança divina nesse período é comum à 
maioria das tradições, como já foi referido 
em edições anteriores. Dessa forma, os 
Egípcios celebravam o nascimento de 
Hórus, na mitologia Persa era o 
nascimento de Mitra, os druidas 
festejavam o aparecimento de Alban 
Heruin, etc. 

 
Não deixa de ser interessante como 

tantas culturas separadas por enormes 
distâncias e períodos, todos acediam ao 
mesmo princípio espiritual universal que 
era tão relevante na altura como nos dias 
modernos. 

 

As celebrações desta época são uma 
lembrança da verdadeira transformação 
espiritual, onde a consciência de cada um 
passa por um processo de despertar. 

 
O antigo templo de Karnak em Luxor, 

Egipto é um exemplo da importância deste 
período e foi por esse motivo que a sua 
construção está em perfeito alinhamento 
com o nascer do sol no Solstício de 
Inverno, dedicado ao criador supremo 
Amun (ou Amon). Todo o templo está 
construído de acordo com a sequência de 
Fibonacci, um princípio matemático que 
explica o crescimento e expansão de tudo 
o que existe na natureza e no universo 
conhecido. 

 

 
 
Podemos afirmar que este é um período 

que lembra-nos do nosso potencial de 
consciência e que todo o ser humano é um 
ser espiritual adormecido, como se uma 
semente fosse. Vivemos adormecidos, 
ignorando a grande realidade que nos une 
e é por esse mesmo motivo que todos os 
textos sagrados orientam-nos no sentido 
da iluminação como sendo o derradeiro 
objectivo da vida. 
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Arcano III – A Imperatriz 
 
 

Guilherme Botelho 
 

 

 

 

Nesta edição vamos falar um pouco 
sobre a terceira manifestação da alma 
nesta viagem de aprendizagem e auto-
realização. 

 

 
 
A Imperatriz é a lâmina arquetípica da 

grande Mãe e representa não só a figura 
da mãe biológica, como ainda o princípio 

feminino, a Mãe Terra (Gaia), a Anima e 
ainda tem associações a várias deusas 
incluindo a deusa da fertilidade Demetria, 
a deusa do amor Vénus e a deusa da 
mitologia nórdica Freya (deusa da 
sensualidade, amor, fertilidade, beleza, 
música e flores). 

 
A Imperatriz é ainda um aspecto de Isis 

e exprime a trilogia egípcia Isis, Hator e 
Néftis. 

 
Por esse motivo, este arcano é regido 

pelo planeta Vénus, o planeta do amor, 
criatividade, fertilidade, arte, harmonia e 
beleza. 

 

 
 
A sua imagem varia bastante de baralho 

para baralho mas certas imagens 
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simbólicas são comuns à grande maioria, 
sendo que a fertilidade e o amor são as 
mais comuns. Por esse mesmo motivo é 
bastante habitual vermos uma mulher no 
auge da sua vida, atraente, sensual e 
muitas vezes grávida. Mesmo nos baralhos 
onde ela não aparece grávida, existem 
símbolos que indicam o período fértil. 

 

 
 
No geral é uma carta positiva, onde se 

entende uma fase positiva de crescimento, 
abundância, multiplicação, fertilidade e 
desenvolvimento. Pode, no entanto, ter 
uma conotação de vaidade e até alguma 
superficialidade, mas como todas as cartas 
do Tarot, essa interpretação irá sempre 
depender do contexto e das combinações 
existentes. 

 
 A criatividade na Imperatriz é uma 

mais-valia para qualquer um que consulte 
o Tarot e actividades como pintura, 
música, representação ou outras formas 
comunicativas são recomendadas para 
estimular o lado Yin ou feminino 
(hemisfério direito do cérebro). 

 
Na árvore da vida da Kabbalah, a 

Imperatriz corresponde ao décimo quarto 
caminho, conectando Chokmah a Binah, 
do Pai para a Mãe e é o caminho da 
Unidade, a união entre a Força e a Forma. 
A Imperatriz é a raiz ou essência da 
Emoção, na sua forma mais pura e porque 
Dalet pode ser traduzido como porta, a 
Imperatriz é a entrada para os mistérios 
interiores através do amor. 

Seguindo o raciocínio do sistema da 
Golden Dawn, a Imperatriz corresponde à 
letra Hebraica Dalet (que significa porta), 
ficando assim atribuída aos sons D e Th. 

 

 
 
 Um outro aspecto que frequentemente 

é negligenciado neste arcano é a 
comunicação. A Imperatriz precisa 
comunicar tudo o que lhe vai na alma, de 
forma amorosa e consciente e não 
reprimir os seus sentimentos ou poderá 
desenvolver bloqueios físicos que podem 
abranger as vias respiratórias, traqueia, 
esófago e estômago (estas ultimas 
associadas ao stress). Como todas as 
cartas onde a figura aparece sentada, 
algum exercício moderado é recomendado 
para compensar o sedentarismo. 

 
A nível energético, o seu chakra 

dominante é o cardíaco e novamente 
vemos que o bloqueio na função do 
mesmo pode vir a afectar todos os órgãos 
da caixa torácica.  
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Abaixo seguem algumas versões diferentes dos muitos baralhos disponíveis no mercado 
e os quais poderá adquirir através da nossa página.  

 
Se procura algum que não conste na página, só precisa contactar-nos através de 

cptarot@gmail.com. 
 
Endereço online: www.centroportuguestarot.pt 

 

 

 

 

Illuminati Tarot New Vision Tarot African American Tarot Cosmic Tarot 

  

 

 

Faery Wicca Tarot Labyrinth Tarot Rowan Tarot Thelema Tarot 

 

 

 

 

Gilded Tarot Spiral Tarot 
Legacy of the Divine 

Tarot 
Vertigo Tarot 
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Vénus 
 
 
Maria João Ramos 
 
 
 

Falar de Vénus é falar de Amor. 
 
Adoro o Amor. Adoro o planeta Vénus. 

Talvez por ser uma Taurina com regência 
na sua própria casa, a casa II, e por 
conseguinte com uma natureza Venusiana 
marcante. 

 
Creio que a minha adoração por esta 

Deusa da Beleza e do Amor é também 
porque aprecio e valorizo muitas das 
características que lhe são atribuídas e que 
ela representa, tais como a diplomacia, os 
valores, a harmonia, o equilíbrio e a união. 

 
Mas vamos primeiro definir muito 

resumidamente Vénus na Astronomia. 
Vénus é o segundo planeta do sistema 
solar e o mais luminoso, depois do Sol e da 
Lua. A sua verdadeira natureza física 
ainda hoje permanece um mistério, já que 
o grande manto de nuvens que a envolve 
não facilita as investigações científicas e 
portanto a sua observação pode causar 
algumas ilusões de óptica. 

Vénus atinge o seu brilho máximo antes 
do nascer do Sol ou logo a seguir ao por-
do-sol, sendo por isso conhecida como a 
“estrela da manhã” (Estrela d’Alva) ou a 
“estrela da tarde” (Vésper). 

 

 
 
Nunca pode estar a mais do que 48 

graus afastado do Sol e por isso no nosso 
Horóscopo o planeta Vénus só poderá 
estar no próprio signo solar, no signo 
anterior ou no signo posterior. 
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Vénus permanece cerca de 24 dias em 
cada signo e leva 224 dias a dar a volta ao 
Zodíaco. 

 
O seu nome foi atribuído em 

homenagem à deusa romana do Amor e da 
Beleza (Vénus) e à deusa grega Afrodite 
(mitologia grega). 

 
Reza a lenda que esta Deusa nasceu na 

ilha de Chipre, da espuma do mar numa 
concha de madre-pérola e que era de uma 
beleza rara. 

 

 
 
Ao chegar a Olimpo, a morada dos 

Deuses, todos correram a admirá-la. 
 
Mas depressa gerou inveja e ciúme 

entre outras Deusas, ao ponto de lhe 
quererem fazer mal. 

 
Minerva (Deusa da Razão), Vesta 

(Deusa do Lar) e Diana (Deusa da Lua), 
diziam que Vénus ofuscava os homens, 
fazendo-os “perder a razão” e que os 
afastava dos seus lares e pediram a 
Júpiter que fizesse algo que a 
prejudicasse. E assim foi: Vénus foi 
obrigada a casar com o Deus mais feio do 
Olimpo, Vulcano, que era coxo e tinha o 
rosto cheio de cicatrizes. Nessa altura, 
Vénus já era apaixonada pelo jovem e 
valente Marte e continuaram a ser 
amantes. Numa armadilha, foram 

descobertos e Marte desiludiu Vénus, 
abandonando-a. É aqui que Vénus 
transforma o seu amor em ódio, 
lançando uma maldição contra Marte. A 
partir daí passou a ter vários amantes e 
filhos de cada um. 

 
Vénus - ou Afrodite - teve uma forte 

influência no desenvolvimento do prazer 
e do sexo e foi também considerada a 
Deusa protetora das prostitutas. Com o 
passar do tempo, passou a ser vista como 
uma Deusa frívola e promíscua, devido à 
sua sexualidade liberal. 

 
É importante destacar que Afrodite 

não permitia que mais nenhuma mulher 
tivesse uma beleza comparável à sua, 
chegando mesmo a punir severamente 
todos os que se atrevessem a compará-la 
com outras. 

 
Toda esta simbologia mitológica vai 

ajudar-nos a perceber a complexidade do 
arquétipo de Vénus na Astrologia. 

 
De uma maneira geral, é um planeta 

muito positivo e rege dois signos do 
Zodíaco: 

- O segundo signo, Touro (elemento 
Terra, feminino, fixo, Casa II) 

- O sétimo signo, Balança (elemento Ar, 
masculino, cardeal, Casa VII). 

 
A sua exaltação dá-se no signo de 

Peixes. Por exaltação entenda-se onde a 
energia de Vénus se eleva ou “enaltece”, 
portanto é quase tão forte como a 
“Regência”. Vénus em Peixes representa o 
Amor Universal. As pessoas com esta 
energia são aquelas que “amam” a 
humanidade e são extremamente sensíveis 
ao mal dos outros, dedicando-se muitas 
vezes, pela vida fora, a causas 
humanitárias. 
 

Em Touro, Vénus simboliza, em 
especial, a sedução e a sensualidade. É o 
lado mais terreno deste planeta, que 
indica a facilidade que a pessoa tem em 
prosperar materialmente e em conservar 
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as suas riquezas. Por este motivo, há quem 
diga que Vénus é o planeta da fortuna e da 
abundância. 

 
Em Balança, a energia venusiana dá à 

pessoa um sentido da estética e da procura 
pela harmonia. Representa também 
pessoas que têm facilidade nos 
relacionamentos amorosos e também em 
se sociabilizarem. Em Balança ou na casa 
VII é onde a pessoa vai querer realizar os 
seus ideais românticos. 

 
As pessoas dos signos de Touro e 

Balança possuem, geralmente, 
características muito comuns (venusianas) 
e todos aqueles que tiverem uma Vénus 
“forte” no Horóscopo, isto é, com bons 
aspectos, também terão um lado 
venusiano muito marcante e são pessoas 
que gostam de coisas boas, do luxo e 
daquilo a que usualmente chamamos de 
“boa vida”. Geralmente, são pessoas 
apaziguadoras e muito pacíficas na sua 
essência, que não gostam de guerras ou 
conflitos (a menos que tenham “planetas 
aflitos” ou por exemplo, maus aspectos 
com Marte, que é o planeta dos conflitos). 

 
Um Venusiano sente uma grande 

necessidade de estar com os outros mas 
também em paz com eles. É aquele tipo de 
pessoa que diz sempre: “deixa estar… não 
te zangues… ele (ela) não fez por mal…”. 

 
“Amai-vos uns aos outros” parece-me 

uma frase que se adapta bem à energia de 
Vénus. 

 
Como já vimos até aqui, Vénus é uma 

energia muito positiva, dócil e 
encantadora. Faz-nos lembrar a Lua 
porque é maternal, é a mulher-mãe, que 
confia nas suas capacidades de nutrir, de 
encantar e também de seduzir - porque se 
sente bem, realizada e valorizada. 

 
Aliás, a Lua encontra-se em “Exaltação” 

no signo de Touro, que por sua vez é 
regido por Vénus. Vejam como a Lua se 
sente bem junto a uma energia Venusiana. 

Só podia ser assim, pois têm 
características comuns fortes. 

 
Sabemos que o símbolo universal de 

Vénus representa o sexo feminino e a 
feminilidade. Mas astrologicamente Vénus 
é uma representação simbólica do espelho 
na mão da Deusa romana Vénus, pois diz-
se que passava os dias a “ver-se ao 
espelho”, auto-elogiando a sua beleza 
inigualável. 

 
Em muitos casos, nesse espelho eu 

“vejo” a minha outra face e com ela desejo 
encontrar o equilíbrio. Por isso, alguém 
com características fortemente Venusianas 
poderá ter alguma dificuldade em estar só, 
necessitando sempre do “outro”, da sua 
“cara-metade”, do seu espelho… 

 

 
 
Vénus é também, tradicionalmente, a 

fase dos 14 aos 22 anos, que é a fase do 
espelho e das comparações físicas. É a fase 
da preocupação com a imagem. 

 
O símbolo de Vénus também pode ter 

outros significados e há quem defenda que 
o círculo representa o espírito e a cruz 
representa a matéria. Na verdade, mostra 
que existe uma certa harmonia entre o 
lado espiritual e o lado material da vida. 

 
Mas como o círculo está por cima da 

cruz, poderá significar que há um domínio 
do espiritual sobre o racional.  

 
Ora, desvalorizando um pouco o 

“original” sentido do símbolo, estamos ao 
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mesmo tempo a reforçar a importância de 
estarmos equilibrados, a importância de 
haver harmonia e de nos sentirmos 
capazes de unir o espírito à matéria, ainda 
que fazendo dele um globo de cristal! 

 
Vejamos agora o lado menos bom da 

energia Venusiana.    
     

 
            

Se Vénus estiver dissonante num mapa 
natal, significa que essa pessoa tem 
dificuldade em se relacionar ou não tem 
mesmo a capacidade de se relacionar. 

 
Pode ter igualmente dificuldade em 

partilhar, em dar e receber pois pode 
haver uma inibição amorosa e 
eventualmente um medo da 
complementaridade, um medo da troca do 
amor e do afecto. 

 
Em aspectos piores, Vénus pode 

resultar em personalidades que usam e 
abusam negativamente do seu lado 
sensual ou sexual, podendo, inclusive, 
haver casos de anormalidades sexuais e 
doenças venéreas. 

 
Afinal, Afrodite era a Deusa protetora 

das prostitutas e ela própria gostava de ser 
“a outra”, “a amante”. 

 
Inconscientemente (ou não) poder-se-á 

confundir a necessidade emocional, isto é 
a necessidade de amar e ser amada, com o 
desejo, com o instinto e com a 
sexualidade.  

 
 

Todas estas simbologias do planeta 
Vénus na Astrologia levam-nos a fazer 
uma clara analogia ao Arcano III do Tarot, 
a Imperatriz, da qual aliás já falámos 
anteriormente. 

 
Pode ser a melhor Mãe, a melhor 

Mulher e a melhor Amiga. Mas também 
pode ser a pior inimiga. 

 
No sentido positivo, temos uma mulher 

com uma personalidade forte, equilibrada, 
determinada e moderada em tudo o que 
faz.  

 
Negativamente, pode ser a mulher 

exagerada, a gastadora e presunçosamente 
vaidosa, que não gosta de competições. 
Também a promíscua, a vingativa e a 
traidora, tal como Afrodite: la femme 
irresistible” versada nas inúmeras artes da 
sedução.  

 

 
 

A célebre astróloga Dana Gerhardt diz-
nos: “Nem todas as histórias de Vénus são 
felizes. Afinal de contas foi ela que 
começou a guerra de Tróia. E houve uma 
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vez em que Hefesto o seu marido ao 
suspeitar da sua infidelidade, a 
encurralou numa rede quando dormia 
nua com Ares para que todo o Monte 
Olimpo olhasse com cobiça e fizesse troça. 
A lição aqui é óbvia: Quando se age com 
base na nossa natureza “selvagem” 
venusiana, pode-se ser exposto. Com 
Vénus invocam-se os valores, que 
revelam e encurralam. Ela é a deusa das 
escolhas. E as escolhas acarretam 
consequências. Por isso há sempre um 
preço a pagar por ela. Podemos encará-la 
de ânimo leve mas então a paixão 
desaparecerá. Vénus diz: incendeia-te. 
Podemos meter-nos em sarilhos. Talvez 
comecemos uma guerra.” 

 

 
 
Na astrologia médica, Vénus (tal como a 

Imperatriz no Tarot), rege os órgãos 
genitais femininos e os seios. Governa 
igualmente a pele (também no seu sentido 
estético - cirurgias plásticas), as mucosas e 
as secreções. Vénus está muito ligada às 
hormonas e pode, em aspectos negativos, 

resultar em obesidade, diabetes, 
problemas de tiroide e hipotensão. 

 
As perturbações sexuais e as doenças 

venéreas também estão ligadas a Vénus. 
Em termos vocacionais, Vénus 

proporciona carreiras ligadas à Estética, 
à Arte e à Beleza, (Top-models, 
Cabeleireiros, Esteticistas, Costureiros, 
etc.) e também à Música e à escrita 
romântica. 

  
Terminamos com um excerto do hino a 

Vénus, de Homero: 
 “Então Afrodite caminhou para a 

frente e se aproximou (…) 
Receoso, … Anquises se encheu de 

medo e quando o herói a viu, ... 
Tão bela ela aparecia, tão alta se 

elevava à sua frente e tão graciosas 
eram as suas vestes. (…) 

As suas braceletes trançadas e os seus 
brincos reluziam magníficos, 

Em volta do seu pescoço cordões de 
ouro resplandeciam, 

Em seu peito delicado, uma luz 
tremeluzia, como a luz da Lua, estranha 
de ser vista. 

Então a paixão se apoderou de 
Anquises e imediata foi a sua saudação: 

“Saúdo a ti, ó Rainha, que estás 
sempre entre os bem-aventurados nos 
céus”. 

(Homero, Hino a Vénus) 
 
Fiquem bem e amem o mais que 

puderem. 
 
Não se esqueçam do que Buda disse: 

“Quando deixamos esta vida, a única 
coisa que levamos connosco é aquilo que 
demos aos outros”. 

 
Curiosidades: 
 
1. Venéreo, ou sexualmente 

transmissível, é uma palavra cuja 
etimologia tem origem na palavra 
“Vénus”. 
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2. Nas suas festas, Afrodite tinha 
sempre bebidas sexualmente 
estimulantes, que mais tarde se 
designaram por “afrodisíacas”. 

3. Será por acaso que surgiu a 
expressão portuguesa do calão 
“camisa-de-Vénus”? 

Desafio:  
Escrevam espontaneamente uma frase 

sobre o Amor e vejam no vosso Mapa 
Natal se a posição do planeta Vénus tem a 
ver com esse pensamento! 
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Tarot e I-Ching 
 
 

Paula Netto 
 

 

 

 

A proposta que trago consiste na união 
do melhor, a nível oracular, entre dois 
mundos, a junção do seu conhecimento, 
sabedoria e universalidade, o casamento 
do Tarot com o I-Ching. Os dois 
trabalhando em conjunto numa leitura 
acrescentam uma riqueza inestimável de 
inspiração, conhecimento e informação. 

 
O I-Ching, ou “Livro das Mutações”, 

teve a sua origem na China á mais de 3000 
anos. Reúne na sua essência a totalidade 
das possíveis combinações energéticas 
entre o céu e a terra, descrevendo as suas 
influências sobre o Ser Humano. Faz parte 
da sabedoria oculta do Taoismo e 
Confucionismo, sendo que, ainda hoje em 
dia, é consultado e tido em grande 
consideração na tomada de decisões de 
grandes líderes orientais. Uma valiosa 

fonte de conhecimento, reflexão a 
aconselhamento ao nosso dispor com a 
possibilidade de se tornar uma mais-valia 
durante uma consulta de Tarot. 
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YIN E YANG 
Antes de avançar sugiro o estudo e 

aprofundamento das noções de Yin e 
Yang, representadas no I-Ching como: 
Yin, uma linha interrompida, ou Yang, 
uma linha continua. 

 
São forças opostas que se 

complementam, uma não existe sem a 
outra, nos seus extremos tornam-se o seu 
oposto (o máximo yin torna-se yang e vice 
versa), não existem uma sem a outra e 
cada uma contém em si um pedacinho da 
outra. Integradas num movimento 
contínuo de geração mútua representam a 
interacção destas forças simbolizando a 
dualidade do Universo. 

 

 
 
Exemplo de atributos yin/Yang 
 

YIN YANG 
Frio Quente 

Inverno Verão 
Terra Céu 
Água Fogo 

Interior Exterior 
Lua Sol 
Não Sim 

Passivo Activo 
Material Imaterial 

Feminino Masculino 
Frágil Forte 
Baixo Alto 
Noite Dia 
Preto Branco 

Numero par Numero Impar 
Repouso Movimento 

 
De acordo com estas características a 

proposta que se segue consiste em atribuir 
a cada uma das cartas do baralho de Tarot 
a designação de Yin ou Yang, segundo a 
sua simbologia, imagem, numeração ou 
elementos naturais (Terra, Fogo, Água e 
Ar). Avaliem cuidadosamente cada carta 
seguido a vossa sensibilidade e 
conhecimento, anotando a sua tendência 
Yin ou Yang. Tendo em conta que nada é 
absolutamente Yin ou Yang deixem a 
intuição trazer á consciência a polaridade 
mais determinante em cada carta. 

 
TRIGRAMAS E HEXAGRAMAS 
No I-Ching consideram-se o conjunto 

de 3 linhas Yin e/ou Yang, um Trigrama, 
as suas 8 combinações possíveis 
constituem a estrutura de todas as 
manifestações energéticas possíveis. 

 
Os 8 Trigramas são:  
 

 
 
As variadas combinações dos 8 

Trigramas constituem os 64 Hexagramas 
do Livro das Mutações abrangendo a 
totalidade de fenómenos energéticos que 
influenciam e interferem com a vida d’ “o 
homem que existe entre o Céu e a Terra”. 
Cada um destes Hexagramas brinda-nos 
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com um profundo texto de grande 
profundidade, repleto de pontos para 
reflexão, chamadas de atenção e valiosas 
mensagens tanto para autoconhecimento 
como para inspiração na vida quotidiana. 

 
CONTRUÇÃO DO HEXAGRAMA 

COM AS CARTAS 
Tradicionalmente, as consultas ao I-

Ching seriam feitas usando varas de 
milefólio, um complexo processo que 
determinaria as polaridades de Yin ou 
Yang para cada uma das 6 linhas 
constituintes do Hexagrama. 

 
Mais recentemente, de forma a 

simplificar a consulta, passaram-se a 
utilizar as originais moedas chinesas, 
lançando 3 delas em simultâneo obtendo 
um número compreendido entre 6 e 9 que 
atribuiria a característica energética a cada 
linha. 

 

 
 
O desafio que proponho consiste na 

utilização do baralho de Tarot de forma a 
determinar o Hexagrama associado á 
tiragem das cartas. Uma ferramenta com a 
capacidade de conceder uma nova 
perspectiva á leitura, profundidade e 
interpretação das questões colocadas ao 
oráculo, contribuindo assim para elevar as 
consultas a um novo patamar. 

 

O que será necessário? Fácil, apenas um 
baralho de Tarot, previamente classificado 
em Yin e Yang, e um livro de I-Ching. 

 
Como proceder? Da forma habitual, 

porém escolhendo uma tiragem de 6 
cartas adequada á questão que foi 
colocada. Anota-se a polaridade da carta 
que sai segundo o exemplo abaixo e de 
forma ordenada. A primeira carta a sair 
indicará a polaridade Yin ou Yang da linha 
inferior do Hexagrama, a segunda 
corresponde á linha imediatamente acima 
e por ai fora até estarem as 6 linhas 
completas. 

 

 
 
Neste momento temos ao nosso dispor 

as cartas para leitura e o Hexagrama que 
se lhes associa. Consultamos no livro o 
texto correspondente e integramos a sua 
mensagem na nossa consulta. 

 
AS LINHAS EM MUTAÇÃO 
Ainda podemos ir um pouco mais longe 

fazendo uma análise das linhas mutantes, 
ou seja, linhas que representam extremos 
de Yin ou de Yang tão marcados que em 
breve se transformarão nos seus opostos. 

 
Fazendo uma avaliação das cartas que 

ditaram cada uma das 6 linhas do 
Hexagrama, podemos eventualmente 
perceber que algumas delas têm a sua 
polaridade marcada muito intensamente, 
sendo extremamente Yin (ex: O 
Dependurado) ou Yang (ex: O Carro). 
Assim sendo, marcamos a linha a que 
correspondem da seguinte forma: 

Extremo de Yin: _____ X  _____ 
Extremo de Yang: ______O______ 
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Serão então estas as linhas mutantes do 
nosso hexagrama, muito em breve 
mudarão a sua polaridade criando um 
novo, dando a sua mensagem para um 
futuro muito próximo. 

 
Voltando ao nosso Hexagrama de 

exemplo e supondo que as cartas 
associadas á primeira e terceira linha são 
mutantes. Teremos o seguinte:  

 
6ª ____________ 
5ª ____________ 
4ª ____________ 
3ª _____  X  _____ 
2ª ____________  
1ª ______O______ 
 
No livro do I-Ching é dada a 

possibilidade de consultar as linhas 
mutantes do Hexagrama inicial e 
interpretá-las individualmente. Há que ter 
em consideração que no texto uma linha 
Yin mutante é denominada por “seis” 
(“Seis” na terceira linha…) e por sua vez 
uma linha Yang mutante denominada por 
“Nove” (“Nove na primeira linha…”). Esta 
nomenclatura está associada ao uso de 
moedas como método para consulta do I-
Ching. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após a alteração de polaridade destas 
duas linhas, obtemos um novo Hexagrama 
como consequência das mutações do 
original: 

 

 
 
É com “A Suavidade” do Hexagrama 57 

que vos deixo o desafio de embarcar nos 
mistérios do I-Ching, desejando que seja 
uma experiência tão profunda e 
gratificante como o é para mim. A união 
das Artes oraculares do Ocidente e do 
Oriente conferem a universalidade do 
conhecimento que podemos trazer para a 
nossa mesa de consultas, melhorar a nossa 
oferta e o nosso trabalho interno. 
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Tarot e L.O.T.R. 
  
 
 

José Diogo Afonso  

 

 

 

 

Recomeçamos a saga da destruição do 
Anel do Poder sobre a energia da ‘Roda da 
Fortuna’.  

 

 
 

Este arcano fala-nos dos ciclos de vida, 
da natureza oscilante, da impermanência 
e das leis divinas. Grandes mudanças 
acontecem, de facto, nesta etapa do 
caminho. Théoden, o outrora poderoso e 
respeitado Rei de Rohan, estava 
enfeitiçado por Saruman e manipulado 
pelo seu conselheiro Grima, o Língua de 
Verme, quando Gandalf, Legolas, Aragorn 
e Gimli foram ao seu encontro nos salões 
do Palácio Dourado. Velho, enfraquecido 
e manipulado, o rei resiste à chamada às 
armas até Gandalf o libertar do feitiço. 
Rejuvenescido, sente-se voltar à vida, 
expulsa o conselheiro corrupto e parte 
para a guerra. Éowyn, sua sobrinha, é 
deixada no lugar de liderança e os 
cavaleiros partem para o Forte da Trompa 
onde uma grande batalha é travada. As 
tropas de Isengard libertam toda a sua 

Parte 3 
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fúria, cercam o forte e conquistam as 
linhas defensivas até deixarem os 
Rohirrim cingidos a um último reduto. 
Théoden e Aragorn discutem sobre a 
direção a tomar, sendo que o Rei de 
Rohan já não tinha grandes esperanças:  

 
“O mundo está agora a mudar, e tudo 

quanto em tempos foi forte revela-se 

agora inseguro.” 

 
Decidem mandar soar a grande trompa 

do Elmo e partir numa cavalgada final, 
para morrer com honra e glória. Gandalf, 
que havia partido misteriosamente antes 
da batalha começar, reaparece com as 
hostes dos homens de Westfold e as 
sortes mudam. As forças das trevas ficam 
cercadas e são chacinadas ou postas em 
fuga. O karma recompensa os defensores 
da irmandade.  

 
“Depois de tanta agitação, parece tudo 
muito calmo. E, de certo modo, mais 

seguro” 

 

Os vencedores recomeçam a viagem e 
dirigem-se a Isengard e à torre de 
Orthanc para julgar Saruman. Gandalf 
personifica a energia do arcano XI, ‘a 
Justiça’, equilibrado e imparcial.  

 

 

Tenta trazer o mago negro à razão, 
recordando as suas virtudes, a sua antiga 
posição de poder e amor enquanto 
feiticeiro branco, o mais elevado de todos 
os feiticeiros. Mas as suas tentativas saem 
frustradas:  

 
“Cruel e frio! Mesmo que a tua guerra 
contra mim fosse justa... e não foi” 

 
Com estas palavras de Saruman, 

Gandalf é obrigado a expulsa-lo da 
ordem, a destituí-lo do seu bastão e cor e 
a aprisiona-lo na torre de Orthanc sob a 
guarda do Ent Barba de Árvore.  

 
“as coisas acontecem como querem, e não 

há necessidade nenhuma de correr ao 

seu encontro.” 

 

 
 
Os nossos amigos não saem das terras 

do Isen sem serem recompensados pelo 
seu equilíbrio e calma. Primeiro recebem 
um presente disfarçado, quando Grima 
atira de uma das janelas da torre uma 
pedra contra Gandalf. O feiticeiro não é 
atingido e a pedra revela-se mais do que 
isso: é um palantíri, uma Pedra de Ver 
dos Tempos Antigos, usado para observar 
acontecimentos longínquos e comunicar 
com aqueles que têm objetos 
semelhantes. Em segundo lugar, 
reencontram os amigos Merry e Pippin, 
descontraídos e vencedores.  
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Narrados estes episódios, Tolkien 
retoma a jornada de Frodo e Sam. 
Desanimados, perdidos e tristes, 
andavam em círculos sem conseguir 
encontrar o caminho para leste. O cenário 
onde se encontram é desolado, de um 
lado montes de declives abruptos e 
pedregosos, do outro “pântanos podres, 
onde nada se mexia”. É a energia do 
‘Dependurado’ pela negativa que afecta 
esta fase da jornada. Em sacrifício, os dois 
hobbits dirigem-se para o seu destino nas 
terras de Mordor e Frodo sente-se 
culpado pela demora em lá chegar, 
pensando que tal atraso beneficia os 
planos do Inimigo. A simbologia do 
Pendurado torna-se mais evidente 
quando Sam se lembra da corda oferecida 
por Galadriel. 

 
“Sam, a falar aloucadamente consigo 
mesmo, entre agitado e aliviado.” 

- Macacos me mordam se não mereço 
ser enforcado na ponta de uma corda.” 

 

 

Mais ainda se torna evidente a 
necessidade de ver as situações de outra 
forma quando Frodo, ao tentar descer 
uma falésia com a corda, cai e fica 
temporariamente imobilizado. Privado da 
visão, o hobbit fica preso ao negro da 
cegueira até que lhe surge um clarão de 
luz branca que lhe repõe o sentido. A nova 
visão é a semente geradora do próximo 
arcano, ‘a Morte’, como se percebe 
quando Gollum, o antigo portador do 
Anel Um, que os perseguia à algum 
tempo, é apanhado pelos hobbits e o 
mestre Baggins se relembra de uma 
conversa com Gandalf em Mória: 

 
“Frodo teve a impressão de ouvir, muito 
longínquas, mas perfeitamente claras, 

vozes do passado: 
 

Que pena Bilbo não ter apunhalado a 
miserável criatura, quando teve a 

oportunidade! 
Pena? Foi a pena que lhe deteve a mão. A 

pena e a compaixão: não atacar sem 
necessidade. 

Não sinto pena nenhuma de Gollum. 
Merece a morte. 

Merece a morte! Acho que sim. Muitos 
que vivem merecem a morte. E morrem 
alguns que merecem a vida. Podes dar-

lhes isso? Então não tenhas tanta pressa 
de dar a morte em nome da justiça, lá 

porque temes pela tua própria 
segurança. Nem o sábio consegue ver 

todos os fins.” 
 
Vendo as coisas de outra perspectiva, 

acontece uma transmutação no ser de 
Frodo. Se em Mória achava que Gollum 
devia ser morto, quando o encontra, débil 
e ensandecido pelo Anel e pelo ego, 
compadece-se dele e incumbe-o de os 
levar até Mordor.  

 
“operou-se nele uma mudança que durou 

algum tempo.” 
 

Movido até então pela intenção de 
recuperar o seu “Precioso”, Gollum  é 
mudado pela compaixão demonstrada e 
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pela esperança de estar próximo do Anel. 
Passa, então, por uma fase em que 
recupera a sua outra máscara, mais dócil, 
a do seu antigo nome – Sméagol.  
Encaminha-os por um caminho mais 
seguro, o Pântano dos Mortos, onde o 
Inimigo não os conseguiria ver com tanta 
facilidade.  

 
“Ficaram um momento ali parados, 

como homens à beira de um sono onde o 
pesadelo espreita, de um sono que vão 

adiando embora saibam que só poderão 
chegar à manhã depois de passarem 

pelas sombras.” 
 
As mudanças que nem sempre são 

fáceis para o ego mas que são necessárias 
para a alma. Facto comprovado pela 
mudança de estado de espírito de Frodo: 

 
“agora a luz era ainda mais clara e mais 
forte. O rosto de Frodo estava tranquilo, 

liberto de marcas de medo e das 
preocupações; mas parecia velho, velho e 
belo (...) embora a identidade do rosto se 

não tivesse modificado.” 
 

 

‘A Temperança’ chega nas florestas de 
Ithilien. Quando Sam cozinhava um 
coelho caçado por Gollum, o fumo da 
fogueira atraiu as atenções do capitão 
Faramir de Gondor (irmão de Boromir) e 
das suas tropas que patrulhavam aquela 
região fronteiriça entre os reinos dos 
homens e dos orcs. Frodo e Sam são 
aprisionados, enquanto o sorrateiro 
Sméagol foge. Os hobbits são ouvidos 
pelo capitão e Frodo é obrigado a contar 
as razões pelas quais se encontra naquela 
zona interdita. Apesar de tentar ocultar o 
facto de ser Portador do Anel, a inocência 
de Sam denuncia-os e Faramir passa por 
um processo de alquimia interior. A 
tentação que fez sucumbir o seu irmão 
passa-lhe pela ideia, mas a Luz prevalece 
no seu ser. 

 
“Mas perde os teus receios! (...) não 

ambiciono tais triunfos.” 
 
A energia da Temperança prevalece, 

Frodo e Sam são reunidos a Gollum e 
caminham novamente para Mordor.  

 
Mas as provações do caminho 

recomeçam num dia que em vez de 
clarear escurece. O magnetismo e o medo 
do arcano XV, ‘o Diabo’, é suscitado pela 
chegada a Minas Morgul. A cidade gêmea 
de Minas Tirith, caída nos Tempos 
Antigos nas mãos dos Espectros do Anel, 
faz o peso do Anel acentuar-se e Frodo é 
impelido a correr para a cidade. A 
tentação de o fazer é quebrada por um 
grande clarão que sobe da cidade para os 
céus, acompanhado por um tremor de 
terra: as tropas do Inimigo partem para o 
assalto a Gondor.  

 
Os três improváveis companheiros 

escondessem e começam a subida para o 
túnel de Torech Ungol e a personificação 
do Diabo surge. Shelob, um monstro que 
fazia lembrar uma aranha gigante, 
envenena Frodo e amarra-o nas suas 
teias, enquanto Sam luta para o limpar. 
Primeiro com Gollum, que os havia 
deliberadamente conduzido para aquele 
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perigo, e depois com Shelob. Pensando 
que Frodo está morto, Sam retira-lhe o 
anel e propõe-se a terminar a missão. Mas 
orcs aparecem e levam o corpo do 
Baggins para uma fortaleza, pois ele está 
envenenado e não morto. Arrependido 
por ter abandonado o seu patrão, 
angustiado numa terra desolada, Sam 
desespera, sozinho, e sente o peso 
infernal do Anel.  

 
O segundo livro da saga termina, mas a 

energia do Diabo continua a marcar o 
início do terceiro livro – ‘O Regresso do 
Rei’.  

 
“Negra é, deveras, a hora” 

 
Gandalf e Pippin chegam a Minas 

Tirith, capital do Reino de Gondor e 
encontram-se com Denethor, o mordomo 
e senhor da cidade. As aparências 
enganam neste encontro: 

 
“Denethor parecia muito mais um 

grande feiticeiro do que o próprio 
Gandalf (...) No entanto, (...) era Gandalf 
quem possuía, de facto, mais poder, uma 

sabedoria mais profunda e uma 
majestade velada.” 

 

 
 

Em seguida, o arcano XVI ‘a Torre’, 
associado à energia de Marte, apresenta-
nos a fase mais decisiva da guerra. As 
tropas de Rohan concentram-se, Aragorn 
reúne o exército de fantasmas e a batalha 
pela capital de Gondor começa. 

 
“Sobre a terra cai comprida a sombra 

Que para ocidente estende asas de trevas 
A Torre treme” 

 
A descrição desta batalha é muito 

semelhante às representações pictóricas 
usadas nos diversos baralhos para 
representar este arcano. 

 

 
 
A Torre de Ecthelion é o ex-líbris de 

Minas Tirith, recortada “luminosamente 
no céu, a refulgir como um espigão de 
pérolas e prata, altaneira, bela e 
harmoniosa, com o pináculo a cintilar 
como se fosse cristal lapidado”. Os 
relâmpagos rasgam os céus carregados de 
nuvens aquando da chegada das tropas 
negras. Os habitantes da cidade são 
apavorados com o catapultar das cabeças 
dos homens mortos em Osgiliath, a 
primeira linha defensiva da capital, com o 
símbolo do Olho marcado a fogo na testa. 
A inversão de polaridades representada 
no Tarot Rider Waite com um homem à 
esquerda e uma mulher à direita é 
também visível nesta batalha. 

 
 Théoden é atirado ao chão pelo 

senhor dos Espectros do Anel e, 
imobilizado debaixo do seu cavalo, 
prepara-se para morrer comido pela besta 
alada em que o Nazgul sobrevoa os céus. 
Mas Dernhelm, soldado de Rohan, mete-
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se no meio e desafia o Rei Bruxo de 
Angmar. Desdenhoso, o Espectro afirma 
que nenhum homem o conseguirá matar. 
E o soldado revela a sua verdadeira 
identidade: é Éowyn que partira 
disfarçada para a guerra. É uma mulher 
que mata o Rei dos Espectros. É a mulher 
que assume um lugar de ação e é coroada 
de glória por um feito que ninguém 
esperava ser alcançado. E é um homem, 
Denethor, enlouquecido pelo medo de ver 
o seu Mundo ameaçado, que se imola pelo 
fogo.  

 
“É o sinal do fim e da queda de muitas 

coisas e de uma mudança nas marés do 
mundo.” 

 

 
 
A batalha termina e a carta ‘a Estrela’ 

chega. Aragorn é reconhecido como o Rei 
há tanto tempo esperado e a esperança 
enche os corações dos habitantes de 
Minas Tirith. Porém, decide não ser 
coroado enquanto o Inimigo não for 
completamente destruído, e com grande 
humildade fica acampado às portas da 
cidade. Trata de curar os feridos nas 
Casas de Sarar e reúne uma companhia 

de 7000 soldados para rumar à Porta 
Negra, com o intuito de distrair Sauron e 
de dar a oportunidade derradeira a Frodo.   

 
“Muitas vezes a esperança nasce quando 
tudo parece perdido.” 

 
 Mas à luminosidade das estrelas 

segue-se o mistério e o desafio do arcano 
‘a Lua’. O exército marcha por terras 
desoladas, ouvindo o uivar dos lobos, com 
a lua em fase crescente. A angústia ataca o 
exército e chegados às portas de Mordor, 
uma nova batalha entre a Luz e as 
Sombras começa. Ao mesmo tempo, a 
jornada de Frodo está a passar pela sua 
hora mais negra, uma noite escura da 
alma, cheia de medos, confusão e ilusões:  

 
“chegavam os dois viajantes a uma hora 
de puro desespero. Haviam decorridos 

quatro dias desde que tinham conseguido 
fugir dos orcs, mas o tempo ficava para 
trás deles como um sonho cada vez mais 
negro. Naquele último dia Frodo ainda 

não falara, caminhava curvado, a 
tropeçar constantemente, como se os 

seus olhos já não vissem o caminho que 
se estendia adiante dos seus pés. Sam 

calculou que, de todos os sofrimentos, era 
Frodo quem suportava o pior, o peso 

crescente do anel, que era um peso para 
o corpo e um tormento para o espírito.” 

 
O Anel do Poder não é destruído sem 

luta, pois Frodo é tentado no Monte da 
Condenação a ficar com ele. E assim seria, 
não fosse Gollum aparecer subitamente e 
ter arrancado à dentada o dedo do hobbit 
e reclamado o seu Precioso. Em delírio 
ilusório, Gollum cai na lava do vulcão e 
destrói o Anel de Poder, Mordor e o 
próprio Sauron. O exército vence a 
batalha, as águias chegam e Frodo e Sam 
são salvos. Um novo dia começa: 

 
“a luz do dia brilhava, verde e dourada. 
(...) sinto-me como a Primavera depois 
do Inverno, com sol nas folhas. E como 
trompas e harpas e todas a canções que 

já ouvi!” 
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Uma nova alegria nasce nos corações 
de todos com o arcano ‘o Sol’. A 
Irmandade volta a reunir-se, com os 
grandes sentimentos de optimismo, fé e 
alegria a abençoa-los. Partilham histórias, 
entoam poemas sobre a sua jornada, 
festejam o recomeço das suas vidas, bem 
como o novo dia para toda a Terra Média. 
Frodo e Sam chegam mesmo a ser 
coroados por Gandalf, símbolo da 
inocência coroada. O feiticeiro ria mais do 
que falava naqueles dias. O amor 
verdadeiro da carta dezanove é também 
representado na história através do novo 
casal, Faramir e Éowyn. E a “Cidade dos 
Homens de Gondor” vê os Reis 
regressarem ao seu lugar com a coroação 
de Aragorn como Envinyatar, o 
Renovador. 

 
“Nos dias que seguiram a sua coroação, 
o rei sentou-se no seu trono e tomou as 

suas decisões.” 
 
A energia da carta ‘o Julgamento’ 

entra, assim, em acção. Minas Tirith é 
reconstruída segundo as deliberações do 
Rei e os conselhos de Gandalf. Frodo 
sente a necessidade de voltar ao Shire e 
de ver o tio Bilbo, uma partida adiada 
pela união estabelecida entre os 
companheiros de jornada. Passado algum 
tempo, a mudança acontece e cada um 
dos membros parte para sua casa.  

 
Ao contrário do que seria esperado, os 

quatro hobbits são surpreendidos quando 
chegam ao Shire: lacaios de Saruman 
haviam escravizado a gente pequena e 
destruído tudo quanto era verde e 
simples. 

 
“um súbito e vibrante toque de trompa, 

que pareceu ecoar no céu. (...) 
Despertem! Despertem! Medo, Fogo, 

Inimigos! Despertem! Fogo, Inimigos! 
Despertem!” 

 
Com estas palavras de Merry, os 

hobbits rebelam-se e terminam a tirania 
dos brutos. Soltam os presos, 

reconstroem as casas, reabrem as 
tabernas, replantam as árvores e as 
hortas... O Shire é libertado e renasce 
para uma nova vida. 

 
“um ar de abundância e desenvolvimento 

e um vislumbre de beleza superior” 
 

 
 
O arcano XXI, ‘o Mundo’, traz a alegria 

derradeira e a celebração da vida aos 
pequenos heróis. Sam casa-se e constitui 
família, Merry e Pippin continuam 
divertidos e Frodo termina o livro que 
intitulou ‘A Queda do Senhor dos Anéis e 
O Regresso do Rei’.  

 
Porém, Frodo sente que a sua jornada 

não termina ali, que o caminho do 
espírito é imenso e duma eterna 
descoberta. 

 
“A estrada avança sempre, sempre, 

A partir da porta onde começou. 
Agora a Estrada chegou muito longe” 
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Reunido nos portos com Gandalf, Bilbo, Elrond e Galadriel, parte para uma grande 
viagem para a terra dos elfos, no Ocidente para lá do mar... 

 
Espero ter conseguido demonstrar àqueles que já tinham lido a saga ‘O Senhor dos 

Anéis’ a sua relação com os Arcanos Maiores do Tarot e despertado o interesse àqueles que 
não a leram.  

 
Brevemente irei apresentar-vos um novo artigo, invertendo a lógica e mostrando a 

Jornada do Louco segundo a visão do Dependurado. 
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A Viagem do Louco 
  
 
 

 Catarina Costa  
 

 

 

Este artigo tem como herói o Louco. 
Existe alguma controvérsia quanto ao 
número da sua carta. Podemos encontrar 
baralhos onde esta carta tem o número 0 e 
outros baralhos onde tem o número XXII.  

 
O herói desta história como podemos 

ver é o princípio e o fim dos arcanos 
maiores. É o tudo e o nada, o Alfa e o 
Ómega, o yin e o yang. Ele é o Tao. Só é o 
Tao enquanto espírito que vive na lei do 
Uno, na lei do Divino. Aí ele possui todo o 
conhecimento, reconhece-o e vive em 
harmonia com o todo. 

 
Este nosso herói no entanto não vive 

conformado com a sua situação. E como 
bom aventureiro quer vivenciar todo esse 
conhecimento, pô-lo em prática e 
transformá-lo em sabedoria. Como não 
pode ter essas experiências vivendo em 
uníssono com o Divino, decide atravessar 
o véu, olhar para o horizonte e seguir em 

frente. Mesmo estando à beira do 
precipício. 
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Ao passar o véu o Louco encontra-se 
agora a viver a lei do Caos. Mas vem 
confiante, pois consigo traz toda a sua 
bagagem espiritual e amor incondicional. 

 
Quando chega ao mundo terreno 

muitas são as experiências que ele pode 
optar por viver. Isso é o que nos conta o 
Tarot nas suas 22 lâminas de arcanos 
maiores e 56 lâminas de arcanos menores. 
As possibilidades do louco aqui são 
infinitas, porque cada arcano maior se 
pode combinar com um ou mais arcanos 
menores. Ao longo da sua cruzada no 
mundo do Caos, ele é livre de mudar de 
rota sempre que entender. 

 
Existem 3 caminhos principais que o 

Louco pode percorrer na sua vida terrena. 
Ele pode escolher buscar a sua realização 
material, adaptar-se e ser bem sucedido na 
sociedade e no mundo mais físico. Pode 
optar por fazer uma caminhada interna e 
mais emocional, até descobrir quem é e 
alcançar o êxito sobre as suas emoções. 
Pode ainda desenvolver a sua consciência 

cósmica e ascender, voltando a passar o 
véu para o lado do Uno. 

 
Esta caminhada não é feita em linha 

recta. Tem muitas curvas, cruzamentos e 
mudanças de direcção. Muitas são as 
experiências que nos vão fazer viver a 
dualidade da caminhada e colocar em 
causa todas as nossas crenças. São estas 
experiências de vida que nos permitem 
transformar todo o conhecimento em 
sabedoria, enriquecendo o nosso espírito 
para quando voltarmos a viver na lei do 
Uno.  

 
O Tarot permite-nos ver o caminho que 

nos espera uns passos mais à frente e 
ajudar a tomarmos decisões mais 
conscientes sobre o que queremos. Temos 
sempre a possibilidade de em qualquer 
hora alterar a rota da nossa jornada e ir 
viver coisas novas, até voltarmos à lei do 
Uno. 

 
Assim é a vida! 
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A Sátira do Louco 
  
 
 

Patrícia Sousa   

 

 

 

O DESAPEGO 
“Feche a porta, mude o disco, limpe a 

casa, sacuda a poeira. Afinal se as coisas 
boas se vão é para que as coisas melhores 
possam vir. Esquece o passado, o 
desapego é o segredo.” - Fernando Pessoa 

 
Acorda homem, acorda mulher, 

lembra-te que caminhar sobre esta terra é 
mais do que ter dinheiro. 

 
Tu que sofres, choras, te queixas, corres 

doente, já não estendes a mão, já não tens 
tempo, preferes gritar, guardas rancor, 
sentes vergonha, te esqueces de cultivar a 
Terra, desapega-te. 

 
Desapega-te um pouco dessa 

necessidade de comprares 
compulsivamente, dessa vaidade 
descontrolada, dessa cobiça sobre o teu 
vizinho, sobre o teu irmão, desapega-te de 
espetares facas nas costas (arcano XV), 
dessa traição que ainda fazes sobre quem 
te ama. 

 
Perdoa-te, perdoa. 

 
Quando foi a última vez que te olhaste 

nu ao espelho? 
 

 
 
Quando foi a última vez que te 

perguntaste: “está tudo bem comigo?” 
 
Quando vais deixar de sobreviver para 

viver a ser feliz? 
 
Achas que tens pouco. Já não te chega o 

tanto que tu já nem dás valor. O amor que 
já não sabes dar é o mesmo que não 
consegues receber. 

 

-   Crónica Intuitiva 
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Onde andas tu alma humana? Onde 
andas tu pessoa? Que tens feito por te 
conheceres? 

 

 
 
Mas não finjas ser quem não és, não te 

contes mentiras, acredita que és capaz. Sai 
de casa, sai dessa depressão e anima-te - 
tu estás vivo! Olha para o Sol. Olha para a 
Natureza e como ela também se renova. 

 
Desapega-te desse orgulho, dessa inveja, 
coragem dentro de ti. 

 
Desapega-te dessas desculpas, dessa 

inércia, dessa frustração (arcano XII), vai 
à luta (arcano VIII), faz acontecer (arcano 
I), procura respostas, faz pelas soluções 
(arcano VII). 

 
Será possível que já não saibas sonhar? 
 
Desapegar é criar independência, 

porque tu decidiste mudar de atitude. 
 
Porque te incomoda ficares sozinho? 

Serão os teus pensamentos, aqueles que 
já não te dão sossego? Desapega-te dessa 
competitividade mental e de seres sempre 
do contra.  

 
Sê feliz. Tenta um carinho, um sorriso, 

um perdão, um arrisco, um sou capaz, um 
ajuda-me, um desculpa, um obrigado, um 
pouco de paz e de amor nesse teu coração, 
no teu dia que tu partilhas com os outros, 
permite-te também ouvir e que as tuas 
palavras possam ser a tua verdade interna. 

 
Quando foi a última vez que decidiste 

com o coração? (arcano VI) 
 

 
 
Desapega-te de racionalizares tanto, 

experimenta, arrisca, foca-te no melhor e 
permite-te conhecer o desconhecido. 

 
E tu, sempre tão impulsivo, tem calma, 

pondera melhor, afinal tu fazes tudo e 
podes tudo (arcano I) e que tal desta vez 
não fazeres nada?! Contempla o teu 
interior, contempla o teu exterior, e desta 
vez, não julgues, permite que os outros 
sejam. E tu, tal como tu és. 

 
Dá-te tempo, dá tempo aos outros, 

aprende a respeitar o teu espaço. 
 
Para aquele que é em todos e nós nele 

(arcano XXII), pois este é um caminho 
duro, um caminho solitário (arcano IX), 
em que a nossa arma é o amor (arcano 
XI), mestres e guias amparam o caminho, 
esperam por aqueles que começam agora a 
despertar, por aqueles que demoram mais 
um pouco e por aqueles que já caminham. 
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É um dia de cada vez, se olhares para 
trás fá-lo com amor e sempre que olhares 
para o futuro fá-lo com esperança. 

 
Porque tu és quem deves ser, por isso 

põe alma em tudo o que tu fazes. 
Descobre-te reinventa e ama. Ama-te e 
abraça as oportunidades e as lágrimas. E 
cura. Canta. Pinta. Respira. Espera. 
Conecta-te. Faz o que gostas. Dança e 
beija. Abraça. Oferece uma flor. Planta 
uma árvore. Partilha um pouco de ti. Faz 
um donativo. Usa essa vontade de Ser e 
enfrenta as dificuldades. 

 

E lembra-te tu nunca estás só. Somos 
humanidade, união de etnias nesta Terra. 
Onde todos brilhamos como o Sol. 

 
Aqui onde os milagres acontecem todos 

os dias! 
 

Só por hoje, eu sou bondosa e respeito 
todos os seres vivos. 

 
Fontes de inspiração:  
Tarot, Cursos de Reiki Integrado – 

Terapias Universais, Mestres Ascensos e 
a Grande Fraternidade Branca. 
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Barbara Moore 
 
 
Guilherme Botelho 

 
 
 

 
1. Como e quando é que começaste 

a tua aprendizagem com o Tarot? 
 
O primeiro baralho que manuseei foi 

numa festa na faculdade e praticamente 
foi através do pequeno livro que vinha 
com o mesmo que realizei a interpretação. 
Logo nesse momento, eu percebi que havia 
ali algo especial e que não era apenas uma 
brincadeira para adivinhar o futuro em 
festas. Como eu estava a estudar no fim 
dos anos 80 e início dos ano 90, mergulhei 
em Mitologia, Literatura, História, 
História de Arte, Psicologia, Astronomia, 
Teoria do Caos, Fractais, Carl Jung, 
Joseph Campbell e consegui perceber que 
as 78 cartas continham toda a soma da 
sabedoria humana. 

 
Mais tarde adquiri o meu primeiro 

baralho de Tarot, o Haindl Tarot, mas não 
utilizei o respectivo livro da Rachel Pollack 
mas sim o livro “Jung and Tarot” da Sallie 
Nichols, que me deu a compreensão básica 

das cartas e como utilizá-las. O livro 
seguinte foi “Os 78 Graus de Sabedoria” da 
Rachel e esse deu-me uma boa base para 
compreender e interpretar melhor o 
baralho de Rider-Waite. 

 

 
 
Como não tínhamos a internet que 

temos hoje, eu baseei o meu estudo em 

33 

Entrevista 

https://www.facebook.com/guilhermebotelhoamoreluz


livros e ainda hoje é o meu método 
preferido de estudo, já que sempre 
resultou tão bem comigo. Devorei tudo o 
que conseguia encontrar sobre o assunto 
mas honestamente também não havia 
muita variedade disponível no mercado na 
altura. 

 
Mais tarde eu acabei por me afiliar à 

ATA (American Tarot Association) e 
completei o programa deles para receber a 
minha certificação. Ajudou-me a juntar as 
várias peças que já tinha adquirido e a 
eliminar a palha que só servia para me 
confundir, criando o meu sistema pessoal 
de entendimento e aprofundando-o cada 
vez mais. 

 
2. Quem foram e são as tuas 

maiores influências e inspiração no 
mundo do Tarot? 

As minhas primeiras influências foram 
a Rachel Pollack e a Mary K. Greer e 
actualmente são tantos os que me 
inspiram, que seria uma obra por si só 
estar a enumerá-los. Alguns dos principais 
são sem dúvida o Marcus Katz e a Tali 
Goodwin, a Theresa Reed, a Nancy 
Antenucci, Carrie Paris, Mellissae Lucia, 
Heatherleigh Navarre e Sasha Graham. 

 
3. Na tua opinião pessoal 

consideras importante o estudo de 
outras ciências como a Astrologia e 
a Numerologia? 

Pessoalmente não considero que se 
tenha de estudar outros sistemas para se 
trabalhar com o Tarot e recomendo 
estudarem Astrologia e Numerologia se for 
algo pelo qual se interessam. Na minha 
opinião seria como dizer que as pessoas 
que querem aprender a falar Alemão, 
precisam estudar Francês. O que eu 
recomendo, em termos de estudos 
adicionais, é a leitura das obras de grandes 
pensadores porque as nossas leituras de 
Tarot reflectem o tipo de pessoa que 
somos e podemos aprender e evoluir 
bastante como seres humanos. Alguns que 
eu recomendo são Elizabeth Gilbert, Rob 

Bell, John O’Donohue e claro, Thomas 
Moore. 

 
4. Podes falar um pouco dos teus 

projectos até hoje? 
Não vou falar de tudo para não 

aborrecer os leitores mas aqui estão alguns 
dos meus projectos principais. 

 
“What Tarot Can Do For You” foi o 

meu primeiro livro e era suposto ser 
apenas um panfleto de marketing que foi 
crescendo gradualmente. 

 
“The Gilded Tarot” foi o primeiro livro 

que escrevi para acompanhar o baralho do 
mesmo nome do meu querido Ciro 
Marchetti. Eu estava super nervosa com 
esse projecto mas olhando agora para trás, 
estou bastante impressionada com o 
trabalho apresentado. 

 

 
 
“The Mystic Faerie Tarot” foi muito 

divertido para mim e permitiu-me visitar 
outro mundo onde as fadas comunicam 
através de mim. 
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“The Mystic Dreamer Tarot” foi 
também muito divertido e adorei poder 
explorar aspectos mais místicos e até 
obscuros do Tarot. 

 
“The Steampunk Tarot” foi sem dúvida 

o meu projecto favorito até hoje. É de 
todos aquele que tem mais a ver comigo e 
ainda hoje me faz vibrar e deixa o meu 
coração a cantar de felicidade. 

 

 
 
“Tarot of the Hidden Realm” permitiu-

me utilizar a minha experiência com o 
xamanismo e utilizei a minha capacidade 
de viajar para visitar os personagens 
destas cartas. Foi uma experiência muito 
poderosa e sugiro que todos 
experimentem esses tipos de viagem com 
este baralho. 

 
“Llewellyn’s Classic Tarot” foi uma 

oportunidade maravilhosa de voltar a 
visitar os aspectos mais tradicionais do 
Tarot. 

 
“The Pagan Cats Tarot” começou por 

ser um baralho inovador e algo mais 
fofinho para os colecionadores mas 
transformou-se em algo verdadeiramente 
mágico e poderoso. 

 
“The Vampires of the Eternal Night” foi 

uma aventura no mundo dos vampiros, 

nos seus mitos e ainda no lado mais escuro 
da experiência humana. 

 
“The Book of Shadows Tarot: Volumes 

1 e 2” foram ambos projectos ambiciosos e 
complementam-se. Tive a oportunidade e 
juntar toda a minha aprendizagem e 
crenças ligadas à magia e não podia estar 
mais feliz com o resultado. 

 
“The Pagan Magical Kit”, um excelente 

ponto de partida para iniciantes que 
gostam da filosofia Pagã. 

 
“Witch Crystals”, um método oracular 

com pedras, cartas e um tabuleiro. 
 
“Silver Witchcraft Tarot” foi uma 

abordagem pouco comum onde combinei 
a magia e o Tarot. 

 

 
 
“Cats Inspirational Oracle Cards” foi 

uma obra muito divertida e obrigou-me a 
investigar muitas raças de gatos e os seus 
hábitos, dedicado a todos os amantes dos 
nossos amigos felinos. 

 
“Enchanted Oracle” foi criado a pensar 

mais nas mulheres mais jovens, através de 
um mundo mágico repleto de fadas, 
deusas e feiticeiras. 

 
“Tarot for Beginners” teve como 

propósito principal ser o manual essencial 
para quem dá os seus primeiros passos na 
aprendizagem das cartas. 

 
“Tarot Spreads: Layouts and 

Techniques to Empower Your Readings” 
foi sem dúvida o meu segundo projecto 
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favorito. Sempre achei ter alguma 
facilidade em criar métodos de 
lançamentos e tornar os mais complexos 
numa forma simples de interpretar as 
cartas, faltava este projecto na minha 
colecção. 

 
5. Tens algum baralho favorito e 

qual é que recomendas para iniciar 
a aprendizagem do Tarot? 

Eu tenho muitos baralhos favoritos e 
estão constantemente a mudar com o 
passar do tempo. Actualmente estou 
apaixonada pelo meu Steampunk Tarot, 
The Raven’s Prophecy Tarot da Maggie 
Stiefvater, The Wild Unknown da Kim 
Krans e o Tarot of the Sidhe da Emily 
Carding. 

 
Para os principiantes, posso apenas dar 

possibilidades mas depende sempre nos 
seus gostos. Querem aprender Rider-
Waite-Smith, Thoth ou Marselha? Quais 
são as suas crenças espirituais e 
religiosas? Que tipos de arte preferem? 

 
Eu não acredito num baralho perfeito 

para todos os principiantes e penso ser 
uma escolha bastante pessoal. Eu teria de 
primeiro conversar com a pessoa antes de 
fazer a minha recomendação. 

 
6. Tens novos projectos para o 

futuro, livros novos, etc? 
Eu tenho dois projectos a sair: “Tarot 

Made Easy: Your Tarot, Your Way” (é um 
kit para principiantes) e também “Your 
Tarot, Your Way” (livro). Estou bastante 
entusiasmada com estes dois porque 
retratam o meu método actual de ensinar 
Tarot onde o aluno assimila e compreende 
as cartas e o seu simbolismo em vez de 
apenas decorar significados. 

Tenho também outro baralho mas 
ainda está no segredo dos Deuses! 

 
7. O Tarot para ti é um emprego, 

uma paixão ou a tua vida? 
Sim, os três são perfeitos para descrever 

a minha relação com o Tarot. Eu costumo 
aconselhar dois editores quais os livros e 

baralhos que devem comprar e publicar e 
também faço o marketing por eles. Faço 
também atendimentos, ensino e costumo 
participar em conferências. Tudo isto é 
trabalho e paixão. Na minha vida diária, 
eu penso em termos do Tarot e tornou-se a 
minha maneira de ver e compreender o 
mundo. 

 
8. Quais os teus autores favoritos 

e que livros recomendas aos nossos 
leitores? 

 
Já mencionei Elizabeth Gilbert e adoro 

o seu novo “Big Magic”. Também gosto 
muito do livro do John O’Donohue “To 
Bless the Space Between Us” porque 
realmente penso que as pessoas não 
compreendem a importância de 
abençoarmos. Em termos de Tarot, Lo 
Scarabeo lançou recentemente o livro 
“Tarot Fundamentals” e está realmente 
maravilhoso. “Secrets of the Waite-Smith 
Tarot” do Marcus Katz e Tali Goodwin é 
surpreendente para todos nós que 
estudam o Tarot mais profundamente. 

 

 
 
9. Podemos contar com a tua 

participação numa convenção em 
Portugal um dia? 

Eu adorava! Mas irei necessitar alguém 
para traduzir porque não falo nada em 
Português. Espero que a convenção esteja 
para breve. 
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Taroteca – Steampunk Tarot 
 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 

Um dos baralhos mais desejado nestes 
últimos anos é sem dúvida o Steampunk 
Tarot, indispensável em qualquer colecção 
séria. 

 
O Steampunk Tarot é um baralho 

ilustrado pela artista Aly Fell e inspirado 
no baralho Rider-Waite. Vem numa caixa 
bastante maior do que os baralhos 
comums e é acompanhado por um livro 
escrito pela Barbara Moore, com 294 
páginas. As cartas têm um tom escuro, 
com imagens realistas inspiradas na Era 
Victoriana, na magia e em engenhos 
mecânicos. 

 
O termo Steampunk refere-se a um 

subgénero da ficção científica que ganhou 
popularidade no final dos anos 80 e início 
dos anos 90 e é utilizado para definir 
obras ambientadas no passado, no qual os 
paradigmas tecnológicos modernos 
ocorreram mais cedo do que na História 

real, como se de um universo paralelo se 
tratasse.  

 

 
 
Para compreender melhor este conceito 

podemos imaginar computadores de 
madeira, aviões movidos a vapor e 
motores robotizados, misturando um 
possível futuro alternativo com eventos do 
nosso passado. Em algumas obras de 
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autores como o Júlio Verne e H. G. Wells, 
podemos encontrar esses avanços 
tecnológicos pouco prováveis. 

 
Com isto dito, podemos dizer que o 

Steampunk Tarot é um baralho 
tradicional de 78 arcanos, mantendo os 
mesmos nomes e numeração dos tarots 
mais clássicos inspirados na obra de 
Arthur Edward Waite. Barbara Moore 
salientou que apesar de ter as suas raízes 
no passado, é sem dúvida um baralho que 
continua a evoluir, adaptando-se às 
necessidades da nossa sociedade moderna. 

 
O cenário comum é o mundo 

tradicionalmente Victoriano de Londres, 
lembrando algumas cenas do famoso 
Sherlock Holmes do Sir Arthur Conan 
Doyle. 

 

 
 
Um senão nesta embalagem é que 

apesar do livro e baralho virem juntos 
dentro de uma caixa de cartão lindamente 
ilustrado, seria ainda mais valioso que as 
cartas tivessem a sua própria caixa para 
um manuseamento e transporte mais fácil. 

 
A decoração está cheia de tons 

castanhos e dourados e na capa temos a 

Rainha de Copas que parece-se 
estranhamente com a própria Barbara. 

 
O livro está muito completo, dividido 

em capítulos que abrangem os arcanos 
maiores, os arcanos menores, as figuras da 
corte e ainda métodos de lançamento. 

 
O desenho do verso de cada carta tem 

um ar antigo, sempre nos tons 
acastanhados e dourados, com 
engrenagens mecânicas e os símbolos dos 
arcanos menores. 

 

 
 
Todo o trabalho artístico é digital e 

simplesmente incrível, fazendo com que 
quem observa as imagens viaje no tempo, 
para outro local, outra época e até outra 
dimensão! 

 
Por ser um baralho com um tema muito 

específico, pode não agradar a todas as 
pessoas, sobretudo para trabalhar com ele 
e algumas pessoas irão adquiri-lo para 
colecção. O manual da Barbara Moore 
enriquece muito e ajuda a conectar com 
todas as imagens e símbolos. No geral, 
será um baralho mais adequado para 
quem tem algum conhecimento e 
experiência com o Tarot. 
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Lançamentos de Tarot 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 
 

Com o fim do ano a aproximar-se, muitos de nós fazemos uma reflexão sobre o ano que 
se viveu, o que se conquistou, o que falhou, o que podíamos ter feito diferente, etc. 

 
Partilho aqui convosco o lançamento do Solstício do Inverno, uma tiragem excelente 

para trazer luz à nossa consciência e auxiliar a dar mais uns valiosos passos na nossa 
evolução terrena e espiritual. 

 
Solstício do Inverno: 
 
1 – Quanto brilha a sua luz interior, 
 
2 – Quais os desequilíbrios que estão a diminuir a sua luz, 
 
3 – Quais as ferramentas que tem ao seu dispor para conseguir  
encontrar esse equilíbrio, 
 
4 – O que o Universo lhe pede para abandonar, 
 
5 – Qual a mensagem ou mensagens que os seus guias e  
ancestrais lhe estão a passar, 
 
6 – Como pode utilizar a sabedoria que o Universo e os seus guias 
passam-lhe, 
 
7 – Que sonhos seus irão manifestar-se à medida que a sua luz expandir. 
 
Primeiro experimente este lançamento com os Arcanos Maiores. À medida que se sentir 

mais à vontade, experimente também com os Arcanos Menores. 
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https://www.facebook.com/guilhermebotelhoamoreluz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafio ao Leitor 
Abaixo segue o nosso desafio para esta edição. 
 
Pedimos que nos escrevam um pequeno texto para cptarot@gmail.com, a descrever as 

seguintes imagens. 
 
DICA: as imagens estão relacionadas com o Tarot. 
 
O primeiro texto que acharmos correcto ou o mais completo, receberá um baralho Lo 

Scarabeo à escolha do vencedor. 
 
Boa sorte a todos os nossos leitores! 
 

 

40 
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A vencedora do desafio anterior foi Jucileide da Silva 
Jual de São Paulo, Brasil.  

 
A seu pedido recebeu uma cópia do Royo Dark Tarot do 

nosso parceiro Lo Scarabeo. 
 

 
 
A sua resposta às imagens abaixo foi a seguinte: 
 
“Quando o viajante permite que seu ego morra e se transforme, sua alma irá se realizar e 

despertar para a realização espiritual.” 
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Revista Arcanum 
 

 
 

 
Ao longo deste último ano temos tido uma equipa de voluntários, alunos e membros da 

nossa Tarosophy Tarot Association, a colaborar connosco na produção gratuita da revista 
Arcanum. 

 
Esta é uma revista digital e gratuita e pela nossa estatística de downloads, cada 

publicação tem sido vista por aproximadamente 26000 pessoas de língua portuguesa, por 
todo o mundo. 

 
Apesar da boa vontade de todos, é importante salientar que todos nós temos empregos e 

outras obrigações e infelizmente assistimos a alguns atrasos nas datas de lançamento. 
 
 Como é imperativo que todos os interessados enviem os textos atempadamente para 

termos tempo para editar e concluir o trabalho, decidimos tirar um tempo das publicações 
para restruturar não só o nosso modus operandi como ainda ter mais tempo para os novos 
projectos do Centro Português de Tarot, da Associação e dedicarmos inteiramente ao 
trabalho da Tarosophy Tarot Association, os nossos cursos e os atendimentos, tanto 
presencialmente como à distância. 

 
Deste modo, tencionamos regressar novamente no próximo mês de Dezembro. 

Agradecemos a todos a sua compreensão. 
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