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Equinócio do Outono
Guilherme Botelho

O Equinócio do Outono é um momento
misterioso que marca uma passagem
precioso no caminho da iluminação.
Infelizmente é um momento muitas vezes
desvalorizado, mal compreendido e até
considerado por muitos como um
momento escuro, negativo e herético.
É o momento de equilíbrio entre o dia e
a noite, antes de a noite assumir a posição
principal, trazendo o Inverno seguinte e
um tempo de trevas e morte. Essa
dualidade entre luz e trevas existe e
sempre
existiu
na
nossa
tridimensionalidade e no caminho de
transformação espiritual. Tudo necessita
morrer para que possa renascer, toda a
ascensão espiritual requer primeiro uma
descida e todos aqueles que procuram a
luz devem primeiro enfrentar a sua
própria escuridão interior e superá-la.
Podemos dizer que o Equinócio do Outono
representa uma fase de preparação interna
no processo de iluminação, para depois
abrir caminho para o Filho poder nascer
no Solstício de Inverno.

Nas tradições que perduram desde os
tempos dos povos antigos, apenas
resquícios do significado esotérico do
Equinócio do Outono podem ser
encontrados. Os antigos celebravam-no e
conheciam o seu verdadeiro significado.
Hoje, não é tarefa fácil descobrir esse
significado através da observação desses
rituais e tradições. Muitas das tradições
que foram passadas pelos nossos
antepassados, desviaram-se da sua raiz.
Civilizações
e
culturas
diferentes
adicionaram o seu próprio verniz e
alteraram o verdadeiro significado à
medida que foram perdendo o seu
conhecimento.
A essência do Equinócio de Outono
tornou-se obscura com o passar do tempo,
muito mais do que os outros três eventos
principais da roda anual. À medida que a
compreensão do conhecimento espiritual se
foi perdendo, o seu verdadeiro significado
tornou-se vago e parece ter passado a
representar forças sinistras do mal. Desta
maneira, os símbolos ganharam outros
significados e transformaram-se, do mesmo
modo como o Pai Natal é hoje
representativo do Natal.
Parte das celebrações do Equinócio
mudaram-se para dividir a roda do ano em
oito, em vez de quatro. Alguns destes dias
são hoje conhecidos na tradição Pagã como
Samhain, Beltane, Imbolc, Lughnasadh, etc.
Também os seus significados foram
alterados para celebrações dos mortos, de
espíritos malignos, festas de colheita,
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fogueiras, sacrifícios, embriaguez e até
devassidão.

Roda do Ano, com o Sol (Filho/Cristo) no
seu centro.

Por isso temos de começar com o
conhecimento no processo da iluminação
para termos uma fundação sólida, na qual
se pode desenvolver e encaixar as peças do
puzzle. Felizmente os construtores dos
antigos locais sagrados deixaram-nos
mensagens do verdadeiro significado na sua
arquitectura, espelhando os mistérios do
cosmos e conseguiram sobreviver através de
mitos, lendas e religiões.

Os Solstícios e Equinócios têm a ver com
a viagem e as transições do Sol e o Sol
representa o Filho, uma força espiritual
universal e pessoal, cujo nascimento ou
encarnação num ser espiritualmente
preparado. Alguns exemplos na nossa
história são Jesus, Dionísio, Hórus, Mitra,
Ódin, Hu, Tamuz, Áttis, Héracles, etc.

Equinócio de Outono
Os Equinócios ocorrem duas vezes por
ano, na Primavera e Outono, quando o dia e
a noite têm uma duração igual, quando o
Sol atravessa o Equador. É interessante
salientar que no Hemisfério Norte, o Sol
entra no signo astrológico de Balança no
Equinócio do Outono, o signo que
representa o Arcano XI – A Justiça. O seu
símbolo representa o Sol a pôr-se no
horizonte e expressa o equilíbrio entre o dia
e a noite.

6

É por esse motivo que as vidas destes
personagens históricos acompanharam
acontecimentos
semelhantes
que
correspondem
aos
movimentos
astrológicos, por exemplo, o aniversário de
todos eles é celebrado no Solstício do
Inverno e a sua morte e ressurreição no
Equinócio da Primavera. Isso não é uma
coincidência e faz parte do maior projecto
do Universo, revelando o processo de
despertar
espiritual
para
toda
a
humanidade.

O Equinócio do Outono anuncia um
momento de crescente escuridão, já que o
Sol continua a descer e a diminuir,
tornando as noites mais longas que os dias
e consequentemente, alterando a estação do
ano e trazendo o frio do Inverno.

Em tempos perdidos, grupos diferentes
de
pessoas
compreenderam
este
ensinamento profundo e a mensagem que
vem literalmente de cima. Eles sabiam que
a representação nos céus, era na verdade
uma representação interna do ser humano à
medida que se torna espiritual, com o Sol a
representar o aspecto espiritual que
encarna dentro de todos os seres humanos.

Contexto espiritual
O significado do Equinócio do Outono
está entrelaçado com o significado das
quatro datas principais do ano (solstícios e
equinócios), marcando fases no trabalho
esotérico e formando uma cruz simbólica na

Significado espiritual
Tradicionalmente, o Equinócio do
Outono é uma celebração da colheita,
porque é quando o Verão terminou dando
os seus frutos, que são colhidos e guardados
para o Inverno. Mas existem outros

indicadores dados pelos mais antigos locais
sagrados que marcam o Equinócio do
Outono: uma passagem descendente num
poço subterrâneo, iluminada por uma
estrela da constelação do dragão na Grande
Pirâmide do Egipto, uma serpente
emplumada de luz que desce de uma
gigantesca pirâmide no México, uma
Pirâmide do Sol alinhada com os equinócios
e construída sobre uma caverna que
simboliza o submundo e até estátuas
gigantes de frente para o pôr-do-sol que
leva à crescente escuridão na Ilha da
Páscoa.

trevas nasce três dias após o Solstício do
Verão, à medida que o Sol inicia a sua
descida e se torna mais fraco, ao mesmo
tempo que a escuridão aumenta.
Ao longo da sua vida, Jesus interpretou
inúmeros eventos simbólicos no seu
processo de iluminação. Apesar de muitos
outros também o terem feito, os seus feitos
perderam-se ou foram distorcidos ao longo
dos anos e por esse motivo é que a vida de
Jesus é a referência moderna mais
conhecida.
No esoterismo cristão, o Filho/Cristo tem
uma sombra, denominado por muitos como
Satanás, assim como no antigo Egipto o
deus Set era a antítese escura do Filho
egípcio Hórus. Na mitologia azteca, o Filho
é Quetzalcoatl e também ele tem um irmão
gémeo chamado Xolotl, que representa o
aspecto sombrio de Vénus como a estrela da
noite, enquanto que Quetzalcoatl era Vénus
como a estrela da manhã. Quando traçamos
paralelos com os mitos pagãos, Cristo é o
deus da luz e Satanás, o deus das trevas.

Os antigos sabiam do papel importante
que a escuridão tem na obra da
transformação espiritual. Os ortodoxos
temem-na e muitos na nova era ignoram-na
completamente, mas o Equinócio do
Outono pode ser encontrado nos ciclos da
natureza, no alinhamento do nosso planeta
e outros vestígios podem ser facilmente
encontrados nas antigas lendas e mitos que
se distorceram ao longo do tempo.
Cristo e Satanás
Nas culturas pagãs da Europa, o deus do
sol tem dois aspectos. Um deles é o deus da
luz, o dia, o outro é o seu rival gémeo, o
deus das trevas, a noite. Eles são Sir Gawain
e o Cavaleiro Verde, Gwyn e Gwythyr, Llew
e Goronwy, Lugh e Balor, Balan e Balin, o
Rei Carvalho e o Rei Azevinho dos Celtas,
etc.
O deus da luz nasce três dias após o
Solstício do Inverno como o Filho divino em
todas as tradições do mundo, incluindo
Jesus no Natal, à medida que o Sol inicia o
seu percurso ascendente após atingir o seu
ponto mais baixo. No entanto, o deus das

Mesmo para os taoistas, a dualidade está
presente no símbolo Yin Yang, para
lembrar-nos que todos temos os dois
aspectos. O caminho do livre-arbítrio
implica o reconhecimento de ambos,
enquanto abraçamos a nossa dualidade
como um veículo para a evolução do ser
humano na manifestação do seu ser divino.
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Arcano II – A Sacerdotisa
Guilherme Botelho

O segundo arcano nesta nossa viagem
multidimensional é provavelmente um dos
arcanos favoritos da maioria dos tarólogos
e apaixonados pelo Tarot. É ainda das
lâminas que mais simbolismo contém.
Mais conhecida por A Sacerdotisa ou
Papisa, mas também em inúmeros
baralhos como Perséfone, Isis e Artemísia,
a Sacerdotisa representa conhecimento,
compreensão, sabedoria e serenidade.
Enquanto o Mago é o potencial Yang, a
Papisa representa a energia Yin e
aconselha aprofundar o conhecimento do
mundo interno, emocional e intuitivo. Por
esse motivo ela é frequentemente
designada como a guardiã do inconsciente.
Na maioria dos baralhos disponíveis,
vemos uma mulher que aparenta ter
alguma sabedoria e que guarda a entrada
para um mistério, para algo desconhecido.
Quase sempre entre duas colunas, ela
guarda o portão do templo e sugere que a
entrada será apenas feita através de um
equilíbrio profundo entre duas forças,
conhecido por nós como a luz e as trevas.
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Por trás dela existe um véu ou uma
cortina que oculta algo e podemos
observar no baralho mais estudado a nível
mundial, o Tarot Rider-Waite, a
representação dos mistérios da vida,
desenhados como romãs em forma da
Árvore da Vida cabalística.

As romãs simbolizam o ventre
feminino, o potencial criador e o sangue
menstrual, explicando o potencial da vida
que este arcano carrega, logo ela
representa a mãe.
Ela veste-se de azul (sabedoria
espiritual), usa a coroa de Isis, a Lua
Tripla e no seu peito uma cruz que
representa o equilíbrio entre o masculino e
feminino, o terreno e o espiritual, o
instinto e a consciência. A Lua aos seus
pés mostra-nos como ela é intuitiva e sabe
escutar o seu interior.
A Papisa sugere que se resgate o
Sagrado Feminino e aconselha mergulhar
nos segredos internos para alcançar a
verdadeira sabedoria.
Para os homens, aconselha conhecer
melhor o seu anima, o lado feminino e
emocional ou poderão ter dificuldade em
ter êxito na vida.
Com todas essas qualidades, favorece
profissões de aprendizagem, ensino,
coaching, aconselhamento e terapias. A
paixão pelas ciências ocultas poderá
influenciar a sua vida nesse sentido,
querendo saber cada vez mais sobre os
mistérios da vida.

caminho. Este é o caminho descendente de
Kether para Tiferet, passando ainda pela
décima primeira séfira – Da’at, a séfira do
oculto, do abismo, dos mistérios secretos.
A Papisa é portanto o último avanço no
caminho do meio.
O seu elemento é a Água, o que favorece
todos os aspectos emocionais, assim como
a sua sensibilidade.
Este segundo arcano corresponde
astrologicamente à Lua (ver artigo sobre a
Lua) e no caminho iniciático representa o
Potencializador da Mente.
As suas palavras-chave são: intuição,
sabedoria,
mistério,
auto-confiança,
iluminação
espiritual,
estabilidade
emocional,
adivinhação,
sabedoria
esotérica, situações por revelar, o Eu
Superior, a descoberta da verdade, etc.
No entanto, como qualquer outra
lâmina, pode também ter um significado
menos
positivo
como:
informação
escondida, segredos, mau uso de
capacidades espirituais, não confiar na
intuição, mentiras, intrigas, falsidades,
etc.
Cosmologicamente,
A
Sacerdotisa
corresponde
a
Cassiopeia,
uma
constelação do hemisfério celestial norte,
próxima do polo norte celeste. O seu nome
deriva da lenda de Cassiopeia, a mulher de
Cefeu, o Rei Etíope e a mãe de
Andrómeda.

Na Kabbalah está associada à letra
Gimel, que literalmente significa camelo
em hebraico.
Na Árvore da Vida da Kabbalah, A
Papisa representa o décimo terceiro
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Na nossa loja online dispomos de todos os baralhos disponíveis no mercado
actualmente, mesmo os que não constam na nossa página.
Se procura algum
cptarot@gmail.com.

baralho

específico

basta

contactar-nos

através

de

Visite a loja online:
www.centroportuguestarot.pt
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A Lua
Maria João Ramos

A Lua é o único satélite natural da Terra
e o quinto maior do sistema solar. A sua
formação ocorreu há 4,5 milhões de anos,
pouco depois da Terra.
O seu ciclo à volta da Terra dura 28
dias, mas a Lua também gira em torno do
seu próprio eixo e é por isso que exibe
sempre a mesma face. A outra face é a tão
conhecida “face oculta” da Lua (não
confundir com o lado negro da Lua).

Mesmo antes do Homem ter pisado a
Lua, os cientistas já sabiam que a Lua era
um corpo seco, sem ar e sem luz. Do ponto
de vista astronómico e até mesmo
astrológico, a Lua é um “vazio cósmico”,
um “planeta” morto, que não tem vida
própria e que reflete a luz do Sol. Ela é,
portanto, “iluminada” pela Astro-Rei.
Na Astrologia, a Lua rege o quarto signo
do Zodíaco, o Caranguejo e a quarta casa
(a casa da família, das raízes, do lar) e está
associada ao elemento Água.
A Água, que está ligada às emoções, aos
ciclos e flutuações, é o elemento mais
irracional e mais vulnerável, fazendo da
Lua um símbolo de receptividade. A
hereditariedade é simbolizada pela Lua –
a Lua parte da herança psíquica e
emocional herdadas do pai e da mãe.
Representa
também
o
nosso
Inconsciente, o “não-ser”, por oposição ao
Sol, que simboliza a Consciência, “o Ser”.
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Deste modo, é fácil percebermos o
seguinte: onde a Lua está posicionada no
nosso Mapa Astral é onde vamos
preencher esse “vazio”, essa carência. Por
exemplo, se a Lua está na casa II, a pessoa
vai alimentar essa carência através das
posses e dos valores, pois eles preenchem
essa pessoa emocionalmente. (claro que
um dia a pessoa percebe que não são os
bens materiais que dão segurança
emocional).

importantes de um horóscopo pessoal,
pois definem logo uma grande parte da
personalidade da pessoa (talvez uns 40%).

Outros exemplos: se uma pessoa tiver a
Lua na casa IV, será alguém que dá muita
importância à família e procura a
estabilidade emocional no aconchego do
lar. Este funciona como um porto de
abrigo. Na casa oposta, a casa X, o
indivíduo irá procurar segurança na
profissão, na carreira e no status.
Como sabemos, a Lua é cíclica,
simbolizando por isso a mutabilidade.
Ora, se a pessoa tem a Lua, para usar o
exemplo atrás, na casa II , as suas finanças
também tendem a oscilar. Ora tem
dinheiro, ora não tem.
Na casa IV, geralmente as pessoas
mudam muitas vezes de casa, ao longo da
vida. Na casa oposta, poderá significar
terem muitos empregos e por aí fora.
(Vejam em que casa têm a vossa Lua e
tentem perceber se essa área não sofre
muitas oscilações)
A Lua é, portanto, um ponto muito
sensível no mapa astral, que representa o
nosso lado feminino (o Sol é o lado
masculino), a maternidade, a imaginação,
mas também o mistério e o oculto.
A dualidade do ser humano é
exatamente simbolizado pela Lua e pelo
Sol.
O Sol é o dia. A Lua é a noite.
O Sol é a Luz. A Lua é a sombra.
O Sol é a razão. A Lua é a emoção.
Na minha opinião, estes dois luminares
– Sol e Lua - são os aspectos mais
12

Se estiver com aspectos dissonantes, de
acordo com o signo e casa onde se
encontram,
podem
trazer
sérios
problemas, mesmo a nível psicológico.
Uma Lua com maus aspectos pode
significar alguns problemas de saúde,
inclusive algumas patologias psíquicas.
No Tarot, a Lua está associada ao
Arcano II, a PAPISA. Na verdade, as suas
simbologias são muito idênticas, pois a
Papisa também representa o lado
feminino, a imaginação e a intuição.
Tal como a Lua, a Papisa é
profundamente misteriosa e dual. Possui
um lado que não se vê. E o lado sombra
pode significar alguém capaz de usar as
suas capacidades mediúnicas para fazer o
mal. Pode conduzir a um mau uso da
sabedoria através de práticas ocultas.
Na mitologia, a Lua está associada a
Ísis, com todas as suas conotações
noturnas e ocultas. Diziam os egípcios que
era a Mãe Terra, a figura mágica capaz de
despertar os mortos e transformar o metal
em ouro.
Na mitologia grega, a Lua aparece
ligada a Artemis ou Hécate, a Deusa da

Lua Nova, que concedia prosperidade
material mas depois passou a presidir aos
encantamentos e às magias, tornando-se
numa terrível feiticeira.

por um lado, querem o desapego, mas o
seu lado emocional e inconsciente teima
em ser mais forte. E a tendência é culpar a
mãe.

Num horóscopo masculino, a Lua
indica a imagem que o homem tem das
mulheres, em geral, e da mãe, em
particular. É muito frequente o homem
casar com uma mulher com as
características do signo onde a sua Lua se
encontra no seu mapa de nascimento.

É desejável que percebamos o nosso
lado inconsciente (a Lua) para podermos
chegar à Consciência - ao Sol, ao “Ser” e
assim ser mais fácil enfrentar todas as
adversidades que se nos vão colocando ao
longo da vida. E também sermos felizes. E
não termos medo. Não posso contrariar a
“minha” Lua porque estarei a contrariar a
Alma. Tenho, sim, que perceber o que
tenho de nutrir, de alimentar em mim,
para finalmente ter a minha Alma
realizada, plena e finalmente “iluminada”.
Aí sim, o meu Sol brilhará e a minha vida
também. Por isso, como dizia há pouco, o
signo e a casa onde está a Lua são muito
importantes.

Num mapa astral de uma mulher, a Lua
indica a própria mulher, o modo como ela
interpreta o seu papel de mulher e depois
o papel de mãe.

Uma Lua “forte” no horóscopo indica
também uma pessoa que, embora sensível,
é emocionalmente resistente e com
capacidades maternais ou paternais. São
pessoas que gostam de proteger outros.
Neste grupo de pessoas, encontramos
com frequência terapeutas, enfermeiros,
psicólogos ou psicanalistas (afinal são
estes que conseguem ir ao fundo da
questão, aos recantos da Alma).

É muito importante percebermos a
nossa ligação com a mãe. A mãe é (de uma
maneira geral) quem primeiro nos
aconchega, nos protege e nos alimenta. É
crucial perceber se ela desempenhou esse
papel, ou se criou medos e fantasmas. Se
formos prisioneiros do medo, mais difícil
será atingirmos a tão desejada maturidade
emocional e corremos o risco de ficar
sempre “presos às saias da mãe”. Faz
lembrar aquelas pessoas que, apesar de
adultas, não cortaram o “cordão
umbilical”. Muitas vezes estas situações
resultam em frustrações e a relação com a
mãe pode tornar-se conflituosa. Porque,

No seu lado menos positivo, são
pessoas que vivem demasiado o passado e
apegam-se às raízes, aos ancestrais.
Porque se diz que “o Caranguejo anda para
trás”? É isso mesmo: os nativos do signo
do Caranguejo estão sempre voltados para
o passado e são acumuladores natos de
tudo (inclusive de dinheiro). Para eles, o
velho é sempre bom e o novo é suspeito.
Aparentemente isto pode até trazer
segurança aos “lunares”, mas só
aparentemente, pois é uma segurança
falsa e que pode “corroer” as células
saudáveis
do
corpo.
Uma
das
aprendizagens do Caranguejo e, de algum
modo, de todos nós, como já foi dito, é que
ele tem de deixar de agir com as
inseguranças cíclicas da Lua para que
possa estar seguro da sua identidade.
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Dizem que são pessoas com uma excelente
memória (reminiscências, raízes).
Na Astrologia Médica, a Lua rege os
líquidos do corpo, o sistema linfático, o
sistema reprodutor e as funções digestivas.
Em situações mais complexas, a Lua pode
representar patologias da mente (psique).
Por fim, resta-me fazer uma exaltação à
Lua, como um “planeta” muito bonito,
mágico, romântico e inspirador, que todos
gostamos de ver brilhando à noite nos
nossos
céus.
Quem
nunca
teve
experiências belas ao luar? E até se
apaixonou? Afinal, desde sempre que a
Lua inspirou grandes poetas, escritores,
músicos e até cineastas.
Já pensaram que sem a Lua (emoção)
não poderíamos experienciar o que de
mais nobre e bonito existe no ser humano,
o amor?
Diz uma lenda que a Lua e o Sol sempre
foram apaixonados um pelo outro, mas
nunca ficariam juntos pois a Lua só nasce
depois do pôr-do-sol. Assim, Deus, na sua
bondade infinita, criou o eclipse como
prova de que não existem amores
impossíveis.

Curiosidade:
Na ilha australiana “Natal” existe o
chamado “caranguejo vermelho”. Todos os
anos, entre Novembro e Dezembro, e
rigorosamente no dia da Lua Nova, 200
milhões destes caranguejos que vivem na
ilha, marcham horas e horas em direção à
costa, como que programados por uma
força oculta. Por fim, já na praia, acasalam
e põem os ovos através dos quais se
reproduzem. Já na praia os machos
constroem os seus abrigos (casa IV) para
acasalarem. Após duas semanas as fêmeas
saem dos abrigos, vão até ao mar e fazem
uma espécie de dança para liberar os ovos.
O mais curioso é que esta gigantesca
migração, e única no mundo, ocorre
aproximadamente de 20 em 20 anos, que
é exatamente o tempo que a Lua repete a
sua viagem pelos signos do Zodíaco.
Já conheciam este baralho? É lindo! E
está disponível na loja online do Centro
Português de Tarot.

__________
Ei-la, que aos altos céus ascende aos poucos,
A Lua, o astro-infeliz, dos poetas e dos loucos,
Foco de estranha luz de ocultos malefícios.
A Lua, que fecunda o ventre das mulheres,
Que faz erguer do mar as ondas rosicleres
E uivar os cães na rua e os loucos nos
hospícios.
Afonso Lopes de Almeida, escritor e poeta

__________
Vem Ó lua, contar-me as tuas dores,
Teus Segredos d’ Amor: deixa um instante
Essa louca estrelinha rutilante,
Que desdenha cruel os teus amores.
Nuto Santana, historiador e escritor

__________
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Desafio: comecem a tomar nota do que
vos acontece ou das vossas sensações nas
diferentes fases da Lua, sobretudo em dia
de lua cheia.
“Se a minha Lua não andar de mãos
dadas com o meu Sol, eu vou permanecer
nas trevas e dificilmente conhecerei a
Luz.” (autoria: Maria João Ramos)

Informação sobre as fases da Lua

Nome

Porção
Hemisfério Hemisfério
visível da
Norte
Sul
Lua

Período
visível

Lua Nova

0-2%

Não visível

Lua crescente/
ou crescente côncava

Norte: 3-34%
('direita)
Sul: 3-34%
('esquerda)

À tarde e pouco após o
pôr-do-sol

Quarto Crescente

Norte: 35-65%
(direita)
'Sul: 35-65%
(esquerda)

À tarde e na primeira
metade da noite

Lua crescente
convexa/
ou crescente gibosa

Norte: 66-96%
(direita)
Sul: 66-96%
(esquerda)

Fim da tarde, grande
parte da noite

Lua cheia

97-100%

Toda a noite

Lua minguante
convexa/
ou minguante gibosa

Norte: 96-66%
(esquerda)
Sul: 96-66%
(direita)

Grande parte da noite,
começo da manhã

Quarto Minguante

Norte: 65-35%
(esquerda)
Sul: 65-35%
(direita)

Madrugada e de manhã

Lua minguante/
ou minguante
côncava

Norte: 34-3%
(esquerda)
Sul: 34-3%
(direita)

Fim da madrugada e de
manhã
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Porquê consultar o Tarot?
Ricardo Pinto

“Porque devo fazer uma consulta de
Tarot?” - É uma pergunta muito frequente
para quem nunca o fez, e considero que
tem uma resposta fantástica: Porque pode
ajudar a melhorar a sua vida em muitos
aspectos!
O Tarot é intuitivo, é um facto, e temos
a consciência da verdade nas profundezas
do nosso Ser, é a nossa voz interior a
dizer-nos o que devemos fazer de correcto
e espera que não a ignoremos. Uma
consulta de Tarot ajuda-nos a ouvir a
nossa voz interior e a ajudar a passar a
mensagem.
Reconhecemos que nem sempre se está
desperto para compreender a mensagem.
Algumas pessoas ouvem-na mas recusamna, e é aqui que aparece o Tarot. Se
soubermos tirar o melhor proveito de uma
consulta de Tarot, e ouvirmos as suas
orientações, melhoramos a nossa intuição,
e seremos assim guiados para uma vida
mais enriquecida e conhecedora da nossa
condição.

16

Algumas pessoas têm medo do Tarot,
porque desconhecem a sua natureza e a
maior parte das vezes têm medo de
enfrentar a sua verdade pessoal. Também
existe o medo de o consulente ver alguma
coisa “má” no seu futuro. Mas não é assim
que funciona.
O Tarot não pode prever o futuro na sua
totalidade, no entanto ajuda-nos a tomar
as decisões mais correctas para melhorar a
nossa vida.

Ficam aqui algumas formas em como
uma consulta de Tarot pode-nos ajudar:
Aumentar a clarividência
Seja qual for a situação, não conseguirá
evitar a verdade com o Tarot. O Tarot
coloca-nos em contacto com o nosso EU
superior, que o irá obrigar a olhar com
honestidade para a vida e para o caminho
seguido até à data, mesmo aquelas
situações e questões que não queremos
admitir! Uma vez que tomamos
consciência, seremos capazes de tomar
decisões mais correctas.
Encontrar paz
Ansiedade e preocupação são sintomas
frequentes de viver o desconhecido.
Embora o Tarot não consiga prever na
totalidade o futuro, ou dizer totalmente o
que irá acontecer, pode alertar para o que
está no momento a decorrer. Uma vez que
conseguimos discernir no presente, será
mais fácil perceber de que forma
tomaremos as melhores decisões para
melhorar a nossa vida.
Decisões difíceis
Geralmente consultamos o Tarot para
obtermos conselhos e uma orientação a
seguir, mas uma vez mais não nos dirá o
futuro na totalidade, mas dá-nos uma
recapitulação do nosso presente, e darnos-á algumas dicas de como poderemos
evoluir ou não, se continuarmos na mesma
situação, a escolha será sempre sua.

Iluminar as áreas da vida a
melhorar
Por vezes a vida torna-se de tal forma
preenchida e confusa, que não sabemos
qual o rumo a seguir. O Tarot ajuda a
fazer-se Luz, e poderá ajudar a ter foco e
assim obter melhores resultados no
futuro.

Podemos usar esta informação para
continuar em baixo, ou então para
realizarmos as mudanças necessárias para
avançarmos com determinação.
Melhorar a nossa vida
Nunca se esqueça do poder do livrearbirío! Se viu alguma coisa que não
gostou acerca da sua vida numa consulta
de Tarot, você tem o poder de a mudar,
acredite que sim!
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Quiromancia
Guilherme Botelho

A Quiromancia ou Quirologia, é um dos
estudos mais antigos do mundo. Podemos
ler no livro original de Jó em hebraico, no
capítulo XXXVII, versículo 7, que “Deus
colocou selos nas mãos de todos os
homens, para que os homens possam
conhecer o seu criador e as suas obras.”

Por esse motivo, os historiadores
salientam que a Quiromancia é uma
prática antiga que remonta milhares de
anos. As cavernas pré-históricas da França
e Espanha exibem desenhos de palmas de
mãos com as principais linhas retratadas
com pormenores surpreendentes. Consta
que na idade da pedra, a mão humana
tinha uma grande importância para os
seres humanos. Descobertas arqueológicas
descobriram mãos feitas de pedra,
madeira e marfim, com idades que
remontam a civilizações antigas. A palma
da mão era uma ferramenta de cura,
representava uma ligação entre o homem
e Deus e repetidamente na nossa história
encontram-se provas da sua importância.
As
origens
da
Quiromancia
aparentemente remontam à Índia, na
astrologia Hindu (conhecido como Jyotish
em Sânscrito) e acabou por se espalhar
por toda a China e o Tibete, encontrando
depois o caminho para o Egipto, a Pérsia e
a Grécia, antes de finalmente chegar à
Europa.
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A leitura das mãos não é uma mera
superstição. É uma ciência oculta,
estudada pelos antigos juntamente com a
astrologia. O seu estudo desenvolveu-se ao
longo dos séculos e recentemente surgiu
um interesse renovado por esta antiga
ciência.
Nestes tempos modernos onde as
pessoas vivem à procura de um maior
conhecimento, através de respostas e
verdades dentro de si, a sua prática
floresceu.
Mesmo na ciência, muitos médicos e
psicólogos têm revelado as suas
conclusões ao estudarem o potencial que
as mãos têm em revelar o carácter, a saúde
e os vários estados psicológicos.

pensamentos criam efeitos semelhantes
nas nossas palmas das mãos.”
Depois, no século XVII, muitos livros
foram escritos, que incluíam versões de
tradições ciganas que tinham passado de
geração em geração.
Com a perseguição na Idade Média, esta
prática tornou-se secreta por estar
associada como uma ferramenta de
feiticeiros e adoradores do diabo.
Mais recentemente observou-se uma
renovação de curiosos que procuram
estudar esta arte divinatória e muitos
livros têm sido publicados sobre o assunto.

Muitos
quiromantes
modernos
actualmente
combinam
técnicas
divinatórias tradicionais com psicologia,
terapias holísticas, assim como outros
métodos de adivinhação, como o Tarot, a
Cartomancia, as Runas, etc.
Uma das coisas que muitas pessoas
desconhecem da Quiromancia, é que as
linhas da palma da mão, bem como a
forma das mãos, podem sofrer alterações
em tão pouco tempo quanto dois a três
meses, sendo seis meses o tempo médio
mais aceite pelo estudiosos.
A
Quiromancia
é
actualmente
considerada uma ciência e uma arte, mas o
uso da intuição pode aumentar a
compreensão e análise, melhorando a
leitura. Hoje existem várias linhas de
pensamento e escolas de Quiromancia, o
que conduz a interpretações diferentes e
muitas vezes conflituosas, tornando-a
apelidada de uma pseudociência entre os
académicos.
O primeiro livro de Quiromancia foi
escrito em 1477 por Michael Scotts – De
Philsiognomia – onde abordou a
fisionomia do corpo humano e dedicou um
capítulo inteiro sobre os aspectos da mão
humana. Ele escreveu: “Assim como uma
pedra atirada à água cria ondas, os nossos

De uma forma geral, o quiromante
observa, analisa e interpreta as mãos no
seu todo, prestando atenção à sua forma,
textura, cor, temperatura e ainda as linhas
das palmas das mãos, os vários montes,
etc. Assim consegue ter uma mapa pessoal
do individuo, tendências gerais da sua vida
e possíveis futuros.
CONTINUA…

Curiosidade:
Diz-se que Júlio César avaliava os
homens da sua confiança através da
leitura das mãos.
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O Atendimento Profissional
Guilherme Botelho

Arthur Edward Waite disse uma vez que
“O
Tarot
encarna
apresentações
simbólicas de ideias universais, atrás dos
quais
encontram-se
todas
as
características implícitas da mente
humana e é nesse sentido que os arcanos
contêm a doutrina secreta, que não é nada
mais do que a realização das poucas
verdades enraizadas na consciência de
todos.”

Por esse motivo, o Tarot é uma
ferramenta que permite reflectir e
reavaliar a vida, para depois tomar as
devidas decisões e manifestar as
melhorias.

Nós no Centro Português de Tarot
defendemos que a leitura de Tarot é uma
orientação
valiosa
para
guiar
e
potencialmente melhorar a vida de quem o
consulta.
O Tarot é muito mais do que um mero
oráculo ou método divinatório, usado
comercialmente para “adivinhar” o futuro.
O Tarot é sim, uma linguagem simbólica e
multifacetada que permite orientar o
consulente, de forma o mesmo poder
minimizar ou até evitar as orientações
menos positivas, ao mesmo tempo que fica
atento para tirar o máximo proveito das
orientações positivas e mais favoráveis.

20

Para essa mesma finalidade, as nossas
consultas
são
muito
abrangentes,
abrangendo todas as áreas possíveis da
vida do consulente e explicando os vários
caminhos possíveis.
De forma a potenciar o efeito
consciencializador, não nos restringimos
apenas ao uso intelectual e intuitivo do

Tarot e utilizamos ainda ferramentas
valiosas e transformadoras da consciência
como o Coaching, a Programação NeuroLinguística, a Psicologia ocidental e
oriental,
conceitos
de
Inteligência
Emocional,
entre
várias
outras
ferramentas que potenciam a precisão e
eficácia da leitura.

transmitida deverá limitar-se às cartas que
saem, sem nunca inventar ou acrescentar
nada. A honestidade abrange ainda todas
as transacções entre o tarólogo e o
consulente.

É também importante reforçar que
todas as informações transmitidas numa
leitura não são taxativas e podem ser
alteradas, assim como a decisão tomada
pelo consulente é inteiramente da sua
responsabilidade.

Não julgamento:
A leitura tem como objectivo ajudar o
consulente no melhor das capacidades do
tarólogo. Não cabe ao tarólogo julgar a
vida do consulente e o tarólogo deverá agir
sempre com amor e compaixão.

É por esse motivo que todas as
principais associações internacionais têm
um Código de Ética Profissional e uma
lista de Direitos do Consulente, que
muitos profissionais depois adaptam para
o seu uso profissional.
De forma bastante simplificada, o
Código de Ética inclui:
Confidencialidade:
O nome do consulente e toda a
informação
deverá
permanecer
na
consulta e nunca revelado a terceiros.
Honestidade:
As leituras devem sempre ser realizadas
com honestidade e a informação

Área de conhecimento:
Um tarólogo é alguém que estudou
devidamente o Tarot e deve limitar-se a
esse conhecimento, a menos que tenha
outras formações. Como tal, nunca deverá
dar conselhos médicos, legais, financeiros
ou outros, para os quais não está
habilitado e deverá encaminhar para o
devido
profissional
sempre
que
necessário.
Responsabilização:
O objectivo do tarólogo é orientar e
ajudar o consulente a responsabilizar-se
pelas suas decisões e acções, agindo de
acordo com a sua própria consciência, sem
nunca esquecer o bem maior de todos os
envolvidos.
Capacitação:
O tarólogo deve explicar que o futuro
não está gravado em pedra e que cada um
tem a capacidade de alterar o seu próprio
futuro. O consulente deverá sair da
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consulta confiante e convicto das suas
decisões e capacidades.

tarólogo também nunca deverá pressionar
o consulente a voltar para outra consulta.

Transformação:
O tarólogo deve motivar o consulente e
fazer o esforço necessário, através das
inúmeras técnicas que dispõem, para
trabalhar a sua auto-estima e autoconfiança para conseguir proporcionar as
devidas mudanças na sua vida, quer seja
física, emocional, mental ou espiritual.

Atendimento:
Qualquer tarólogo tem o direito de não
atender se sentir que não o deve fazer, que
não esteja no seu melhor ou se o
comportamento do consulente assim o
justificar. No caso das consultas à
distância, que costumam ser por prépagamento, o pagamento deverá ser
reembolsado ou se o consulente assim o
decidir, podem agendar uma outra data
que seja mais viável.

Elevação:
Cada leitura deverá ser abordada como
se fosse uma bênção. Isto quer dizer que
por muito pouco positiva que possa ser a
informação numa leitura, a mesma deve
terminar num tom positivo e estimulante.
Independência:
É importante que o tarólogo não
alimente dependências. Costumo ouvir,
com alguma frequência, relatos de pessoas
que semanalmente e às vezes até
diariamente, consultam o Tarot. Não é de
todo saudável deixar de viver a vida e fugir
de tomar decisões sem consultar alguém a
toda a hora. O equilíbrio é a chave e por
norma recomendo um período mínimo de
três a quatro semanas entre consultas. O
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Conduta profissional:
É importante manter uma relação
profissional e ética com todos os
consulentes e o tarólogo nunca deverá
utilizar a confiança e a vulnerabilidade do
consulente em prol de si mesmo.
É importante continuar a estudar e
tentar melhorar cada vez mais, de forma a
facilitar um serviço melhor e mais
completo.
Nós, no Centro Português de Tarot
atendemos de segunda à sexta, sempre por
marcação, tanto presencialmente em
Lisboa e Oeiras, como ainda noutras
cidades de acordo com a nossa agenda. No
entanto, para quem está longe ou noutro
país, atendemos também via Skype, em
português e inglês.
Para marcar a sua consulta, pode
contactar através do nosso e-mail:
cptarot@gmail.com ou por telemóvel
através do número (00351) 961 878 993.

Astrologia
Maria João Ramos

Muitos interrogam-se o que é a
Astrologia, quais as suas origens e para
que serve esta “ciência”, ainda tão
contestada nos dias de hoje.
Na verdade tudo o que aqui está escrito
não tem uma base de pura verdade, pois as
opiniões
divergem
e
ainda
hoje
historiadores e cientistas dividem-se nas
mais controversas opiniões. Vamos tentar
simplificar, falando do que nos parece ser
mais interessante, sem nos determos em
grandes detalhes.

possível calcular a posição dos astros e dos
planetas e prever alguns acontecimentos
do quotidiano, como por exemplo, o
aparecimento de pestes, as cheias dos rios,
o apogeu ou queda de reis e até mesmo o
desenvolvimento da agricultura e a criação
dos animais. Para que estes estudos não
fossem perdidos, começaram a registá-los
em pequenas tábuas de argila seca, que
foram sendo descobertas por arqueólogos,
ao longo do tempo.

A palavra “Astrologia” vem do grego
“Astron” que significa astros e “Logos” que
significa estudo, portanto “estudo dos
astros”. A sua história perde-se no tempo.
Pensa-se que terá surgido no IV Milénio
a.C., na cidade de Ur, na Mesopotâmia. O
seu povo, os Sumérios, interessava-se em
particular pela observação do céu e pelo
posicionamento dos astros. Construíram
torres de sete metros, chamadas
“Zigurates”, para poderem observar e
estudar os céus com maior precisão.
Nesses estudos perceberam que era
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Os sacerdotes caldeus (povo do sul da
Mesopotâmia) faziam previsões e cálculos,
tendo deixado igualmente registos de que
o Sol e a Lua cruzavam sempre as mesmas
constelações dentro de uma faixa celeste
que chamaram de Caminho de Anu, que
significa o caminho do centro, o caminho
de Deus e das Estrelas.
Reza a história que foi por esta altura,
talvez 668-627 a.C., que foi escrita a
primeira grande obra sobre Astrologia,
o Enuma Anu Enlil. Nas suas 70 tábuas de
argila, esta obra contém milhares de
presságios e foi a grande referência
utilizada pelos astrólogos da Assíria e da
Babilônia
(Mesopotâmia).
Vários
fragmentos de documentos encontrados
mostram que as previsões eram feitas não
só com base no movimento do Sol e da
Lua, mas também dos planetas, de
cometas, meteoros e outros fenômenos.
Mesmo as condições atmosféricas ao
começo do dia, que possivelmente era
medido a partir do pôr-do-sol, indicavam
como seria o dia seguinte. Os eclipses
também eram um dos mais importantes
elementos para prever acontecimentos
futuros.

Sabemos que a herança astrológica
deixada pelos antigos Egípcios é ainda
hoje de um valor e de uma sabedoria
incalculáveis. Eles eram excelentes
observadores e muito precisos a marcar o
tempo. Dizem que foram os primeiros a
criar o Zodíaco, com os 12 meses do ano e
12 signos, que terá sido pintado por vários
artistas no tecto do Templo de Hathor, na
pequena cidade egípcia de Dendera.

O Zodíaco de Dendera é considerado a
peça mais importante das Antiguidades
Egípcias e encontra-se no Museu do
Louvre, em Paris.
Como sabemos, a palavra Zodíaco
significa
literalmente
“círculo
dos
animais”, o que nos permite perceber a
associação dos animais aos signos
astrológicos
com
que
lidamos
actualmente, no Ocidente. (Carneiro,
Touro, Caranguejo, Leão, etc.)

A conquista do antigo Egipto por
Alexandre, O Grande, foi um marco muito
importante no desenvolvimento da
cultura, filosofia e da Astrologia. Foi
quando
surgiu
a
primeira Carta
Astrológica, desta vez já com referência a
“graus”, isto é, a distância entre os
planetas.
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Os egípcios consideravam a astrologia
uma das ciências mais importantes das
suas vidas e não saíam de casa sem antes
consultarem as previsões do Deus do seu
signo.
Podemos ver como é que a influência
dos astros no destino do Homem tomou
aqui umas proporções significativas, cuja

influência se faz sentir ainda hoje no
Ocidente.

Imperador Cláudio ao trono, muitos
astrólogos foram expulsos de Itália.

Curiosidade: Conheça o seu signo
egípcio e descubra, no final deste texto,
qual a divindade egípcia que rege o seu
destino.

Com a queda do Império Romano (476
D.C.) a astrologia já era considerada uma
“arte de bruxaria” ou superstição, facto
que levou a Igreja Católica a condená-la,
ignorando as referências astrológicas no
Evangelho de Lucas (os reis magos). Afinal
já não faziasentido acreditar que teria sido
uma estrela “divina” que guiou os reis
magos até Belém?

Grécia e Roma são também dois países
onde se destacam grandes filósofos e
astrólogos. Dizem que os Gregos foram os
primeiros a traçar horóscopos individuais,
tendo por base a posição dos planetas no
momento do nascimento. Algumas figuras
históricas, como Júlio César e Pompeu,
acreditavam firmemente na astrologia.
Foi fundada uma escola de Astrologia,
na ilha grega de Kos, e várias figuras
importantes
contribuíram
para
a
propagação e para a evolução desta
ciência. Aristóteles difundiu a ideia de que
os quatro elementos – fogo, terra, ar e
água – influenciavam o comportamento
humano, Hiparco descobriu a precessão
dos equinócios e
Cláudio Ptolomeu
escreveu um dos mais importantes livros
sobre Astrologia, o Tetrabiblos, onde dizia
acreditar que as estrelas e os planetas
influenciavam os nossos padrões de
comportamento. Inclusive chegou a
afirmar que as estrelas determinavam a
nossa nacionalidade, a estatura e até as
deformações congénitas.

A época do Renascimento também foi
um período conturbado em termos de
culturas, religiões e filosofias e aqui a
Astrologia
continuou
a
estar
desacreditada.
Na Passagem da Idade Média para a
Idade Moderna e com o desenvolvimento
de métodos científicos, o homem
descobre-se como o construtor do próprio
mundo, e a visão de um mundo controlado
por Deuses cai por terra. Com a teoria
“revolucionária “ de Copérnico, de que era
o Sol e não a Terra o centro do sistema
solar, Astrologia e Astronomia iniciaram a
inevitável separação.

Uma das mais completas fontes dos
registros gregos de astrologia foi
compilada no final do século passado por
uma equipe de estudiosos, e chama-se
“catálogo grego dos registros astrológicos”.
Em Roma, a Astrologia era consultada
não só pelo povo, mas também por reis e
rainhas. É de conhecimento público que o
Imperador Augusto mandou cunhar
moedas com o seu signo.
Não obstante, Roma estava repleta de
disputas e contradições, sobretudo
políticas e religiosas e com a ascensão do

A partir de 1650 praticamente nenhum
astrónomo acreditava na Astrologia. Em
1665 a Astrologia deixou de ser
oficialmente reconhecida como disciplina
em Universidades, mas nunca deixou de
ser exercida por muitos filósofos e
teólogos, por toda a Europa, sobretudo em
Itália, França e Inglaterra. Espalhou-se
também pela América.
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Como se sabe, a Astronomia, que
literalmente significa “ a lei dos astros”, é
o estudo científico dos fenómenos celestes,
sendo a Astrologia uma filosofia intuitiva,
detentora de uma linguagem e uma
simbologia muito próprias, onde se
acredita existir uma estreita relação entre
a posição dos astros e planetas e a
personalidade do ser humano. Digamos
que o astrónomo consegue, através de
técnicas diversificadas, explicar com
exatidão o movimento dos corpos celestes.
O astrólogo interpreta esse movimento
relacionando-o com as características do
ser humano, partindo do princípio que
existe uma sincronia entre o sistema solar
e a vida humana.

Para o Astrólogo, os ciclos planetários
são como Deuses. Há, portanto, toda uma
influência cósmica invisível que atua no
ser humano, durante toda a sua vida.
A Astrologia será sempre uma ponte
entre o técnico e o simbólico, entre uma
realidade concreta e uma não-racional.
Todos sabemos que as marés podem ser
calculadas pelo movimento do Sol e da
Lua, e que a Lua, nas suas diversas fases,
influencia os ciclos hormonais da mulher.
Então ousamos perguntar: Porque razão
não poderão os corpos celestes funcionar
como “relógios do destino” do homem na
Terra?

Data

Signo

Atributos

Signo Ocidental

16/07 a 15/08

Rá

Deus do Sol

Leão

16/08 a 15/09

Neith

Deusa da Caça

Virgem

16/09 a 15/10

Maat

Deusa da Verdade

Balança

16/10 a 15/11

Osíris

Deus da Renovação

Escorpião

16/11 a 15/12

Hathor

Amor e Adivinhação

Sagitário

16/12 a 15/01

Anúbis

Guardião dos Mortos

Capricórnio

16/01 a 15/02

Bastet

A Deusa Gata

Aquário

16/02 a 15/03

Taueret

Deusa da Fertilidade

Peixes

16/03 a 15/04

Sekhmet

A Deusa Leoa

Áries

16/04 a 15/05

Ptah

Criador Universal

Touro

16/05 a 15/06

Toth

Deus da Escrita

Gémeos

16/06 a 15/07

Ísis

Deusa Mãe Cósmica

Caranguejo

Rá (de 16/07 a 15/08)
Rá é a divindade principal do panteão
egípcio. Está associado ao Sol e é
considerado como o pai de todos os outros
deuses. As pessoas nascidas sob o signo de
Rá são fortes, determinadas e criativas.
Possuem uma energia muito forte e têm
habilidade de sobra para lidar com as
dificuldades. As únicas coisas que arrasam
estes seres tão fortes são a perda e a
rejeição, pois não suportam fracassar.
Mas, passada a onda inicial de tristeza e
depressão, reerguem-se como a Fénix que
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renasce das cinzas e se dispõem a
enfrentar novos e estimulantes desafios.

Neit (de 16/08 a 15/09)
Neit é a deusa da abundância. Cuida
dos campos, da colheita e da caça. É a
protetora dos deuses e guardiã das almas
dos mortos, a quem ela acompanha rumo
à morada definitiva. As pessoas nascidas
sob o signo de Neit são pacientes,
disciplinadas, práticas e objetivas. Não
gostam de subterfúgios e não toleram
mentiras. Possuem uma inteligência
refinada e são capazes de cuidar de tudo
detalhadamente. Exigem muito delas
mesmas e também dos outros, pois
gostam de perfeição e acreditam que a
ordem e o trabalho árduo são à base de
tudo. Quando traçam uma meta, fazem de
tudo
para
alcançá-la.
Cuidadosos,
sinceros, bons companheiros e dedicados,
os nativos de Neit estão dispostos a
oferecer o melhor de si e esperam ser
recompensados na mesma moeda.

"melhor amiga" de seus amigos, na
confidente, na conselheira que sempre tem
algo bom e útil para dizer. Pena que nem
sempre tenham a mesma lucidez para
lidar com seus próprios problemas: um
tanto inseguros, os filhos de Maat hesitam
em tomar decisões e perdem ao colocar o
seu destino nas mãos de outras pessoas.

Osíris (de 16/10 a 15/11)

Maat (de 16/09 a 15/10)
Maat é a deusa da justiça, da verdade e
do equilíbrio. As pessoas nascidas sob o
signo de Maat não toleram a injustiça.
Passam a vida a cultivar relações
harmoniosas e esforçam-se para viver
sempre em equilíbrio. Em nome dessa
filosofia, aprendem a ser diplomáticas e
raramente se deixam abalar por intrigas
ou fofocas. Por causa dessa força de
caráter e de seu charme peculiar,
frequentemente se transformam na

Osíris é o rei dos deuses. Acima dele,
existe apenas Rá, o Sol. Foi o primeiro
faraó do Egito. As pessoas nascidas sob o
signo de Osíris são justas, sábias e
profundas. Possuem um poder espiritual
muito forte, trata-se de um "presente"
oferecido pela deusa Ísis aos protegidos do
seu esposo. Caracterizam-se pelo seu
temperamento forte, por vezes explosivo,
pela sensualidade acentuada e pela
persistência. Lutam com garra e energia
pelas coisas que querem, e nunca se
acomodam a uma situação pouco
satisfatória. Quando contrariadas, podem
tomar medidas extremas, pois Seth, o
irmão mau de Osíris, por vezes lança o
ciúme e a agressividade no coração. Ouvir
a intuição e respeitar os próprios instintos
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são atitudes fundamentais para que os
filhos de Osíris conquistem a felicidade e o
sucesso.

Hathor (de 16/11 a 15/12)
Hathor é a deusa da alegria. Os seus
domínios são a arte, a beleza, a dança e a
música, assim como as viagens e o
conhecimento superior. Protege os
corações
apaixonados
e
concede
fertilidade às mulheres. É retratada como
uma mulher bela, mas na sua cabeça existe
um par de chifres, símbolo da parte
animal que há em cada ser humano. As
pessoas nascidas sob o signo de Hathor
são generosas, sensuais, exuberantes,
sinceras e encantadoras. Possuem muita
vitalidade e perseguem os seus sonhos
com garra e idealismo. Às vezes, ficam a
perder devido ao exagero e excessiva boafé – por isso, aliás, são alvos constantes
dos aproveitadores, e necessitam de estar
atentas para não se deixarem enganar ou
explorar. Quando enfrentam dificuldades,
ficam mal-humoradas e descarregam a sua
irritação em cima de quem for mais
próximo.

mortos e avalia se merecem castigo ou
salvação. As pessoas nascidas sob o signo
de Anúbis são inteligentes, perseverantes e
determinadas. Lutam com afinco pelo
sucesso financeiro e profissional, mas
geralmente demoram a colher os frutos
dos seus esforços. Tudo porque têm uma
missão importante: trabalhar! E, se por
acaso alcançassem as suas metas cedo
demais, poderiam acabar desviando-se
dessa rota. Quando deparam com alguma
coisa que consideram "errada", podem
assumir o papel de juizes e agir de forma
implacável, sem permitirem o diálogo ou a
justificação.

Bastet (de 16/01 a 15/02)
Bastet é a deusa-gata, uma das esposas
de Rá. Representa o poder benéfico do Sol
e a força selvagem que dá coragem e
ousadia. Era invocada nas alturas de
dificuldade e o seu culto era um dos mais
difundidos no Antigo Egito. As pessoas
nascidas sob o signo de Bastet são
extremamente bondosas, costumam aderir
a grandes causas, pois o seu desejo é servir
à humanidade. Amigas leais, fazem
esforços surpreendentes para ajudar
aqueles que amam. No entanto, gostam de
sentirem-se livres e, tal como os felinos,
preferem ser acariciados apenas quando
sentem vontade. O lado negativo da sua
personalidade deve-se a uma certa
rebeldia, que às vezes assume grandes
proporções,
levando-as
a
atitudes
insensatas e até irresponsáveis.

Taueret (de 16/02 a 15/03)

Anúbis (de 16/12 a 15/01)
Anúbis é o deus que julga os seres
humanos no momento da morte. O seu
instrumento de trabalho é a balança da
verdade, na qual coloca as almas dos
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Taueret é a deusa da fertilidade.
Protege as parturientes e as crianças, bem
como as fêmeas prenhes de todas as
espécies. As pessoas nascidas sob o signo
de Taueret são liberais, generosas,
compreensivas e tolerantes. Têm uma
energia espiritual muito forte e podem
manifestar dons mediúnicos. Sensíveis ao
extremo, magoam-se com facilidade,
podendo inclusive fazer verdadeiras
tempestades em copo d'água quando
percebem que o seu amor e dedicação não
estão a ser retribuídos com a mesma

intensidade. Podem enfrentar dificuldades
materiais porque são pouco hábeis para
lidar com dinheiro.

Sekhmet (de 16/03 a 15/04)
Sekhmet é a deusa da guerra. Possui
força e coragem e tem como missão
proteger o deus Rá e o faraó. Certa vez, Rá
ordenou a Sekhmet que castigasse a
humanidade devido à sua desobediência.
A deusa executou a tarefa com tamanha
fúria que o deus Rá necessitou de a
embebedar com cerveja para que ela não
exterminasse a raça humana. Desta forma,
as pessoas nascidas sob o signo de
Sekhmet são ousadas e corajosas. Adoram
enfrentar novos desafios, mas pecam pela
falta de obstinação. Aliás, é comum
iniciarem um projeto de forma animada e
abandonarem-no precisamente quando
começa a dar frutos, isto é, quando deixa
de ser um risco e a torna-se previsível. Isso
também se aplica aos relacionamentos: a
paixão é a sua grande procura.
Exuberantes, enérgicas, um tanto quanto
autoritárias, as pessoas de Sekhmet
necessitam de aprender a arte da
diplomacia e da tolerância, e a controlar a
agressividade.

Ptah (de 16/04 a 15/05)
Ptah é o grande mago, senhor da
serpente e das criaturas da água, símbolo
supremo da fertilidade feminina. É ele
quem dá vida aos homens e a todos os
seres da Terra. As pessoas nascidas sob o
signo de Ptah são pacientes e
perseverantes. Apreciam o conforto
material e procuram a estabilidade a todos
os níveis. Na vida amorosa, nas finanças,
no sector profissional. Quando colocam
uma idéia na cabeça, não há nada que as
faça desistir, e essa teimosia por vezes
transforma-se num obstáculo ao seu
crescimento pessoal. Isso porque não
admitem os seus próprios erros e deixam
de aprender com a experiência alheia.
Contudo, quando um nativo de Ptah
exercita bem o seu lado espiritual,
transforma-se numa pessoa única,
especial.

Toth (de 16/05 a 15/06)
Toth é a divindade que simboliza a
inteligência aguda e a sabedoria. Foi Toth
quem inventou todas as ciências, bem
como a fala e a escrita. As pessoas
nascidas sob o signo de Toth são
comunicativas, inteligentes, mentalmente
ágeis e ativas. Cultivam os mais diferentes
relacionamentos e aprendem um pouco
com cada um deles: tiram lições da
sabedoria dos mestres, da racionalidade
dos cientistas, da simplicidade dos
humildes. Não toleram sentir-se presas ou
controladas, e isso as leva a uma certa
inconstância no amor. Habilidosas, têm
talento para executar trabalhos artesanais
ou que exijam atenção aos detalhes. São
boas professoras, embora se mostrem um
tanto impacientes.

Ísis (de 16/06 a 15/07)
Ísis é a deusa egípcia mais importante.
As pessoas nascidas sob o signo de Ísis são
sensíveis, amorosas, sinceras e incapazes
de guardar rancor. Possuem um forte
instinto maternal e costumam cultivar um
relacionamento bastante intenso com a
família, além de serem "mães e pais" de
todos os amigos. Têm imaginação fértil e
talento para as artes e para a escrita, pois
conseguem captar e traduzir as sutilezas
do amor, da vida, da existência. Fiéis,
tolerantes, gostam de saber que são
amadas e sacrificam-se por aqueles que
lhes são caros. Apreciam o conforto e a
tranquilidade, inclusive, preferem um
amor estável aos arrebatamentos da
paixão.
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Tarot e L.O.T.R.

Parte 2

José Diogo Afonso

“O truque do desaparecimento de
Frodo, a vinda dos cavaleiros negros, o
assalto à cavalariça e, principalmente, a
notícia de que Passo de Gigante, o
Caminhante, se juntara aos misteriosos
hobbits, (...)”. No artigo anterior,
abandonamos a Viagem do Louco de
Frodo Baggins com estes episódios, nos
quais o arcano IV se manifesta. Na
ausência do sábio Gandalf, é Passo de
Gigante quem define a estratégia da
viagem até porto seguro; é ele quem conta
aos hobbits a história do rei elfo Gil-galad
(a Luz Estelar), iluminado pelo “clarão
vermelho da fogueira”; é ele quem trata
autoritária e carinhosamente da ferida de
Frodo, infligida no Cume do Tempo pelos
cavaleiros negros, e os guia até à cidade
dos elfos.
Com a chegada à cidade élfica de
Rivendell é nos apresentada por Tolkien a
energia do arcano V, ‘O Hierofante’. A
carta da transcendência, da moral e do
ensino traz a cura do nosso herói pelo
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poder
espiritual e
sabedoria
de Elrond,
senhor da
cidade,
visto que o
conhecime
nto
para
tratar
a
ferida
de
uma espada
dos Nazgul
é guardado
por poucos.
O conforto
e
a
tranquilidade sentidos, a peculiaridade e
mistério experimentados, o reencontro
com Gandalf e Bilbo num banquete
premiado pelos bons costumes dos elfos,
são factores que levam Frodo e os seus
companheiros a desejar abandonar o Anel
e usufruir das maravilhas daquela cidade
antes de voltar ao Shire. Porém, o

conselho convocado por Elrond traz um
resultado diferente.
Representantes das raças que vivem
sobre a Luz na Terra-Média reúnem-se
sobre a direção do senhor de Rivendell
para decidir o destino do Anel. A reunião
decorre por entre muitas histórias sobre as
origens da maior arma de Sauron e o seu
percurso até às mãos de Bilbo. A discussão
acende-se por Boromir (representante dos
homens de Gondor) propor usá-lo para
salvar aquilo que existe de bom na TerraMédia recorrendo a este instrumento das
sombras. Como Gandalf faz ver, o Anel
tem um mestre e só a ele obedece,
conduzindo à perdição todos os que o
tentem usar. A sentença de Elrond é clara
– ‘Devemos mandar o anel para o Fogo.’ –
porém não determina quem levará a tarefa
avante, à maneira do ‘Papa’ que aconselha
mas não resolve. É Frodo quem assume a
tremenda
missão
e
outros
oito
companheiros se oferecem para ajudar –
Frodo, Sam, Merry, Pippin, Gandalf,
Aragorn, Boromir, Legolas (o elfo da
Floresta Tenebrosa) e Gimli (o anão da
Montanha Solitária). Forma-se, assim, a
Irmandade do Anel.

A decisão foi tomada muito ao estilo ‘é
melhor uma decisão errada do que não
decidir de todo’, começando a etapa VI da
viagem. A carta ‘Os Enamorados’ é
caracterizada pelo Amor, mas também
pela escolha, pela indecisão e pela dúvida.
A incerteza é pano de fundo nesta etapa e
o caminho da Irmandade é feito num para
– arranca: a tentativa falhada de subir o
monte Caradhras, a Cruel; a escolha de
seguir pelas minas de Mória, antiga cidade
dos anões, e a dificuldade em passar a sua
porta mágica, aberta apenas quando se
resolve uma adivinha; a dúvida sobre o
caminho a seguir nas minas e a paragem
numa encruzilhada de três vias; a
descoberta de que a cidade tinha sido
devastada por orcs; a batalha de Gandalf
contra o Balrog, um demónio dos Tempos
Antigos, e a queda do feiticeiro na sombra.
Sofridos pela perda do seu adorado
guia, a companhia acaba por chegar à
floresta de Lothlórien, onde a fé, a
determinação e a vitória são renovadas.
Galadriel, a senhora elfo da floresta, de
grande beleza e sabedoria, tem um papel
preponderante na história de Frodo.
Tendo lhe mostrado o seu espelho mágico,
revelador de coisas que foram, são e serão,
dá ao hobbit a convicção necessária para
agarrar as rédeas da sua vida, confiar nos
resultados positivos da sua escolha e
continuar a viagem. Tanto cresce Frodo
como a elfo, que exposta à tentação do
Anel de Poder nas suas mãos, conquista o
seu lado sombrio. Ponderando a
possibilidade de se tornar a portadora do
anel, de “os governar a todos”, abraçando
a ideia de ser senhora de grande beleza e
ferocidade, situação em que todos a
adorariam em desespero, ela recusa e
aceita ser “só Galadriel”. Partem, então,
em direção a Mordor e também Aragorn
havia mudado – “não havia nele nada do
caminhante tisnado pelo tempo. Quem
estava sentado à popa era Aragorn, filho
de Arathorn, altivo e recto, a pilotar o
barco com gestos hábeis e seguros.”. Esta
citação remete-nos à imagem do arcano ‘O
Carro’, regente desta etapa em Lothlórien.
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O arcano ‘A Força’ começa com a
energia intensa que o caracteriza, com a
morte de Boromir às mãos de um batalhão
de orcs, depois de tentar roubar o Anel.
Este episódio mostra a vertente mais
negativa da carta: o abuso de força, a
teimosia e uma falta de controlo dos
instintos. Por outro lado, desencadeia o
desfazer da Irmandade e o assumir
derradeiro da virtude e da coragem de
Frodo, mostrando o lado luminoso deste
arcano. O louco entrega-se de alma, corpo
e coração à missão e só não o faz sozinho,
porque a lealdade e os valores morais de
Sam não o permitem abandonar o seu
mestre. Enquanto isso, Aragorn, Legolas e
Gimli perseguem os orcs que haviam
raptado Merry e Pippin, debatendo-se com
as suas próprias fraquezas: Aragorn com o
negativismo de todas as suas decisões
parecerem falhar; Legolas com o medo de
perder o rasto; e Gimli com a fraqueza do
seu corpo e a necessidade de lhe dar
descanso. É, então, que nas planícies de
Rohan aparece o presságio da Força
cumprida – a conciliação entre a besta
interior e o espírito, o equilíbrio da
severidade
e
da
misericórdia
–,
simbolizada nos cavaleiros Rohirrim,
aliança perfeita entre homem e cavalo.
O ‘Eremita’ surge com a fuga de Merry e
Pippin para a floresta de Fangorn quando
os orcs são dizimados pelos Rohirrim. É
em Fangorn que encontram, num monte
iluminado pelo Sol, o ser protetor da
floresta, o Ent Barba de Árvore. Os ents,
árvores acordadas nos Tempos Antigos
pelos elfos, guardadores de rebanhos de
árvores ‘adormecidas’, outrora em grande
número, são agora poucos e vivem vidas
solitárias. Barba de Árvore é exemplo
desse eremitismo – “Costumava passar
uma semana inteira só a respirar. (...)
caminhar silenciosamente”. Uma alma
pura, sábia e cuidadosa. Mas não é a única
personificação do arcano IX nesta
aventura, pois Gandalf reaparece das
sombras.
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Gandalf é ao longo de toda a história
uma personificação deste arcano, um
velho peregrino que vagueia pela TerraMédia, vestido de cinzento, apoiado pelo
seu cajado, sempre solitário, absorto na
sua contemplação do mundo interior e
exterior. Até que, na treva de KhazadDûm, do lugar mais fundo ao lugar mais
alto, derrota o demónio e reencontra-se
com a sua Luz. Como a grande águia que o
salvou do pico mais inóspito do Mundo lhe
diz: ‘És leve como uma pena de cisne nas
minhas garras. O Sol brilha através de ti.”
Nas florestas de Fangorn, rodeado por
homem, elfo e anão, o feiticeiro rende-se
às forças que se encontram em ação, aceita
o fluxo da aventura e o destino que lhes
está reservado.
Começa, assim, a manifestar-se a Roda
da Fortuna – “Um pequeno raio de Sol,
filtrado através das nuvens apressadas,
caía-lhe nas mãos, que tinha no colo
voltadas para cima e pareciam cheias de
luz, como uma taça de água. Por fim
levantou a cabeça e olhou para o Sol”. O
Eremita deixa o seu bastão e a sua
lamparina, veste-se de branco, as mãos
voltadas para o céu como que a render-se
ao plano que está traçado, e deixa-se levar
pela maré.
CONTINUA…

Tradicional Ordem Martinista
“A Queda do homem à Luz dos Ensinamentos Martinistas”

Fernando Gabriel Carreira

Diferentes culturas têm diferentes
explicações acerca do aparecimento do
primeiro homem sobre a terra.
Na tradição judaico-cristã, a explicação
do surgimento do homem na Terra é
narrada pela queda descrita por Moisés no
livro dos Génesis, a qual nos tem sido
ensinada desde crianças pela religião, em
casa e muitas vezes até na escola.

Neste texto vamos analisar a queda do
Homem (ou as quedas) numa perspetiva
mais esotérica à luz dos ensinamentos da
Cabala, recorrendo também ao auxílio dos
textos bíblico e do Martinismo, uma escola
de cavalheirismo moral, com base
essencialmente na mística cristã e na
cabala.
O livro dos Génesis fala da criação e da
queda do homem, só que o significado da
palavra criação não é o mesmo hoje do que
era no tempo de Moisés.
Apesar de agora entendermos a palavra
criação como um só acto, em hebraico
“Briah“ ou criação indica apenas um nível
no processo criativo.
Na cabala, o acto da criação vai desde o
nada, o imanifestado, ou “Ein Soph“ até ao
mundo físico, passando por quatro níveis
ou mundos, sendo o mais elevado o das
emanações, “Atziluth“. Segue-se o mundo
da criação “Briah“, depois o mundo da
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formação “Yetzirah“ e por último o mundo
físico
“Assiah“,
que
correspondem
respectivamente aos elementos; Fogo,
Água, Ar e Terra.

O Sepher Yetzirah ou livro da criação
diz: “Deus o inefável criou do nada uma
realidade, deu existência ao não ser e
esculpiu colossais pilares do ar intangível
” (Cap. II, secção 6).
Este
acto
da
criação
parece
corresponder ao mundo de “atziluth“ ou
mundo da emanação de onde foram
emanadas as dez esferas de que nos fala a
cabala, e portanto o primeiro acto da
criação.
O primeiro capítulo do livro dos
Génesis começa com a palavra hebraica
“Bereshit“ que quer dizer no princípio,
começando pele letra hebraica “Beth” que
é a segunda letra do alfabeto e, pela qual
também começa a palavra “Briah“ ou
criação.
Tudo leva a crer que esse capítulo
corresponda ao segundo nível da cabala ou
mundo da criação, no qual aparece pela
primeira vez a criação do homem.

Para compreendermos melhor como
cada
acto
de
criação
passa
necessariamente por estes quatro estados,
vamos imaginar uma coisa tão simples
como a construção de uma casa.
Antes de tudo, teria de haver vontade
para que a casa se construísse e este seria
o primeiro nível.
Depois deveria haver um objetivo para
levar a construção por diante, que seria o
segundo nível.
Reunida a vontade e os objetivos
passaríamos ao nível seguinte que seria o
plano da obra ou a maqueta, a qual
corresponderia ao terceiro nível e só por
fim aconteceria a construção ou
manifestação material da obra, ou quarto
nível.
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No segundo capítulo dos Génesis,
Moisés narra a formação do jardim de
Éden, e da criação da mulher onde já
aparece o homem acompanhado, o que
corresponde ao terceiro nível ou mundo
da formação.
Foi neste mundo, na passagem do
terceiro para o quarto nível que se deu a
referida queda e a entrada do homem no
quarto nível ou mundo da manifestação.
Toda esta introdução com referências à
cabala e ao livro dos Génesis serve para
podermos comparar as semelhanças com o
que nos dizem acerca da queda do homem,
Martinez de Pasqually e Louís Claude de
Saint–Martin.
Estamos agora preparados para
compreender porque nos diz Martinez de
Pasqually logo no primeiro parágrafo do
livro ‘Tratado da Reintegração dos Seres
Criados’ que “Antes do tempo, emanou
Deus seres espirituais, para a sua própria
glória, na sua imensidão divina. Esses
seres deveriam exercer um culto que a

divindade lhe fixara em leis, preceitos e
mandamentos eternos. Eles eram pois
livres e distintos do criador; e não se pode
recusar-lhes o livre arbítrio, com qual
foram emanados sem destruir-lhes a
faculdade, a propriedade, a virtude
espiritual e pessoal que lhes eram
necessárias para operar com precisão nos
limites, em que deviam exercer o seu
domínio. Era precisamente nesses limites
que estes primeiros seres espirituais
deviam prestar ao criador o culto para o
qual haviam sido emanados “.
Este relato parece corresponder ao
chamado primeiro mundo da cabala ou
mundo da emanação, e foram estes
primeiros seres que prevaricaram, contra
as leis e preceitos, tomando o Criador
como um ser semelhante a eles e através
do livre arbítrio que o Criador lhes tinha
dado, decidiram que deles deveriam sair
também criaturas espirituais que ficassem
a depender deles diretamente.

do Criador que era o de reinar sobre estes
espíritos, o que como vimos no exemplo
da construção da casa corresponde ao
segundo mundo ou mundo da criação “
Briah “, cujo mundo está associado ao
objetivo da criação e que nos Génesis
corresponde ao primeiro capítulo.
Por força do mandamento recebido do
Criador, o Homem primordial ou Adão
Kadmon não só ocupou o espaço deixado
por estes primeiros espíritos como se
tornou superior àquilo que eles eram no
início, no dizer ainda de Martinez de
Pascualy “Adão no seu primeiro estado de
glória era o verdadeiro émulo do Criador.
Sendo um puro espírito lia como num
livro aberto os pensamentos e as
operações divinas”.
É a este estado que o homem de desejo
quer ser reintegrado, depois de ter
também ele utilizado mal o seu livre
arbítrio e ter dado ouvidos às tentações
feitas pelos primeiros espíritos sobre os
seus poderes, preferindo agir segundo a
sua própria vontade, em vez da vontade do
Criador.
Com esta atitude, o homem rejeitou o
pensamento Divino, para passar a utilizar
aquele que os espíritos malignos lhe
tinham sugerido.

Foi esta orgulhosa ambição que
precipitou esses seres para longe do seu
Criador, para “este universo físico, em
aparência de forma material para ser o
lugar fixo onde esses espíritos perversos
deveriam agir e exercer em privação toda
a sua malícia. Não se deve compreender
nesta criação material o homem (..) visto
que ele não deveria usar de nenhuma
forma dessa matéria aparente, não tendo
sido emanado e emancipado pelo criador
senão para dominar sobre todos os seres
emanados e emancipados antes de si.”
A
criação
do
homem
parece
corresponder a um objetivo bem específico

A este acto correspondente ao terceiro
mundo ou terceiro nível da criação como
temos vindo a considerar, foi também o
motivo da sua precipitação para junto
destes espíritos, entrando na densidade do
mundo material e adquirindo um corpo
físico, ou um novo envoltório corruptível
sujeito às leis da matéria e à ilusão dos
sentidos.
O homem ficou sujeito à lei da
dualidade, e a uma luta entre duas forças
que se opõem, uma representando o bem e
outra representando o mal.
Longo e penoso, tem sido o percurso na
tentativa de chegar de novo a esse estágio
de felicidade primordial, bem como
muitas têm sido as interpretações feitas
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por pensadores místicos e profetas em
relação à queda, ao estado atual da
humanidade.
Será que estamos mesmo condenados
ao exílio permanentemente?
Louís-Claude de Saint-Martin diz-nos
no seu livro ‘Dos Erros e da Verdade’, que
o homem com a sua queda nada perdeu da
sua essência, embora na sua situação
actual ele seja um ser com duas naturezas
diametralmente opostas, conseguindo
alternadamente
e
com
diferentes
intensidades, demonstrar os efeitos ora de
uma ora de outra.

Como diz ainda Louis-Claude de SaintMartin;
“Não
basta
para
essa
semelhança, que o homem seja capaz de
ler as maravilhas da sabedoria, não
basta que ele possa pintá-las e expressálas por suas obras, não basta que a sua
palavra possa repetir ao seu redor, as
obras dessa divindade suprema, mas é
preciso que com ela, possa ele exercer tais
direitos voluntariamente, e pelo privilégio
sagrado do seu carácter santo, a fim de
que compartilhando os poderes, do seu
eterno princípio, ele compartilhe também
a sua glória e assim a real imagem desse
princípio, em lugar de ser apenas, como a
natureza, sua imagem figurativa (...)
evitando forçá-lo porque considera e
respeita nele o enorme privilégio de que o
tornou depositário.”
Pelo exposto anteriormente, a queda
colocou o homem perante um novo
desafio que é o de poder exercer os
direitos
Divinos
voluntariamente,
envolvido com o processo da natureza,
para que ele seja um agente dessa mesma
evolução, envolto na matéria, no sentido
da sua consciencialização.
Foi para essa consciencialização que foi
necessária a queda. Esta passagem por
todos os reinos da natureza é uma parte do
processo da queda de que vimos falando.
O ser humano, de facto, como ponto
último desse trajecto, contém em si a
história da evolução dessas manifestações
naturais, revelando inclusivamente o seu
corpo físico a presença dos outros reinos
naturais.

Destas duas naturezas uma é, como
referimos, a que resulta da queda, o
envoltório material que foi facultado ao
homem para que, com ele e através dele,
possa trabalhar para suprimir em si todas
as impurezas que o separam da Divindade
que está em nós, e que constitui a outra
natureza, criada à Sua imagem e
semelhança.
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Ao homem compete pois integrar os
diferentes graus de manifestação, através
da consciência do amor, ou seja, do
elemento
fogo
que
com
maior
predominância ele tem, em comparação
com os restantes reinos. É esta a tarefa
que lhe foi cosmicamente destinada, isto é,
deverá ele realizar a espiritualização da
Terra.
Para que tal meta seja alcançada,
oferece este a sua energia, como
receptáculo de formas animadas de vida,

cada vez mais complexas e elaboradas, a
fim de que a tomada de consciência se vá
paulatinamente fazendo.
O alcance desta grandiosa Obra não é
por nós percebido enquanto andamos a
peregrinar, mas apenas no final da
viagem, apenas quando assumirmos
plenamente a Consciência, a Luz.
As dificuldades sentidas, a ausência da
consciência de Deus, ainda não alcançada,
fazem-nos sentir como se tivéssemos
sofrido uma queda de um estado glorioso
de Paz, Alegria e Amor. Se antes,
estávamos integrados no Reino espiritual,
embora sem consciência disso, ao cairmos
na matéria, ficámos desintegrados,
porque
desligados,
buscando
ansiosamente a Reintegração, ou seja a
reunião do que estava separado, em plena
consciência.
Entendendo a criação desta forma como
um acto contínuo dentro do qual a queda
ocupou um desses momentos, todo este
processo pode ser considerado aquilo a
que se pode chamar o processo Adâmico,
ou processo de aprendizagem pelo qual
deve passar a Humanidade do Adão
imortal (Alma), para o Adão múltiplo
(Adão e Eva), passando estes depois a ser
o Adão múltiplo terreno formado de corpo
e Alma, que é a humanidade encarnada.
Devemos, agora trabalhar e esperar que
se manifeste o Adão posterior, aquele que
conhecendo o mal e o pecado não o
pratica.
Este novo Adão foi personificado por
Jesus Cristo que foi quem abriu
novamente o caminho para a consciência
da verdadeira unidade interior que se
perdeu após a queda do primeiro homem.
Jesus Cristo veio mostrar-nos o
caminho a verdade e a vida, a quem Louís
Claude de Saint – Martin chama O
Reparador, que não só nos abriu a porta
como também mostrou o caminho.

A nossa reintegração passa pela
interiorização da mensagem de Cristo
como se fosse o nosso mestre interior a
falar, embora ela tivesse também dito que
as suas palavras eram sementes e que cada
um de nós poderia fazer coisas ainda
muito maiores.
Compete-nos
escolher
entre
o
verdadeiro caminho, em obediência ao
nosso
mestre
interior,
guardando
cuidadosamente no nosso coração a
palavra de Deus, e fazendo do nosso corpo
um vaso de um metal tão poderoso que
suporte a ação do fogo sem se romper e
sem se destruir.
Para isso é necessário que o homem
renasça para as obras do espírito, pela
prática das virtudes, sendo o amor a
principal delas.
Este novo homem, é aquele que guarda
os preceitos divinos e trabalha dia e noite
para os conservar.
Pelo
facto
de
estarmos
ainda
mergulhados na matéria e amarrados a ela
pelo sensorial, não impede que façamos o
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trabalho que tenhamos que fazer e
suportemos as compensações dos bons e
dos maus actos, pois como poderíamos
duvidar do amor divino depois que nos
deu a sua essência!
Deus está desejoso de fazer de novo a
aliança com o homem de maneira a que
ele alcance de novo o estado de glória
primordial e se torne o vaso receptor e
distribuidor da Luz Divina.
O novo homem sabe da situação em que
ainda se encontra, mas regozija-se com os
pequenos passos que vai dando na senda
da reintegração, consciencializando-se
cada vez mais da sua condição Divina.

O inconsciente, pela queda do Homem,
vai tendo então condições de se ir
tornando gradualmente consciente, pela
evolução de toda a natureza, culminando
no ser humano com a auto-consciência.
Esta é o prelúdio da fusão total do
inconsciente com a consciência terrena,
alcançada quando a mente atinge a
iluminação. Percebe-se, então que aquilo
que o ser humano apelidava de consciente
era apenas o seu ego, não consciente do
sábio inconsciente que o habita, o qual
contém em si o germe da verdadeira
consciência, e que a queda é no fundo um
processo
de
consciencialização
da
Divindade e da unidade Cósmica.

Em suma, foi necessária a queda,
porque sem ela o Homem viveria imerso
na inconsciência, embora envolto em tudo
de bom de que a essência é feita. A
imersão no mundo da dualidade,
possibilitou-lhe a relação entre duas
partes, condição necessária para que
percecione a consciência de si. É como se
facultasse ao Ser distanciar-se dele
próprio, para se observar e conhecer, o
que não era possível quando Ele estava em
si imerso, sendo o Todo, sem mais.

Novidades brevemente…
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Entrevista

Ciro Marchetti
Guilherme Botelho

Ciro Marchetti é um premiado designer
gráfico, originalmente do Reino Unido.
Ciro estudou arte em Londres e de lá,
partiu para trabalhar na Europa e América
do Sul, antes de se estabelecer em Miami,
onde abriu a sua própria agência de
design.

Ciro Marchetti é um dos nossos
queridos membros e um grande amigo da
associação, além de se ter tornado um dos
artistas favoritos de muitos tarólogos pelo
mundo fora devido às suas magníficas
obras de arte, particularmente os vários
baralhos que já produziu e lançou no
mercado internacional.
Ciro, podes contar-nos um pouco
sobre a tua formação profissional e
sobre o teu trabalho artístico?
Claro que sim e obrigado pelo convite. É
sempre um prazer!

Ele dá palestras e workshops no Fort
Lauderdale
Art
Institute
e
mais
recentemente ganhou o primeiro prémio
no Worldwide Photoshop Competition. A
sua obra vencedora foi um dos arcanos de
Tarot de um dos seus famosos baralhos.

Eu estudei na escola de arte em Londres
e mais tarde iniciei a minha própria
empresa de design gráfico com um amigo,
inicialmente em Londres, depois na
América do Sul e e finalmente em Miami,
nos Estados Unidos. Acabei por vender a
empresa (na verdade, dei-a aos meus
funcionários) em 2004 e desde então,
concentrei-me
nos
meus
projectos
pessoais de ilustração. Actualmente eu
tenho um agente que me representa em
Londres e que trata das licenças de
reprodução da maioria das minhas
imagens em posters, puzzles, etc.
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O que te levou a iniciar os
projectos de criação de baralhos de
Tarot?
Um dos principais editores gostou do
meu trabalho e convidou-me, por achar
que o meu estilo se iria adequar ao Tarot.

diria que, em média, eu demoro umas 40
horas, sem contar com todas as
modificações que depois poderei fazer.
Muito da imagem original acaba sendo
eliminado antes das 78 cartas estarem
prontas.

Qual é o aspecto mais difícil das
tuas criações?
Devo dizer que é sem dúvida a
realização de um equilíbrio de forma a
poder
reflectir
a
minha
própria
interpretação das várias cartas e da base
tradicional. Não é fácil criar imagens que
transmitam o significado sem precisar do
número nem do nome para as identificar.
Por outras palavras, tento tornar as
minhas criações fáceis de identificar com
as imagens que crio.

O teu uso das cores é bastante
diferente dos outros artistas. O que
pensas sobre isso?
Nos primeiros baralhos, os Tarots
clássicos, eles usavam mais as cores
primárias devido aos métodos de
produção a que tinham acesso. Usavam
também muitos pontos, tinta directa e
tornavam as imagens mais simples.

Quanto tempo demoras a criar
uma carta, desde a sua inicial
concepção até terminares?
Isso varia muito de carta para carta e
tenho reparado que ao longo dos anos, o
tempo tem aumentado em vez de
diminuído.
Por exemplo, o Tarot of Dreams é
muito mais complexo e intenso do que o
Gilded e o Legacy of the Divine. Mas eu
40

Eu gosto de brincar com a luz e com o
sombreado, utilizando-o para melhorar o
ambiente e a disposição, mas também
colocando mais ênfase em alguns
pormenores importantes da imagem. A luz
também coloca mais ênfase no aspecto
mágico, espiritual e simbólico. A fonte de
luz pode ter várias formas, desde a luz
solar que entra por uma janela, velas, fogo,
joias brilhantes ou reflexos no metal e
água.
Que livros é que leste na tua busca
de um melhor conhecimento do
Tarot e actualmente que livros é que
recomendas aos nossos leitores?
Para ser honesto, eu apenas utilizei os
livros para ter uma compreensão básica do
Tarot e acabei por aprender mais sobre o
Tarot e a sua simbologia através de
conversas com alguns dos autores mais
conhecidos. Conheci muitos deles nas
várias convenções de Tarot e achei as
nossas conversas casuais em ambientes
informais mais uteis do que estar a ler
livros.

Pessoalmente, eu adoro e tenho
todos os teus baralhos e sei que a
maioria dos tarólogos portugueses
são fãs do teu trabalho. Podes
explicar aos nossos leitores quais as
diferenças para ti entre os vários
baralhos de Tarot, Lenormand e
Kipper?
Para dizer a verdade, nem eu tenho a
certeza como responder a essa questão e é
uma pergunta que eu próprio coloco
muitas vezes aos vários tarólogos.
Eu acho que a escolha entre os três tem
mais a ver com a sua adequação para as
áreas específicas da própria leitura. Acho
que se deve considerar o tipo de pergunta,
o tema abordado e também a pessoa que
consulta.
Em relação ao baralho Kipper, que é o
meu último trabalho, já percebi que é o
mais adequado para questões relacionadas
com
as
pessoas
mais
íntimas,
relacionamentos e esse tipo de assuntos
mais pessoais, sobretudo no que refere a
várias pessoas.

Qual é a sensação de saberes que
os teus baralhos são especiais para
tantas pessoas?
Eu fico mesmo muito satisfeito e é
gratificante quando as pessoas admiram o
nosso trabalho mas é muito mais poderoso
quando conseguem tirar algum proveito
dele, neste caso utilizando-o como uma
ferramenta valiosa para o seu crescimento
pessoal.
Eu fico sempre bastante sensibilizado e
grato quando recebo e-mails positivos e
motivadores mas admito que também já
recebi algumas críticas, especialmente no
que refere ao meu primeiro baralho, o
Gilded Tarot. Parece que a sua
popularidade irritou alguns dos membros
mais académicos da comunidade do Tarot.
Eu sou o primeiro a reconhecer as suas
falhas e reconheço que é o baralho mais
sofisticado, mas tem tudo o que é essencial
num baralho de Tarot. Claro que o facto de
ter vendido mais de 150 000 cópias em
todo o mundo confirma isso. Nas mãos
correctas, um baralho de 78 cartas em
branco, com apenas o nome ou o número,
será suficiente para uma leitura e o resto é
apenas decoração mas eu considero que
para a grande maioria, as imagens
funcionam como um trampolim e prepara
o palco, de forma a facilitar a leitura.
Podemos atrever-nos a dizer que
te tornaste fã do Tarot e dos vários
oráculos? E se sim, porquê?
De
uma
perspectiva
artística
estritamente profissional, o Tarot é o
material mais satisfatório para criar e
trabalhar. A combinação da criatividade
envolvida e a sua funcionalidade como
uma ferramenta divinatória nas mãos dos
seus utilizadores, é mesmo uma
combinação única. A relação que muitos
desenvolvem com a imagem criada pelo
artista é muito especial e torna-se mais
profunda do que apenas alguém que
admira o nosso trabalho e pendura-o na
sua parede como decoração. É muito
gratificante perceber o quanto a ligação é
profunda e receber frequentemente
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feedback dos meus fãs dizendo que
apreciam todo o meu esforço.

Tu usas algum dos teus baralhos
para ti próprio ou consultas
alguém?
Ironicamente, eu não leio as cartas nem
para mim, nem para os outros. Eu dedico
tanto tempo na produção das imagens que
não consigo ver o trabalho final sem
reparar nos detalhes e lembrar-me do
tempo e esforço que demorou a criar.
Sinto-me demasiado ligado ao meu
trabalho criativo e é como olhar num
espelho, onde já se conhece os pormenores
todos demasiado bem.
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Podes levantar um pouco o véu
sobre futuros projectos que possas
ter? Eu sei que aqui em Portugal e
certamente em todo o mundo, todos
estão muito ansiosos para ver mais
trabalhos teus.
O meu projecto mais recente e
provavelmente o último, é o novo baralho
Kipper, que será oficialmente lançado em
Novembro. Inicialmente foi um projecto
pessoal e financiado por mim mas já tenho
a licença para reproduzi-lo no próximo
ano através de duas grandes editoras e em
várias línguas. Se os vossos leitores
estiverem interessados, podem aceder à
minha página na internet e ver o vídeo
publicitário,
assim
como
uma
demonstração animada que pode ser
visualizado no telemóvel através da nova
aplicação. Penso que é algo novo que
nunca antes foi feito através do Tarot.
Tens mais algumas sugestões para
os nossos leitores?
Não levem as imagens tradicionais
demasiado a sério. Existe um grande
debate sobre qual a versão original ou a
mais correcta no que refere ao Tarot,
Lenormand, etc. Eu não acredito que
exista a versão “correcta”. A própria
história do Tarot tem muitas variações,
evoluções, perspectivas e acrescentos de
várias fontes. Muitas vezes existe uma
suposição que tudo numa imagem tem de
significar algo mas para mim é mais como
olhar para as nuvens, em que cada um vê
algo diferente. Nem todas as linhas num
baralho estão repletas de significado ou
simbolismo e por vezes um traço é mesmo
apenas
um
traço.
Compreender
correctamente e educar-se devidamente
na história do simbolismo escondido no
Tarot é incrivelmente fascinante mas não
acredito que seja indispensável para o seu
uso como uma ferramenta divinatória.
Existem demasiados pontos de vista e
opiniões diferentes e muitas vezes não há
um consenso em relação à intenção
original de qualquer símbolo. Cada leitor
deve sentir-se confortável com o que lhe
faz sentido e abraçar também o lado
intuitivo em vez de se prender apenas ao
lado académico e mental (o que para mim

será contraproducente numa leitura). Já
aconteceu em mais do que uma ocasião,
terem-me dado o crédito de algum
elemento nas minhas criações, como por
exemplo uma forma dentro de outra forma
que até faz lembrar algo e tem um
significado específico. Mas na maioria dos
casos, essa não foi a minha intenção e é
apenas uma coincidência que eu prefiro

chamar de uma associação que apenas
existe no olhar de quem o vê. Fico feliz
quando as pessoas “vêem” algo e mais
ainda quando conseguem fazer essas
associações, mas no final o Tarot é uma
ferramenta
intuitiva
e
não
uma
calculadora precisa e exacta.

Os baralhos de Ciro Marchetti estão disponíveis através da nossa loja online e pode
encomendá-los através do nosso e-mail: cptarot@gmail.com
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Taroteca – Gilded Tarot Royale
Guilherme Botelho

Nesta edição apresento o Gilded Tarot
Royale, um dos baralhos favoritos da
minha colecção e mais uma incrível obra
de arte do nosso querido Ciro Marchetti.

Neste baralho, Ciro trabalhou as
imagens do seu baralho anterior Gilded
depois de 10 anos e criou esta versão
limitada ainda melhor do que qualquer
um de nós conseguia imaginar.
Ciro reavaliou a sua obra
anterior e esmerou-se com este
trabalho artístico que qualquer
tarólogo terá dificuldade em
resistir. As imagens deste
baralho disponíveis online
dificilmente
conseguem
transmitir a sua riqueza e não
lhe fazem a devida justiça.
Este é um baralho radiante e
cheio de vida, impresso num
cartão mais firme que o
tornam ainda mais duradouro.
São ligeiramente maiores do
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que a maioria dos baralhos, causando
ainda mais impacto numa leitura
profissional e vale bem a pena adquiri-lo,
quer seja para estudo pessoal, trabalho
profissional ou apenas como uma nova
acquisição para a sua colecção.

Até o cartão onde se encontra impresso
é mais grosso para uma maior
durabilidade e as figuras dos vários
arcanos têm uma imagem etérea, fazendo
parecer como se não pertencessem a este
mundo e mais fazem lembrar seres de luz
de hierarquias superiores.

Tudo sobre este baralho torna-o
perfeito e deve ser a sua melhor obra até à
data.

O Gilded Tarot Royale vem com um CD
em vez do livro habitual e contém ainda
várias outras novidades para o apaixonado
por esta arte divinatória. O CD inclui
ainda um lançamento que demonstra a
fluidez deste baralho maravilhoso e
mostra como cada imagem flui para a
seguinte.

Toda a apresentação e imagiologia irá
apelar melhor aos profissionais e a quem
já conhece bem todos os arquétipos. Por
ser um projecto auto-financiado, o preço é
mais elevado do que outros baralhos
disponíveis no mercado internacional e
por esse motivo poderá não ser a primeira
escolha para quem está a dar os seus
primeiros passos nesta via.
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Lançamentos de Tarot
Guilherme Botelho

Nesta fase de recolhimento interior, onde deitamos fora o que já não nos serve e
preparamo-nos para o verdadeiro trabalho interior nos próximos meses, partilho com os
nossos leitores este método de tiragem simples mas profundo no caminho do autoconhecimento e crescimento interno.
Equinócio do Outono:
Esta tiragem é fantástica para ser
utilizada no próprio dia do Equinócio
mas pode também ser utilizada entre os
dias 21 de Setembro e 21 de Dezembro
para avaliar a nossa caminhada
espiritual.

1

2

A tiragem do Equinócio do Outono é a
seguinte:
1 – Equinócio de Outono: o seu
bem mais valioso,
2 – Chuva de Outono: o que não
gosta de si mas que até contribui para o
seu crescimento,
3 – Folhagem: o que os outros
apreciam em si,
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4 – Queda das folhas: o que é necessário desapegar,
5 – Lua Nova: o que não percebe a seu respeito e que é oculto,
6 – Colheita: o que cresceu e criou ao longo do ano,
7 – Sementes de Outono: o que tem capacidade de criar no próximo ano,
8 – Ilusão da Lua da Colheita: o que escondeu de si mesmo e não quis ver,
9 – Luz Total da Lua: qual o seu potencial que ainda não descobriu.
Este método de tiragem pode ser utilizado apenas com os 22 Arcanos Maiores,
sobretudo se é principiante, mas se tiver à vontade com o baralho completo, pode utilizar
os 78 arcanos para uma leitura ainda mais pormenorizada.
Este lançamento é muito intuitivo e obriga a alguma introspecção e reflexão. Tente não
racionalizar cada carta e aproveite este método para se conhecer melhor e dar mais um
passo na sua evolução espiritual.
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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 receberá um baralho Lo Scarabeo à escolha do
vencedor.
Boa sorte a todos os nossos leitores!
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O vencedor do desafio anterior foi António Manuel de
Macedo de Loulé que ganhou uma cópia do The Book of
Shadows Tarot volume 1 do nosso parceiro Lo Scarabeo,
conforme solicitou.
A sua resposta às imagens abaixo foi a seguinte:
“O Louco positivo, com toda a sua inocência,
despreocupação e cheio de amor e consciência divina, atira-se
de cabeça para aprender através de toda a vivência que a vida
lhe prepara.
O Louco negativo, não mede as consequências dos seus actos, vive a sua vida sem medir
as consequências e acaba por se auto-destruir com o seu comportamento impulsivo e
irreflectido.”

Marque a sua consulta connosco,
presencialmente em Oeiras e Lisboa
ou à distância por telemóvel ou skype.
cptarot@gmail.com / 961878993

Centro Português de Tarot
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Edição Inverno
Não perca a nossa próxima edição que terá artigos
diferentes sobre Tarot e algumas supresas, entre elas várias
artes divinatórias e sugestões para entrar no Ano Novo com o
pé direito.
Todos os membros podem colaborar com ideias e artigos e
pedimos que enviem-nos os vossos artigos e sugestões
atempadamente.
Quem estiver interessado em participar, deverá enviar-nos
um e-mail para cptarot@gmail.com para indicarmos o
formato dos artigos.

Anuncie Connosco
Pode anunciar na revista Arcanum, de forma a não só divulgar o seu trabalho mas também
para apoiar o nosso projecto e garantir a sua sustentabilidade e melhoria constante.
Aceitamos anúncios relacionados com as várias artes divinatórias, espaços terapêuticos,
alimentação saudável, espiritualidade, lojas esotéricas, entre outros, mas não podemo-nos
responsabilizar pela qualidade e seriedade dos serviços de quem anuncia na revista Arcanum.
Dispomos de vários tipos de anúncios disponíveis:
Página inteira,
Meia página,
Terço de página,
Quarto de página,
Sexto de página.
No que refere às artes divinatórias como o Tarot, Cartomancia, Baralho Lenormand ou
Cigano, Runas, Búzios e Geomancia, não serão aceites anúncios de pessoas ou espaços que
não sejam associados ou certificados pelo Centro Português de Tarot.
Para mais informações, pode contactar por correio electrónico para cptarot@gmail.com.

CENTRO PORTUGUÊS DE TAROT
TAROSOPHY TAROT ASSOCIATION PT

