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Editorial

Este é o momento. Esta é a hora. Eis que chega a Portugal a maior revista sobre Ciências
Divinatórias e Espiritualidade em Português, num período especial em que o ser humano
está mais desperto e à procura da sua unificação com o Divino.
Estamos muito orgulhosos por contar com este fantástico projecto editorial no nosso
país, projecto esse que está prometido ao público há quase um ano.
Sem parecer presunção, os Portugueses já o mereciam. Alguns podem perguntar: “Mais
uma revista sobre tarot?” ou “Outra publicação sobre ciências ocultas?” Vamos por
partes…
A Arcanum é e será sempre uma revista diferente das disponíveis no mercado. É uma
revista de divulgação, instrucção e aprofundamento das várias artes divinatórias, dando
sempre especial ênfase ao mundo mágico do Tarot, abrangendo ainda outros assuntos de
cariz espiritual.
É uma revista fresca, pioneira, sempre com mais e novos conteúdos e constituída por
uma equipa jovem e dinâmica, mas com anos de experiência.
A revista dirige-se a todos os portugueses, sejam eles apenas curiosos, amadores,
profissionais ou filiados na nossa Escola/Associação.
Na Arcanum investimos imenso tempo e trabalho em produzir uma revista com
centenas de dicas realmente úteis para si. Sabemos que ajudará a conhecer-se melhor e a
reforçar a sua ligação com a vida e com o Divino.
Nesta primeira edição tencionamos dar a conhecer uma parte ínfima do nosso trabalho
ao público em geral, com a perspectiva de um sucesso duradouro.
Estamos também consigo diariamente na nossa página e redes sociais.
http://www.centroportuguestarot.pt/
https://www.facebook.com/centroportuguestarot

4

Quem Somos
O Centro Português de Tarot é uma
escola e associação de Tarot e artes
divinatórias, tendo como principal
objectivo, o estudo e o aprofundamento
dos vários símbolos milenares e
universais,
o
desenvolvimento
do
conhecimento
das
várias
artes
divinatórias e a formação de futuros
profissionais.
As nossas principais actividades são o
ensino, a investigação e as consultas de
aconselhamento e orientação.
Apostamos
num
ensino
bem
estruturado
e
muito
responsável,
promovendo cursos regulares de forma a
optimizar a aprendizagem, preparando os
estudantes para uma prática com
qualidade, ética e profissionalismo.

Estamos vinculados à Tarosophy Tarot
Association e a nossa missão é unir as
várias escolas lusas, os profissionais de
língua portuguesa que existem, os
aprendizes destas artes e ainda os

curiosos, levando a cabo um trabalho
sério de ensino e atendimentos, onde
reina uma aprendizagem em conjunto,
baseada na ética e honestidade.
O
termo Tarosophy® define
uma
sabedoria que se encontra no tarot (o
nosso trabalho inclui também outras artes
divinatórias) para que a verdade universal
possa estar disponível nas mentes
humanas de forma correcta e harmoniosa.
Não somos detentores da verdade
suprema e consideramo-nos meros
aprendizes nesta jornada infinita, apesar
de estarmos sempre dispostos a partilhar
o conhecimento adquirido até à data, com
todos os que a procuram.
O nosso objectivo é restaurar a
dignidade espiritual do Tarot (lema oficial
da Tarosophy Tarot Association) e
também das outras artes divinatórias,
para que todos os interessados possam
conhecer correctamente e fazer bom uso
da linguagem simbólica das várias artes,
dando particular ênfase ao Tarot.
O nosso trabalho consiste em
atendimentos diários (presenciais e à
distância), aulas, workshops e cursos
regulares onde as letras dos vários
símbolos ganham forma e transformam-se
em palavras, contando a história da alma
impressa na energia que tudo é.
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Equinócio da Primavera
Guilherme Botelho

Na astronomia, o termo equinócio
define o momento em que o Sol, na sua
órbita (visto da Terra), cruza o plano do
equador celeste (a linha do equador
terrestre projetada na esfera celeste).
A palavra equinócio vem do latim,
aequus (igual) e nox (noite) significando
"noites iguais", ou seja, os dias do ano em
que o dia e a noite têm a mesma duração.
Ao medir a duração do dia, considera-se
que o nascer do Sol é o momento em que
metade do círculo solar está acima do
horizonte, e o pôr do Sol o momento em
que o círculo solar está abaixo do
horizonte. Com esta definição, o dia e a
noite durante os equinócios têm
igualmente 12 horas de duração.
Os equinócios ocorrem nos meses de
Março e Setembro, definindo assim as
mudanças de estação. Em Março, o
equinócio marca o início da Primavera no
Hemisfério Norte e o Outono no
Hemisfério Sul. Em Setembro ocorre o
inverso, quando o equinócio marca o
início do Outono no Hemisfério Norte e a
Primavera no Hemisfério Sul.
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As datas dos equinócios variam de um
ano para o outro, devido aos anos trópicos
(o período entre dois equinócios de
Março) não terem exactamente 365 dias,
fazendo com que a hora precisa do
equinócio varie ao longo de um período de
dezoito horas, que não se encaixa
necessariamente no mesmo dia. O ano
trópico é um pouco menor que 365 dias e
6 horas. Um ano comum que tem 365 dias
é portanto mais curto. Ao longo de cada
sequência de três anos comuns as datas
tendem a adiantar-se um pouco menos de
seis horas a cada ano. Entre um ano
comum e o ano bissexto seguinte há um
aparente atraso, devido à intercalação do
dia 29 de fevereiro.

Devido à órbita da Terra, as datas em
que ocorrem os equinócios não dividem o
ano em um número igual de dias. Isto
ocorre porque quando a Terra está mais
próxima do Sol, viaja mais depressa do
que quando está mais longe.
Espiritualmente, este dia revela os
mistérios da ressurreição espiritual e
podemos ver templos por todo o mundo
que mostram o confronto entre a luz e as
trevas, simbolizando o que um iniciado
enfrenta no seu caminho de autorealização.
No Cristianismo representa o período
da paixão, crucificação e ressurreição de
Jesus. No antigo Egipto, era o período da
ressurreição do deus Osiris e para os
Maias, a ressurreição do deus dos cereais
Hun Hunahpu.

A Grande Esfinge de Gizé no Egipto,
símbolo
da
ressurreição,
olha
precisamente para o sol que nasce neste
Equinócio da Primavera. O templo de
Angkor Wat em Cambodja está alinhado
com o Equinócio da Primavera e
representa a luta entre as forças da luz e
trevas. No templo da serpente alada no
México, que fica em Chichen Itza, vê-se
Quetzalcoatl subir os nove terraços da
pirâmide no Equinócio da Primavera.
No ocidente actualmente, o Equinócio
de Março marca o início da Primavera (no
Hemisfério Norte), sendo a Primavera a
estação do ano que se segue ao Inverno e
precede o Verão. É tipicamente associada
ao reflorescimento da flora e da fauna

terrestres. Por esse motivo é celebrado por
crianças com ovos (da Páscoa) e sementes,
todos símbolos do potencial da vida e
crescimento, físico e espiritual.
Por
esse
motivo
conseguimos
compreender porque as vidas de Jesus,
Osiris, Tammuz, Adónis, Átis, Hun
Hunahpu, Dionísio e muitos outros,
correspondem ao ciclo do sol e atingiram a
iluminação no Equinócio da Primavera.
Muitas tradições utilizavam ou ainda
utilizam esta data para representar o início
do seu ano novo.
O ano Romano começava no Equinócio
da Primavera e tinha dez meses de 30 ou
31 dias, sendo que os 61 dias
correspondentes ao Inverno não eram
contabilizados. Tanto o deus Grego Ares,
como o seu deus Romano correspondente
Marte, deram os seus nomes ao início do
ano astrológico, quando o Sol ingressa no
grau zero do primeiro signo do Zodíaco Carneiro (Áries para os brasileiros).
Diversas civilizações e culturas, que
possuem calendários anuais, comemoram
a passagem de um ano para outro. Tratase de um evento em que se celebra o fim
de um ano em proveito do próximo,
inaugurando um novo ciclo. Para os
antigos egípcios não foi diferente. Há mais
de 5 mil anos, já festejavam, a seu modo, o
Ano Novo.
Os Egípcios iniciavam o seu ano novo
quando
a
estrela
Sirius
(estrela
Flamejante) aparecia no leste, antes do sol
nascer. O Sol anunciava o primeiro dia do
Ano Novo após o desaparecimento da
estrela Sirius. De acordo com as inscrições
antigas que trazem a mensagem do Ano
Novo pode ser lido:
"Ra upet nefer renepet.k" (É Rá que
abre este belo dia de Ano Novo pra ti.”
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hoje conhecida como a Cruz Celta. Na
Itália, havia o culto de Cibele e Átis, apesar
de estar associado à mitologia grega. Os
Judeus celebram a Páscoa e na Rússia
existe a festa Maslenitsa que representa o
retorno da luz e do calor.

Os pagãos celebram o Equinócio da
Primavera e adoram Ostara ou Eostre,
deusa da Primavera, da ressurreição e
renascimento. Na tradição Wicca é o
despertar da Terra com sentimentos de
equilíbrio e renovação. Para os druidas é o
ritual Alban Eilir que traduz-se como "a
luz da Terra", ritual ainda celebrado em
Stonehenge todos os anos.
No Irão celebram o ritual No Ruz que
significa "dia novo" e representa esperança
e um novo começo. Os Irelandeses
celebram no dia 17 de Março o dia de São
Patrício e acredita-se que, com o intuito de
converter celtas irlandeses em cristãos,
São Patrício resolveu unir a cruz solar
(forte símbolo Irlandês), com a cruz cristã,
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Para os Rosacruzes, este Equinócio da
Primavera vê o início do ano 3368, pois a
contagem iniciou-se na 18ª dinastia do
Egipto antigo, dinastia que teve o faraó
iniciado, Tutmes III, que fundiu todas as
sociedades secretas existentes numa só e
também o seu descendente Akhenaton,
célebre faraó, que instituiu pela primeira
vez na história o monoteísmo e organizou
os ensinamentos das Escolas de Mistério
de onde se origina a AMORC.
Os masons do Rito Francês adaptaram
e estabeleceram o dia 1 de Março de cada
ano como sendo o primeiro dia do ano
novo, sendo este ano o ano 6015.
O Equinócio da Primavera este ano é às
22h45 do dia 20 de Março de 2015, data
que escolhemos para o lançamento da
nossa revista Arcanum.

O Louco
Guilherme Botelho

Este é o arcano que representa o herói
da nossa viagem. Para muitos é o primeiro
arcano da sequência e para outros é o
último. O Louco é o princípio e o fim,
representa o Alfa e o Ómega, é o arcano
sem número e pode ser o arcano zero ou
vinte e dois. Alguns estudiosos referem
que pode encaixar em qualquer posição
porque toda a viagem nos mistérios
reflecte a sua experiência.
Esta carta representa o bebé, a
consciência pura e a alma, num estado
ideal de inocência e êxtase, prestes a
aventurar-se no mundo da matéria para
experimentar as várias etapas e com isso
aprender e crescer como Ser divino. É o
grande passo quando o ser consciente
decide abandonar a Lei do Uno e
aventurar-se na Lei do Caos, mesmo
sabendo que se irá transformar num ser
inconsciente para reaprender tudo o que é
na sua essência.
O seu elemento é Ar e tem a
correspondência astrológica de Úrano, o
planeta da liberdade, da revolução e do
pensamento livre. Tanto o Louco como
Úrano são mestres da mudança e da
iniciação e representam novos começos,
pensando de forma extrema e destruindo
padrões antigos para criar abertura para
experiências novas e enriquecedoras.

A maioria das versões mostram um
jovem prestes a dar um salto de fé, um
espírito livre que se atira do precipício,
sem qualquer consideração pelo passado,
presente ou futuro. Por esse motivo, este
arcano representa esperança e mudança,
através de uma confiança cega no universo
e com a convicção de que a acção
individual é o caminho para iluminar o
futuro.
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Na astrologia, Úrano rege Aquário, um
signo de pensamento futurista e a décima
primeira casa do zodíaco, onde os
astrólogos procuram informação sobre a
vida social, como a pessoa funciona em
grupo e as causas ideais. É a casa dos
ideais colectivos e da imaginação.
Na Árvore da Vida, para quem associa
os Caminhos Cabalísticos ao Tarot, o
Louco representa o décimo primeiro
caminho, a descida de Kether (a Coroa)
para
Chokmah
(a
Sabedoria),
representando o caminho percorrido pelos
iluminados que procuram a pureza do seu
espírito através da manifestação na
matéria.

utilizada por quem conhece
nocturno para se orientar.

o

céu

A carta do Louco tem vários nomes nos
mais de dois mil baralhos disponíveis
actualmente no mercado. Os mais comuns
são O Louco, o Bobo, o Mat (ou Le Mat), o
Sábio, o Iluminado e O Buscador
Espiritual.
Por todos esses motivos, muitos autores
referem que o Louco é uma alma em busca
de experiência, disposto a trocar a sua
inocência por sabedoria. É a folha em
branco antes do autor inspirar-se e
manifestar a sua criatividade.
Algumas das suas palavras-chave
incluem:
indefinição,
desorientação,
instabilidade, rebeldia, despreocupação,
irresponsabilidade, loucura, ingenuidade,
incoerência, desapego, falta de fé,
desespero, inconsciência, falta de lucidez,
inocência, infantilidade e extravagância.

A sua letra hebraica é Alef (Aleph), que
literalmente significa Boi. Podemos
associar a sua forma a um arado que
conecta a força masculina do boi com a
receptividade feminina da terra. É uma
das três letras mães e é silenciosa,
representando o nada. Os orientais
associam o Aleph ao Tao, o Tudo ou Nada
de onde se manifesta toda a criação.
Em termos cosmológicos, o arcano do
Louco tem uma correspondência a Cefeu,
uma constelação do hemisfério
celestial
norte, cuja estrela mais brilhante é
Alderamin ou Alfa Cep (α Cep). Está
também associado à constelação Ursa
Menor que contém a Estrela Polar, estrela
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É importante reforçar que todas as
cartas podem ser consideradas positivas
ou ter uma conotação mais negativa,
sempre dependendo do contexto da
leitura. Um erro de principiante e
infelizmente, até de muitos tarólogos, é a
limitação ao seu significado sem
considerarem a sua posição e relação com
as restantes cartas na mesa. Isso poderá
resultar numa enorme diferença na sua
interpretação, variando entre um novo
começo despreocupado com um acto de
loucura, totalmente irreflectido.
Mediante o baralho que se estuda ou
utiliza, todos os pormenores visíveis nas
imagens, são ricos em simbologia. Ao
estudar-se toda essa simbologia, cada
arcano ganha vida própria e alimenta a
intuição de quem lê o Tarot.
Todos esses significados, símbolos e
muito mais é abordado e aprofundado nos
nossos cursos.

Algumas variações do Louco dos mais de 80 baralhos disponíveis na nossa loja.

Tarot de Osho

Wizard’s Tarot

Tarot de Marselha

The Druid Craft Tarot

The Witches’ Tarot

Tarot Waite-Smith

Tarot de Thoth

Steampunk Tarot

Gilded Tarot
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Cartomancia
Guilherme Botelho

A Cartomancia é uma arte divinatória
que utiliza um baralho comum como
oráculo. A sua verdadeira origem é
desconhecida mas existem indícios da
prática deste oráculo entre os povos da
China, Índia, Egipto e Árabe. Os
historiadores são da opinião que o povo
cigano foi o grande responsável pela
disseminação deste método oracular e por
volta do século dezasseis, a sua utilização
era muito comum no continente europeu,
sobretudo entre os intelectuais da
sociedade.

Os inúmeros símbolos ajudam-nos a
conhecer os aspectos ocultos da nossa
personalidade e os acontecimentos mais
importantes da nossa vida terrena e
espiritual, utilizando uma linguagem
bastante mais prática, objectiva e directa
do que outros métodos divinatórios.

Italo Calvino, um dos mais importantes
escritores italianos do século XX, tinha
uma relação especial com a cartomancia e
numa das obras mais famosas do autor
“Destinos Cruzados”, conta a história de
um grupo de viajantes desconhecidos
entre si, que se encontram numa
estalagem e subitamente perdem a
capacidade de falar. Cada um deles depois
tentou comunicar com os outros
utilizando as cartas de um baralho.
A
palavra
Cartomancia
é
etimologicamente composta por duas
partes. A primeira é “carta” que representa
a base que contém símbolos impressos ou
desenhados e a segunda “mancia” que
significa adivinhação.
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Os símbolos mais óbvios na tradição
iniciática incluem as duas cores dos
naipes, que se relacionam com as duas
polaridades da energia, onde o vermelho é
o princípio masculino e activo (yang) e o
preto o princípio feminino e passivo (yin).

As cinquenta e duas cartas do baralho
correspondem às cinquenta e duas
semanas do ano. Se somarmos os dois
dígitos, temos o resultado de sete que
corresponde aos dias da semana e ao
aspecto septenário do ser humano (sete
chacras, sete cores, sete notas musicais,
etc).

A Cartomancia tem muita semelhança
com o Baralho Cigano ou Lenormand, mas
geralmente consegue ser mais objectivo,
estimulando a mediunidade e intuição de
quem a utiliza e interpreta.
A sua utilização correcta permite uma
análise profunda de forma a orientar em
questões de ordem pessoal, amorosa,
profissional,
financeira,
familiar,
espiritual, cármica e de saúde.
Uma das questões mais confusas para
quem pretende aprender Cartomancia e
procura livros sobre o assunto, é a
diversidade de métodos e interpretações
possíveis que parecem contradizer-se uns
aos outros.
O método que utilizamos no Centro
Português de Tarot é um método muito
antigo mas que tem vindo a ser
desenvolvido e aperfeiçoado nos últimos
vinte e dois anos por nós, ajustando-o à
realidade actual.

As doze cartas com figuras estão
relacionadas aos meses do ano e mais
concretamente ao seu aspecto cosmológico
(doze signos do zodíaco). As treze cartas
de cada naipe correspondem aos treze
ciclos lunares do ano. Os quatro naipes
correspondem às quatro estações do ano e
aos quatro elementos da natureza e
mundo material.
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Runas
Emilia Pereira

A origem das Runas perde-se no tempo,
mas acredita-se que tem origem por volta
da idade do bronze, utilizada sobretudo
pelos povos Nórdicos, Germânicos e
Celtas.
São também chamadas alfabeto
FUThARK, assim nomeadas por uma tribo
Germânica, utilizando as seis primeiras
letras. Ao longo dos tempos este alfabeto
foi-se simplificando ao contrário de outros
alfabetos.
No início pensava-se que seria apenas
uma forma de escrita, mas as Runas
representavam muito mais do que um
simples alfabeto, os símbolos eram
gravados muitas vezes como símbolos
sagrados em seixos com sangue de
animais e algumas vezes do próprio
mestre rúnico para lhes dar a força mágica
e espiritual que procuravam.
As Runas eram colocadas num pequeno
saco e depois espalhadas pelo chão e o seu
significado era lido de acordo com a
posição em que se apresentavam. Com o
passar do tempo, as Runas foram sendo
utilizadas cada vez mais como oráculo e
menos como alfabeto.
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As lendas escandinavas contam que o
deus Odin, apesar de ser o mais poderoso,
desejou conhecer os mistérios da magia.
Ele recebeu a sabedoria das Runas depois
de se ter sacrificado durante nove dias e
nove noites, pendurado na árvore sagrada
Yggdrasil, localizada em Asgaard, onde
viviam os deuses.

No final dos nove dias, Odin viu escrito
no chão os vinte e quatro símbolos das
Runas e à Runa em branco foi atribuído o
nome do próprio deus Odin (ou Wodan)
que depois do seu sacrifício, transcendeu a
morte e utilizou os poderes mágicos
adquiridos para se tornar um curador.
Cada Runa representa uma entidade,
uma energia ligada aos deuses da

mitologia nórdica, e são usadas como
talismãs para protecção, em rituais de
magia, esculpidas nos cascos dos barcos,
nas portas das casas, nas armaduras de
guerra e até nas cabeceiras das camas dos
doentes para alcançar a cura.

As Runas devem ser sempre feitas de
uma substância natural, não fabricada
pelo homem, podendo ser de cristal,
argila, madeira, seixo, pedra, concha,
couro, osso, etc. Tudo serve para fazer
Runas, desde que sejam ligeiramente
achatadas num dos lados para que se
possa pintar ou gravar os símbolos.
A seguir a Runas devem ser
energizadas. Pode-se energizar com o sol,
a chuva, o luar, dormindo com elas,
manuseando-as com amor, etc. Costumase ter um pano ou toalha exclusiva para
utilizar como base para as leituras. Muitas
pessoas optam também por guardar as
suas Runas junto com uma ametista, não
só por ser uma pedra ligada à
espiritualidade
mas
também
por
transmutar energias negativas.

O conjunto é constituído por vinte e
cinco peças. Vinte e quatro são com
símbolos e a vigésima quinta é em branco
totalizando as vinte e cinco Runas
utilizadas no oráculo.

No nosso dia-a-dia cruzamo-nos vezes
sem conta com estes pequenos e
misteriosos símbolos, a maior parte das
vezes sem lhes prestarmos qualquer
atenção, tanto em bijuteria que se compra
sem se conhecer o significado, como em
igrejas e templos ou nos locais mais
impensáveis. Se todos nós andarmos mais
atentos, iremos confirmar as mensagens
inesperadas que recebemos através destes
símbolos mágicos.
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Úrano
Maria João Ramos

Úrano é o sétimo planeta a contar do
Sol e o terceiro maior do nosso sistema
solar.
Úrano completa uma volta ao redor do
nosso Sol a cada oitenta e quatro anos
terrestres e a sua distância do Sol é
aproximadamente
três
biliões
de
quilômetros.
Na astrologia, Úrano rege o décimo
primeiro signo do Zodíaco, Aquário, que
vem a seguir a Capricórnio, despedindo-se
assim, de Saturno e das estruturas que
foram criadas ao longo da vida, e que, num
dado momento, já não têm utilidade.

De uma forma geral, podemos dizer que
o Úrano é um planeta positivo porque
permite o desapego, a libertação do
passado e incentiva a caminhar para a
frente, representando o momento em que
surge a coragem para dar o “salto”.
Úrano diz que chegou o momento de
deixar para trás as barreiras e os medos
que o ego foi criando e que impediam de
prosseguir com uma vida em liberdade,
liberdade de saber quem somos e de nos
descobrirmos. Ele lembra também que é
importante descobrir a individualidade e o
Eu interior.
Úrano tem uma força que nos diz que
não
podemos
parar
nunca
até
conseguirmos
encontrarmo-nos
e
percebermos que somos. Ele apela a
descobrirmos a Verdade Universal, a
verdade que nos desperta para uma
consciência cósmica e divina.

Liberdade e Evolução são palavraschave associadas ao planeta Úrano.
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Por esse motivo, há quem relacione
Úrano com o Oitavo Chakra e a Mente
Superior, a verdadeira mente na sua força
de permanente intenção transformativa.

Costuma-se dizer que Úrano é
extravagante, original, fora do comum e
está ligado a estudos elevados como a
Astrologia, Tarot e muitas outras filosofias
esotéricas. Pode-se dizer que o Homem,
com a energia de Úrano, procura elevar-se
aos céus no seu processo evolutivo, numa
busca incessante onde tenta perceber as
diferenças e semelhanças entre o mundo
terreno e mundo divino.
Os processos desencadeados por Úrano
podem ser bastante dolorosos por serem
rápidos e inesperados. A sua energia é
revolucionária e transformadora e levanos a questionar se somos mesmo nós a
fazer isso.
Úrano também desperta a consciência
de que tal situação já não nos diz nada e
que é preciso ir em busca do que é novo e
do desconhecido. É mesmo urgente agir,
para se conseguir libertar do sufoco.
Quando Úrano age nas nossas vidas
sentimos mesmo esse sufoco e é como se
tivéssemos falta de ar, na relação amorosa,
no emprego, nos estudos, nas amizades,
etc.
A energia de Úrano urge mudar e
arriscar e se seguirmos a sua orientação,
sentiremos alívio. Úrano é como o
oxigénio que nos salva das situações de
conforto
que
inconscientemente
alimentamos, apesar de nos fazerem mal.
Úrano proporciona uma nova vida ou
outra percepção da vida, trazendo
oportunidades
e
torna-se
possível
saborear a aventura do risco. Ele faz-nos
dizer “Sei que quero ir por ali. Não sei
onde vai dar esse caminho, mas vou, doa a
quem doer.” Faz lembrar o arcano O
Louco do Tarot. Nada nem ninguém o
pode mover.
Pode-se dizer que a energia de Úrano é
muito egoísta por ser tremendamente
individualista mas atenção, é fundamental
ser-se fiel a toda essa liberdade, senão

pode-se pagar um preço muito alto, sem
poder voltar atrás e onde se entra numa
espiral de culpa, de vergonha, de remorso
e aí poderá evoluir para a auto-destruição.
Na
mitologia
Grega,
Úrano
desempenhou um papel no processo da
criação e estava associado ao céu. Foi
gerado espontaneamente por Gaia (ou
Gea), a mãe Terra e casou com a sua irmã,
tendo uma quantidade enorme de filhos
estranhos, os Titãs, uma raça de gigantes
que se pensa terem sido os progenitores da
raça humana. Depois vieram os Ciclopes e
ainda os Hecatônquiros, monstros com
cem braços e cinquenta cabeças.
Como Úrano não estava satisfeito e
temia o que os filhos pudessem fazer,
empurrou-os novamente para o útero de
Gaia. Esta, como vingança, implorou que
um dos seus filhos castrasse o pai. O mais
novo, Cronos (Saturno), ofereceu-se e
cortou o falo do seu pai, lançando-o de
seguida ao mar. O sangue do órgão caiu no
útero de Gaia e deu à luz as “Fúrias”,
personificações da vingança, semelhantes
a Némesis: a cólera, o rancor, a inveja, o
ciúme, a represália e o interminável.
Simbolicamente é fácil pensarmos que,
se reprimirmos as mudanças exigidas por
Úrano, as “Fúrias” podem nascer dentro
de nós e essa energia acaba por atacar o
corpo na forma de doença. Pode ainda
afectar a psique e pode conduzir a um
colapso nervoso. Levando ao extremo,
pode fazer com que se desista da vida.
Com tudo o que foi dito, é de extrema
importância
que
consigamos
agir
corajosamente, empreendendo novas
acções e explorando outras maneiras de
ser, independentes e inovadoras.
Apesar da sua energia imprevisível e até
avassaladora, Úrano faz-nos ter mais
confiança em nós e na vida.
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Arthur E. Waite
Guilherme Botelho

Arthur Edward Waite nasceu nos
Estados Unidos no dia 2 de Outubro de
1857, na cidade de Brooklyn, Nova York. O
seu pai, Charles F. Waite, era da marinha
mercante e morreu num acidente no mar
quando Arthur tinha apenas um ano de
idade.

rejeição, a mãe de Arthur converteu-se ao
Catolicismo.
Os ensinamentos da Igreja tiveram um
grande impacto em Arthur ao longo da sua
vida, incutindo nele uma paixão por
rituais e chegou a ser acólito. Quando a
sua irmã faleceu pouco depois do seu
décimo sexto aniversário, ele questionou
os ensinamentos da Igreja. Embora a
família fosse pobre, a sua mãe conseguiu
colocá-lo em algumas pequenas escolas
particulares no norte de Londres e aos
treze anos entrou para o St. Charles
College.
Arthur acabou por deixar a escola para
se tornar funcionário de um escritório e
escrever poesia nos seus tempos livres.
Aos vinte e um anos de idade, começou a
estudar textos esotéricos no Museu
Britânico, onde conheceu um homem
chamado Samuel Liddell MacGregor
Mathers.

Depois do seu falecimento, a mãe de
Arthur regressou para Londres. Eles
nunca se tinham casado oficialmente e
acabaram por ser rejeitados pelos parentes
ricos da sua mãe, forçando-os a viver
numa situação de pobreza. Devido a essa
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Em Janeiro de 1891, Waite e a sua
esposa Ada Lakeman foram iniciados no
grau de Neófito na Ordem Hermética da
Golden Dawn, no templo Isis-Urania. O
seu envolvimento era irregular e a sua
esposa nunca ficou entusiasmada com a
Ordem, mas em Abril de 1892, Waite foi
iniciado no Grau de Philosophus 4=7,
apenas para deixar a ordem pouco tempo
depois.

Waite sempre foi mais a favor do
caminho do místico do que o caminho do
ocultista e nunca tinha concordado
plenamente com Mathers. Mesmo assim,
foi convencido a regressar um ou dois
anos depois e em 1899 foi admitido na
Ordem Interna da Golden Dawn, a Rosa
Vermelha e Cruz de Ouro.
No dia 19 de Setembro de 1901, Waite
decidiu entrar na Maçonaria e foi iniciado
na Ordem. Pouco tempo depois entrou
também no Societas Rosicruciana in
Anglia (SRIA) e ainda se tornou um
Cavaleiro dos Templários.
Waite continuou a trabalhar com os
membros da Golden Dawn durante mais
vinte anos.
Arthur Edward Waite certamente
deixou a sua marca através da sua enorme
sede de conhecimento e foi um escritor
prolífico sobre o oculto, tendo escrito mais
de cinquenta livros sobre a Cabala,
Alquimia, Rosacrucianismo, Maçonaria,
Magia Cerimonial e o Santo Graal.

Enciclopédia da Maçonaria e o seu Livro
de Magia Cerimonial.
A sua contribuição mais notável foi
quando criou o baralho de tarot RiderWaite e escreveu o livro The Key to the
Tarot em 1910. O baralho foi pintado por
Pamela Coleman Smith, também ela
membro da Golden Dawn. Pouco depois
foi publicado pela Rider Company
novamente, desta vez com o livro The
Pictoral Key To The Tarot.
O tarot Rider-Waite tornou-se o tarot
mais utilizado na história e foi dos
primeiros baralhos a ter todos os setenta e
oito arcanos ilustrados, em vez de apenas
os vinte e dois Arcanos Maiores.
O seu baralho tem servido de inspiração
na criação de novos baralhos para
centenas de artistas e tarólogos neste
último século.
De acordo com a Ordem Hermética da
Golden Dawn, Arthur Edward Waite
faleceu aos noventa anos em 1947, mas
existem relatos que referem que faleceu
em 1942.

Alguns dos seus livros ainda estão em
impressão, como A Santa Cabala, A Nova
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Tiragens
Guilherme Botelho

Em todas as edições, iremos abordar uma ou mais métodos de lançamento de tarot de
forma a dar a conhecer novas tiragens possíveis e ajudar os leitores a desenvolver um
trabalho mais abrangente.
Para darmos início, divulgamos duas tiragens em homenagem do Equinócio da
Primavera.
Metamorfose
A primeira tiragem é útil para a celebração do Equinócio e a ordem de lançamento faz
lembrar uma borboleta. Lembramos que as energias da Primavera despertam-nos para as
possibilidades da vida.
Aproveite a Metamorfose para agitar os fogos criativos dentro de si, comemorando a
fertilidade, a confiança, a saúde e a boa sorte. Abra as suas asas e voe, bem alto e de forma
livre.
A tiragem da Metamorfose é a seguinte:

2
1

3

4

6
5
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1 – Saúde
Descreve o estado geral de saúde no momento actual. Se sentir que a carta não tem uma
conotação positiva, é porque representa algum aspecto que necessita de atenção.
2 – Prosperidade
Esta carta indica o caminho a seguir para alcançar a prosperidade e sugere as medidas
necessárias para manifestar boa sorte na vida. Se sair uma carta aparentemente negativa,
poderá descrever um bloqueio que está a impedir que desfrute da verdadeira abundância.
3 – Confiança
Esta é a casa da auto-estima e indica os pontos fortes da personalidade. Com uma carta
invertida ou associado a uma das cartas negativas da cartomancia representa uma área
importante a dar mais atenção para a auto-estima poder florescer.
4 – Carreira
Esta casa descreve os seus pensamentos e sentimentos no que diz respeito ao seu
trabalho e como a sua mente está a funcionar. Pode indicar a acção a tomar para melhorar
ou fortalecer a sua vida profissional.
5 – Relacionamentos
A quinta casa mostra como a sua vida amorosa se encontra. Uma carta menos boa
sugere onde é preciso concentrar o seu esforço para melhorar o relacionamento e as
emoções associadas ao mesmo.
6 – Metamorfose
Esta carta revela a promessa de mudança e descreve o que irá surgir a partir do
momento que sair do seu casulo, sobretudo se seguir as sugestões indicadas nas cinco
cartas anteriores.
Os nossos alunos conseguirão fazer uma tiragem ainda mais pormenorizada utilizando
uma combinação de três cartas em cada casa, combinando o tarot e a cartomancia.
Uma tiragem ainda mais simples mas igualmente interessante, é a Sementeira.
Sementeira
Este método utiliza apenas três cartas:

1

2

3

1 – Que sementes estou eu a semear?
A primeira casa indica as energias que se emana que provavelmente não se tem
consciência. Qual será o efeito ou resultado do que está a fazer actualmente (sobretudo a
nível inconsciente)?
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2 – Que sementes emergem à minha volta?
A segunda casa revela o que já está em andamento mas que não é totalmente percebido.
Poderá ser o resultado de algum projecto recente ou um objectivo que se estabeleceu há
pouco tempo. Quais os resultados que se está a ter e haverá algum aspecto que necessita
mais atenção?
3 – Em quê é que preciso de me focar mais até ao Solstício de Verão?
A terceira casa indica tarefas a ser executadas, habilidades a desenvolver ou apenas algo
que é importante prestar atenção para se conseguir atingir o objectivo.

Mais uma vez, é possível tirar três cartas para cada casa para pormenorizar a
informação. Pode ser só com tarot (arcanos maiores e menores) ou combinado com a
cartomancia.
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Entrevista

Marcus Katz & Tali Goodwin
Guilherme Botelho

Nesta edição, temos o prazer de
entrevistar Marcus Katz e Tali Goodwin,
autores mundialmente reconhecidos e
fundadores
da
Tarosophy
Tarot
Association.
Contem-nos algo sobre o vosso
passado, por favor.
Tali e eu (Marcus) conhecemo-nos
através de amigos em comum há já algum
tempo, mas nós só começamos a trabalhar
juntos há oito anos, em 2007. Eu andava a
pensar num novo projecto e Tali sugeriu
que estaria interessada em ajudar se eu
quisesse criar uma associação profissional
de Tarot, o qual ela achou que seria um
bom projecto. Nós começamos a trabalhar
na Associação com 12 membros e cresceu
para 34 pessoas no primeiro ano (na época
era uma grande quantidade). A seguir
começamos a nossa revista, um projecto
arriscado na altura, para logo a seguir
começar a oferecer cada vez mais
workshops com base no nosso método
"Tarosophy". Como a Associação cresceu,
fomos convidados a realizar convenções e
outros eventos, onde ficamos muito felizes
em conhecer todos pessoalmente e
partilhar a nossa paixão pelo Tarot.

Como e quando surgiu a vossa
paixão pelo tarot?
Marcus: Eu descobri o Tarot quando
eu tinha 12 anos e comecei a ler o Tarot
quase de imediato. Eu amava os mistérios
do Tarot e como ele falava de coisas
invisíveis. Eu já trabalhava com magia e
outros temas, como o I-Ching e mitologia
Egípcia, desde uma idade muito precoce.
Adoro ensinar Tarot acima de tudo e tenho
uma foto antiga minha quando tinha
apenas 18 anos, há 32 anos atrás, onde
estou à frente de um dos primeiros
computadores da IBM "portátil", com o
meu baralho de Tarot, varinha mágica,
livros e revista atrás de mim.
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Tali: A minha mãe costumava visitar
tarólogos e médiuns e desde os meus 8
anos que eu gostava de a acompanhar. Eu
não tinha um baralho de Tarot na altura,
mas tinha um livro sobre o uso de cartas
de jogo para fins divinatórios, apesar de
sempre ter tido um pouco de medo! Eu
cresci num meio esotérico e numa família
aberta à espiritualidade. A minha mãe
usava um pêndulo e a nossa cidade litoral
de Blackpool foi inundada por inúmeros
videntes e adivinhos. O meu irmão
também está actualmente a estudar Tarot
e vai regularmente à caça de fantasmas!
Eu tenho uma paixão por história e pelas
tradições familiares, e a minha pesquisa
nessas áreas tem sido essencial na
descoberta das segundas imagens de Tarot
do Arthur E. Waite em "Abiding in the
Sanctuary", no nosso trabalho relacionado
com a Golden Dawn no "A New Dawn for
Tarot
"
e
noutros
projectos,
particularmente "Secrets of the WaiteSmith Tarot". Eu acredito que é
importante conectarmo-nos com os nossos
antepassados e todos aqueles que
seguiram o caminho antes de nós.

Quem e por quê foi a vossa maior
inspiração
e
contribuiu
para
aprofundarem este tema?
Ambos fomos inspirados pelo profundo
misticismo do A.E. Waite e da vida de
Pamela Colman-Smith, que juntos
deixaram o baralho de Tarot mais popular
do mundo. Temos seguido os seus passos e
passámos muito tempo no Verão de 1909.
Gostamos de pensar que eles estariam
muito felizes ao saberem que inspiraram
tantas pessoas com o seu baralho.
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Vocês têm um baralho de Tarot
favorito?
Marcus: Os meus favoritos são o
baralho Waite-Smith, o Thoth mas
também tenho muitos outros. Eu uso as
Psycards
e
as
cartas
oraculares
“Philosopher’s Stone” por Da Es.
Actualmente, estou a utilizar novos
baralhos, como o “Zirkus Magi” e “Dark
Sun” porque eu gosto de experimentar
com diferentes baralhos.
Tali: O meu favorito é o baralho WaiteSmith, que ganhou vida inspirado no
teatro e música da época. Eu também
gosto muito do baralho Lenormand e acho
fantástico como foram criados mais
baralhos Lenormand nos últimos dois
anos do que nestes dois séculos desde que
o baralho foi criado pela primeira vez!
Conte-nos um pouco sobre os
vossos projectos literários.
Começamos a trabalhar em "Around the
Tarot in 78 Days", o nosso primeiro livro
em conjunto, para reunir uma grande
quantidade do material do curso que
estávamos a ensinar. Tivemos a intenção
de equilibrar uma abordagem pouco
académica mas devidamente pesquisada
(Marcus) com uma abordagem intuitiva e
emocional (Tali), para apresentar algo de
fácil acesso a todos. Desde então
escrevemos muitos livros, incluindo livros
em formato Kindle, que gostamos de
utilizar, porque permite-nos experimentar
ideias totalmente novas. Nós temos a
regra que tudo o que fazemos tem de ser
totalmente novo e fresco!
Como surgiu a criação da
Tarosophy Tarot Association e quais
são os seus objectivos?
O objectivo da Tarosophy Tarot
Association surgiu quando a autora Naomi
Ozaniec disse-nos que nós estávamos a
"restaurar a dignidade espiritual do tarot".
Pedimos-lhe se poderíamos usar essa frase
e ela gentilmente cedeu-nos a sua frase.
Isso significa que nós trabalhamos para
promover os valores mais profundos do
Tarot de forma a mudar a vida das
pessoas, inclusive a nossa, e que o Tarot é

uma ferramenta digna de consideração na
cultura
contemporânea.
Também
lembramos que a nossa marca registada
de Tarot "Tarosophy", é "Tarot para
envolver a vida, não fugir dela". Isso
significa que nós esperamos que as
leituras de Tarot causem mudanças na
nossa vida e na vida dos outros, não
podendo ser utilizadas apenas para fugir
dos problemas reais. Acreditamos que o
Tarot utilizado correctamente pode mudar
a vida positivamente, como exploramos
nos nossos livros "Gated Spread" e a série
"A Vida do Tarot".
Que livros de Tarot mudaram a
vossa vida?
Marcus: O primeiro livro que eu li foi
o livro de Stuart Kaplan, simplesmente
chamado "O Tarot" mas o livro que me
disse que o Tarot pode ser usado para
mais do que “uma mera leitura” foi
"Evolution Through the Tarot" de Richard
Gardner. Foi profundo! Mais tarde,
durante a minha adolescência, o meu pai
foi oferecendo todos os anos no Natal a
“Encyclopaedia of Tarot” por Stuart
Kaplan, à medida que ia sendo publicado.
Lembro-me de passar os meus primeiros
três meses de cada ano, a olhar para todas
as centenas de baralhos diferentes de
Tarot, a imaginar como as restantes cartas
de cada baralho seriam e cheguei mesmo a
desenhar as minhas versões para colmatar
as cartas que faltavam nos livros.

Tali: O meu primeiro livro foi o
"Bumper Book of Fortune-Telling", que
tinha todos os tipos de métodos que eu
tentei, incluindo Quiromancia, Pêndulos,
Cartas e até uma roda oracular com
mensagens escritas. Eu estava sempre a
tentar comunicar com o mundo invisível,
até que eu comecei a ouvi-lo comunicar
comigo! Agora, escrever os nossos
próprios livros tem sido uma mudança
enorme de vida, onde tento destilar o
mistério essencial do Tarot para ser
partilhado por todos, independentemente
do seu nível. Eu li a biblioteca inteira do
Marcus ao longo destes anos e todos os
livros ainda falam comigo.
Como se vêem daqui a cinco e dez
anos?
Gostaríamos de ter ainda mais livros
disponíveis nos próximos cinco anos e de
estar a incentivar através de novos
pensamentos e ideias sobre Tarot. É um
momento muito excitante para os estudos
de Tarot e estamos felizes por apoiar esse
interesse e criar inovação. Daqui a dez
anos, nós gostaríamos de estar a
frequentar novos eventos e sermos
mostrados novos tipos de Tarots que ainda
não podemos sequer imaginar. Nós
também queremos terminar o nosso
projecto que dura há 12 anos e criar três
baralhos de Tarot num só, "The Tarot of
Everlasting Day".
Quais os projectos futuros que
desejam compartilhar connosco?
O nosso próximo livro para Llewellyn a
seguir a "Secrets of the Waite-Smith
Tarot" (sai em Abril de 2015) já está em
preparação e será algo único no Tarot. Ele
irá unir os nossos interesses, utilizando a
história da cartomancia e apresentando
caminhos futuros para a leitura prática.
Temos também vários livros que temos
estado a escrever e que estamos
interessados em concluir: "Tarot and
Kabbalah" é o próximo a ser publicado,
seguido por "NLP Magick", "Tarot Edge:
Tarot for Teens" e muitos mais. Temos
ainda uma lista de 78 livros totalmente
inovadores sobre Tarot nos quais estamos
a trabalhar.
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Vocês têm alguma expectativa
para
os
tarólogos
de
língua
portuguesa?
A nossa expectativa e a nossa maior
alegria é quando cada leitor encontra a sua
própria voz no Tarot e o Tarot manifesta
algo através dessa pessoa. Cada país tem a
sua própria voz e tradições, boas e más, no
que diz respeito à adivinhação. Esperamos
que Portugal possa aprender mais
rapidamente a partir dos desafios já
superados noutros países e encontrar o
seu próprio lugar na nossa comunidade
global de associações da Tarosophy Tarot
Association.

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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Baralhos dos Membros
Guilherme Botelho

O baralho de tarot mais utilizado no
mundo e que inspira mais artistas de tarot
nas suas criações, é sem dúvida o baralho
Rider-Waite, de Artur Edward Waite e
desenhado por Pamela Colman Smith.

Podemos dizer que é uma versão mais
atraente e elegante do original e
destacamos a qualidade do material onde
é impresso.
A sua durabilidade é maior do que os
outros baralhos disponíveis no mercado
devido à qualidade do cartão onde é
impresso e o seu acabamento plastificado.
Este baralho é sem a menor dúvida, o
melhor clone do original, sendo também
um dos preferidos dos tarólogos mais
tradicionais.

Agora imagine o mesmo baralho
renovado, com todos os pormenores mais
nítidos e com cores mais modernas e
vivas.
O baralho Universal Waite Tarot, criado
por Mary Hanson-Roberts e publicado
pela US Games desde 1990, é o primeiro
baralho a ser divulgado por ser um dos
favoritos dos nossos alunos.
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O trabalho artístico e o uso das cores de
Mary Hanson-Roberts salientam as
expressões faciais dos vários arcanos,
tornando-o ainda mais intuitivo e fácil de
interpretar. Os símbolos esotéricos são
mais facilmente compreendidos nesta
versão e pequenas nuances dão uma nova
vida a este baralho.

tarot e ainda mais para quem está a iniciar
o seu percurso no mundo dos mistérios
cósmicos, tornando qualquer leitura mais
fácil e profunda.
Cada carta tem aproximadamente sete
centímetros de largura e doze centímetros
de altura, adaptando-se perfeitamente a
qualquer mão.
O verso de cada carta é azul-escuro com
estrelas douradas de vários tamanhos,
favorecendo a intuição enquanto torna o
baralho ainda mais atraente.

Podemos ver a expressão do Eremita à
espera de quem procura sabedoria, os
cereais que crescem cheios de vida aos pés
da Imperatriz, o desespero nos rostos das
vítimas da Torre, a expressão cansada mas
determinada do Nove de Paus, como o
Quatro de Copas está muito pensativo e
muitos mais pormenores em todas as
cartas.
Todos estes aspectos são melhorias
vantajosas para todos os que gostam de
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O baralho Universal Waite Tarot
encontra-se disponível na nossa loja
online a um preço convidativo.

Filiação
Partilha a nossa paixão por Tarot? No
Centro Português de Tarot e a Tarosophy
Tarot Association, irá encontrar uma
família com os mesmos interesses.

Ao filiar-se, cada membro recebe ainda:

Como membro, receberá apoio e
orientação, a todos os níveis, quer seja um
novato absoluto ou um leitor de Tarot
experiente e irá juntar-se a outros
membros que utilizam o Tarot para
adivinhação, autoconhecimento, arte,
diversão e crescimento pessoal.



O Centro
Português
de
Tarot e
a Tarosophy Tarot Association juntos,
contam com mais de 50 anos de
experiência de estudo e ensino.










Ao associar-se, irá conhecer dezenas de
milhares de estudantes portugueses e
internacionais que compartilham as
nossas redes sociais, garantindo uma
recepção calorosa e um apoio amigável,
para desenvolver o seu Tarot a um
patamar cada vez mais elevado.



A sua filiação inclui o acesso
instantâneo à Tarosophist International, a
maior revista mundial sobre Tarot, com
centenas de artigos de autores e
professores de Tarot reconhecidos,
incluindo Mary K. Greer, Rachel Pollack,
Lon Milo Duquette, Marcus Katz, Barbara
Moore, Tali Goodwin, entre muitos outros.




Inclui também o acesso à nossa revista
trimestral
sobre
Tarot
e
Artes
Divinatórias, Arcanum, em português.
Ambas as revistas são enviadas em
formato pdf aos membros filiados.







Todas as edições anteriores da
revista Tarosophist International e
ainda 4 novas edições por ano;
A
nossa
revista Arcanum (em
Português) a cada trimestre;
A possibilidade de participar com
artigos na nossa revista Arcanum;
Um pequeno curso de 5 semanas
sobre Tarot;
Acesso a vídeos e materiais
exclusivos, ofertas especiais e
descontos;
Encontros periódicos de partilha e
aprofundamento;
Certificado de filiação e os logotipos
para o seu uso profissional;
Os membros profissionais terão a
promoção dos seus serviços na nossa
página;
Os membros profissionais terão
apoio na criação da sua página
online;
Descontos ao anunciar na nossa
revista Arcanum;
Descontos na nossa loja online;
10% desconto em todos os serviços
da Indian Rose Eventos;
Entre outras vantagens.

Prémios de fidelidade:
Na renovação da sua inscrição anual,
terá direito a várias ofertas adicionais, a
primeira das quais é um baralho diferente
a cada ano.
Para mais informações contacte-nos:
cptarot@gmail.com
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Curso de Tarot e Cartomancia
O Tarot como oráculo estabelece uma comunicação directa do inconsciente colectivo ou
mundo divino, ao nosso consciente.
É uma ferramenta valiosa que ajuda a orientar e a aconselhar de forma a podermos tirar
o máximo proveito da vida, ao mesmo tempo que alerta para possíveis obstáculos a evitar.
Este é um curso inovador e muito completo que inclui a vertente divinatória,
comercialmente conhecida, e ainda a vertente terapêutica e iniciática (espiritual e
cosmológica, com ensinamentos para a alma).
Estes conhecimentos milenares da tradição iniciática são ricos em símbolos e imagens
que remontam à antiguidade cósmica do ser humano, permitindo aceder aos arquétipos da
psique humana e à compreensão das energias presentes em todas as formas de vida.
Além de ser um curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, é um curso que
destina-se a quem queira aprender Tarot e Cartomancia e também para quem pretenda
aprofundar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, garantindo ser o curso mais completo em
Portugal.
PROGRAMA DO CURSO:
Ao longo de 9 meses os alunos irão aprender:
» Introdução ao Tarot e a sua simbologia,
» A origem e a história do Tarot,
» A cosmologia associada,
» Análise detalhada dos 22 Arcanos Maiores:
- História
- Simbologia
- Cores
- Iconografia
- Numerologia
- Astrologia
- Mitologia e ensinamentos iniciáticos
» Os 56 Arcanos Menores do Tarot ao pormenor,
» Comparação entre os baralhos mais utilizados: Rider-Waite, Marselha, Egípcio e
Thoth,
» As vertentes divinatória, terapêutica e iniciática,
» Os arquétipos da psique de Carl Jung,
» Astrologia no Tarot,
» Numerologia no Tarot,
» Os caminhos da Kabbalah e o Tarot,
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» Associações com as tradições afro-brasileiras,
» Vários métodos de lançamento (dos mais simples aos mais complexos) incluindo:
- Uma carta (método de orientação simples / energia do dia)
- Três cartas (método passado, presente e futuro)
- Cinco cartas em cruz (método de resposta Sim/Não)
- Sete cartas em estrela de David (método dos relacionamentos)
- Oito cartas em estrela (método de resposta Sim/Não avançado)
- Dez cartas em cruz celta (método para aprofundar uma questão)
- Dez cartas na Árvore da Vida
- Quinze cartas
- Dodecagrama
- Trinta e oito cartas (método completo de atendimento)
- Lançamento completo empresarial
- outros métodos de lançamento
» Técnicas de desenvolvimento de intuição e de protecção,
» Técnicas de limpeza energética (pessoal e de espaços),
» Meditações,
» Cartomancia tradicional,
» Fusão do Tarot com a Cartomancia,
» A consagração e outros cuidados a ter com os baralhos,
» O espaço sagrado e outros rituais,
» Testes escritos para uma aprendizagem mais profunda,
» Aulas práticas com lançamentos,
» A consulta profissional,
» Código de conduta e ética,
» Possibilidade de estágio para quem se quiser profissionalizar,
» Possibilidade de afiliação na Tarosophy Tarot Association e Centro Português de
Tarot, com todas as suas vantagens,
» Divulgação no nosso site.
Todos os alunos terão direito a receber várias leituras durante o curso. (facultativo)
Cada aluno receberá cerca de 300 páginas de material de estudo para auxiliar na sua
aprendizagem, 2 baralhos e certificado de participação.
Quem se afiliar na Associação receberá também outro certificado internacional.
O horário previsto para cada sábado e domingo é das 9h30 às 18h30, podendo prolongarse um pouco mais, mediante a participação e dúvidas dos alunos.
O Centro Português de Tarot costuma administrar vários cursos em cada ano:
» Um fim-de-semana por mês, durante 9 meses, em Lisboa,
» Um fim-de-semana por mês, durante 9 meses, no Porto,
» Uma vez por semana, em horário pós-laboral, ao longo de 9 meses, em Oeiras.
» Estamos a analisar a possibilidade de um curso tanto no Algarve como na Madeira.
Vagas limitadas para cada turma!
Todas as inscrições ou pedidos de informações devem ser feitos por e-mail
para cptarot@gmail.com sff.
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A.M.O.R.C.
Fernando Gabriel Carreira

A Ordem Rosacruz-AMORC (Antiga e
Mística Ordem Rosae Crucis) é uma
organização internacional de carácter
místico-filosófica e iniciática, cujas
origens tradicionais remontam às escolas
de mistérios do Antigo Egipto, a cerca de
1500 anos antes de Cristo. Sendo uma
organização
internacional
está
representada em quase todos os países
do mundo, propondo aos seus membros
um sistema de ensino e aplicação prática
das grandes Leis que regem a Vida e o
Universo.
Como organização de carácter místico,
procura dar aos seus membros os
instrumentos que os auxiliarão na sua
progressão espiritual, para que evoluam
e possam sentir a união com o seu Eu
interior.
Segundo
os
próprios
ensinamentos da Ordem Rosacruz este
estado de união mistica atinge-se, não
pelo seguimento de uma fé cega, ou por
verdades impostas do exterior, mas antes
por um trabalho de autoconhecimento e
de autoaperfeiçoamento resultado de
profundas meditações, reflexões e
trabalho sobre si próprio no sentido de
nos tornarmos cada vez mais agentes da
Divindade.
Quanto à vertente iniciática da Ordem,
há que dizer que os seus ensinamentos
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estão organizados por graus e o ingresso
em cada um deles obedece a um ritual
específico. Visa-se, com essa cerimónia,
preparar a consciência do candidato para
a compreensão dos princípios mais
profundos que aquele grau transmitirá, e
para maior entendimento das leis
superiores que regem o Universo e a
Vida.
A tendência filosófica da Ordem
aponta para a necessidade de reflexão
sobre o conteúdo dos ensinamentos, para
que os estudantes desenvolvam o amor à
sabedoria, interiorizando-a de forma
pessoal e única. Os ensinamentos da
Ordem, assimilados pela reflexão,
contribuem
para
um
maior
conhecimento do Universo, de Deus e do
ser Humano.

Assentam estes quer na sabedoria
tradicional antiga (originária do antigo
Egipto), quer nas últimas contribuições
da filosofia e da ciência, sem orientações
doutrinárias ou imposições dogmáticas,
na mais ampla liberdade de pensamento.
O sistema de ensino desenvolve-se
pelo envio de monografias para o
domicílio dos membros.
Para preservar a tradição oral da
Ordem, nas regiões ou localidades onde
há mais membros, estes criam núcleos
rosacruzes filiados a uma Grande Loja,
que poderão ser Lojas, Capítulos,
Pronaos ou Atria, conforme o número de
membros,
onde
se
desenvolvem
atividades coletivas.
A Ordem está estruturada por
Grandes Lojas, de acordo com a
diversidade de jurisdições linguísticas,
existindo em quase todos os países do
mundo. A Grande Loja de Língua
Portuguesa está sediada em Curitiba, no
Brasil. Em Portugal existem núcleos
Rosacruzes em Lisboa, Porto e Sintra.
A Divisa da AMORC
“A mais ampla liberdade, na mais
irrestrita independência” é o lema que
norteia a Organização, dado que se
presume que apenas desta forma se pode
evoluir, porque só se cresce havendo
liberdade, autonomia e responsabilidade
na definição do sentido a imprimir à vida
pessoal. Os ensinamentos que a Ordem
proporciona aos seus membros, não
assentam em qualquer sistema de
crenças, antes apelam a um crescimento
pessoal e à aplicação à vida daquilo que
descobriram interiormente, lidando
sabiamente com as provas e aprendendo
com cada experiência da vida.
O que é ser Rosacruz?
O Estudante Rosacruz, é alguém que
livremente procura o encontro consigo
próprio e com a harmonia do Cosmos,
aspirando a uma união cada vez mais
próxima com o Deus do seu coração e da
sua mais elevada compreensão. Neste
sentido, o seu esforço visa que seja o

próprio a comandar o seu destino e
moldar o seu futuro.
A sua atração pela espiritualidade
leva-o a trabalhar no sentido de vir a ser
cada vez mais consciente, harmonioso e
feliz,
trazendo
essa
consciência,
harmonia e felicidade ao mundo.
Para isso, o estudante Rosacruz
dispõe-se a um trabalho de autoconhecimento e auto-aperfeiçoamento,
pela descoberta e desenvolvimento das
suas
potencialidades
interiores,
trabalhando a personalidade em todos os
domínios, dando atenção às emoções e
aos pensamentos, de forma a obter uma
maior compreensão e domínio de si
próprio, para que caminhe no sentido da
união mística com o Deus do seu
coração.
Os ensinamentos da AMORC, ajudálo-ão a desenvolver capacidades de
concentração,
contemplação,
introspeção, raciocínio, imaginação,
visualização e meditação, também no
sentido de alargar e elevar a sua
consciência e poder vir a ser o mestre de
si próprio. Este trabalho interior visa a
elevação da condição ética e moral
simultaneamente, individual e coletiva.
Para o estudante, o mundo afigura-se,
assim, como parte do laboratório onde, à
semelhança dos alquimistas do passado
fará a sua alquimia mental e espiritual,
na relação com os demais seres e com o
meio envolvente. O ingresso na Ordem
Rosacruz representa o início de uma
viagem em direção ao seu Ser mais
profundo.
Na Tradição Rosacruz a expressão
“Estado Rosacruz” designa o estado ideal
de perfeição. O Rosacruz ou o estudante
Rosacruz está apenas na senda,
trabalhando para atingir essa mesma
perfeição.
O Símbolo da Rosacruz
A cruz é um dos símbolos mais antigos
da humanidade, parecendo ter sido
inspirada no homem de braços abertos

33

adorando o sol. A sombra projetada no
solo tem a forma de cruz, passando esta a
simbolizar o corpo do homem de braços
abertos.

de Mistério, difundindo-se depois um
pouco por todo o mundo (Palestina,
Índia, civilização Greco-Romana), com
adaptações específicas às diferentes
culturas, e por isso expressando-se de
formas próprias.
Embora a origem tradicional da
Ordem Rosacruz remonte ao Antigo
Egipto, a sua origem cronológica está
associada
à
publicação
de
três
Manifestos, no início do Séc.XVII, em
Cassel na Alemanha:
“O Fama Fraternitatis”; “O Confessio
Fraternitatis” e o “Casamento Alquímico”
de Christian Rosenkreuz.

Se a cruz representa o corpo, a matéria
que tende para a inércia e sujeita a
provas e tribulações, a rosa colocada no
centro dessa cruz, representa a vida que
anima o corpo para a ação, o trabalho, o
esforço, a aprendizagem constante, o
crescimento, a transformação interior,
enfim a construção da personalidadealma que existe em cada um de nós. As
pétalas da rosa, ao desabrocharem,
simbolizam as faculdades da alma a
desenvolver-se no ser humano. Quando a
rosa se abre completamente na cruz,
chega ao estado de perfeição, da mesma
maneira que a nossa personalidade alma
quando expressa todas as suas
faculdades está preparada para a união
mística entre o corpo e a alma. A rosa no
centro da cruz simboliza o coração do
homem e da mesma maneira que a rosa
exala o seu perfume, também do coração
do homem deve irradiar o perfume do
Amor.
Quais são as suas origens?
As origens tradicionais da Ordem,
remontam ao ano 1350 antes da era
cristã, quando foram constituídas no
Antigo Egipto as primeiras escolas de
mistérios, reunindo os sábios da época.
Há quem faça referência a uma origem
ainda mais remota, à antiga Atlântida, de
onde saiu o conhecimento que se
perpetuou inicialmente por essas Escolas
34

Estes manifestos surgiram mais
concretamente nos anos de 1614, 1615 e
1616, numa época em que a Europa
atravessava uma crise social muito
grande com divisões políticas, conflitos
económicos,
reformas
e
guerras
religiosas.
O
Fama
Fraternitatis
veio
publicamente dar a conhecer a existência
da fraternidade dos Rosacruzes, através
da história alegórica de Christian
Rosenkreuz, e começando por fazer um
apelo para uma reforma universal. O
Confessio
Fraternitatis
veio
complementar o primeiro manifesto,
insistindo na necessidade de reforma do
mundo, pela regeneração quer do ser
humano individual, quer da sociedade
como um todo. O Casamento Alquímico
de Christian Rosenkreuz, relatava de
uma viagem iniciática de sete dias,
representando a busca da iluminação.
Essa viagem desenrolava-se num
misterioso castelo onde deveriam ser
celebradas as núpcias alquímicas de um
Rei e de uma Rainha, simbolizando a
jornada do iniciado para que realize a
união entre a sua Alma (a esposa) e Deus
(o esposo).
Após
os
manifestos,
várias
organizações nasceram influenciadas
pelos escritos de Rosacruzes diversos
como: Francis Bacon (1561-1626), Michel
Maier (1568-1622), Robert Fludd (15741637) Jan Comenius (1592-1670), René

Descartes (1596-1650) e Tomás Vaughan
(1612-1665). Todos revelaram nos seus
escritos semelhanças com os manifestos
e fazendo referência a eles. Nos séculos
seguintes, XVIII e XIX, foram surgindo
mais movimentos de inspiração rosacruz,
principalmente em Inglaterra, França e
Rússia.
Prevendo os períodos conturbados que
a
Europa
viria
a
passar,
o
rosacrucianismo querendo preservar-se
reforçou a sua atividade no novo mundo.
Assim, em 1915, o movimento
renasceu para um novo ciclo, com a
implementação da Ordem Rosacruz
AMORC nos Estados Unidos da América,
prosseguindo com o antigo costume de
transmisão dos seus ensinamentos,
estruturados
por
graus.
O
rosacrucianismo na América recebeu um
grande impulso tendo o Dr. Harvey
Spencer Lewis sido o seu grande
dinamizador, introduzindo sistemas de

ensino à distância – o envio dos
ensinamentos para o domicílio dos
membros - inédito em organizações desta
natureza. A AMORC tornou-se numa
organização
internacional,
tendo
Rosacruzes de todas as partes do mundo
aderido, fazendo os seus estudos
individualmente e criado núcleos para
desenvolvimento de atividades coletivas
sempre que possível.
Quem
pode
ser
estudante
Rosacruz
Podem ser Rosacruzes todas as
pessoas que o desejem, homens e
mulheres desde que tenham atingido a
maioridade. Como os ensinamentos são
enviados de forma escrita, é condição
que saibam ler e escrever. Embora o
intelecto
seja
um
instrumento
importante, não é condição ser-se
intelectual para poder ingressar na senda
Rosacruz e assimilar os ensinamentos da
Ordem.

Contacto:
Loja Rosacruz de Lisboa,
Rua D. Dinis 24,
1250-077 Lisboa
Tel. 213862555
Telm. 966318628
www.amorc.org.pt
expansao.rcportugal@amorc.org.pt
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A CRUZ, a ROSA e a ROSA CRUZ

(Poema datado de 6/2/1934 de Fernando Pessoa)
Porque choras de que existe
A terra e o que a terra tem?
Tudo nosso – mal ou bem –
É fictício e só persiste
Porque a alma aqui é ninguém.
Não chores! Tudo é o nada
Onde os astros luzes são.
Tudo é lei e confusão.
Toma este mundo por estrada
E vai como os santos vão.
Levantado de onde lavra
O inferno em que somos réus
Sob o silêncio dos céus,
Encontrarás a Palavra,
O Nome interno de Deus.
E, além da dupla unidade
Do que em dois sexos mistura
A ventura e a desventura,
O sonho e a realidade,
Serás quem já não procura.
Porque, limpo do Universo,
Em Christo nosso Senhor,
Por sua verdade e amor,
Reunirás o disperso
E a Cruz abrirá em Flor.
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Desafio ao Leitor
Em todas as edições teremos um desafio para os nossos leitores.
O primeiro a responder correctamente, terá o seu nome publicado na edição seguinte e
receberá um prémio simbólico que pode incluir um baralho (Tarot, Cartomancia, Lenormand
ou outro oráculo), desconto na nossa loja online, uma consulta gratuita (presencial ou à
distância), etc.
O desafio desta edição é a imagem que se segue:

Pedimos que nos envie um e-mail para cptarot@gmail.com com o nome e um pequeno
texto a descrever quais os Arcanos Maiores do Tarot que melhor se adequam a esta
imagem e porquê.
Por favor, dê-nos autorização para publicar a sua resposta e o seu nome na próxima edição.

Boa sorte!
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Próxima Edição
Prometemos aos nossos membros e leitores inovar e melhorar a cada
edição, trazendo novos e melhores temas, com mais colaboradores, para o
crescimento e evolução de todos nós.
Na próxima edição iremos ter artigos sobre:
» Tarot, divulgando ensinamentos sobre outro arcano, novas tiragens, livro
do mês, entrevista a outro dos nossos membros honorários e algumas
surpresas,
» Cartomancia e métodos de lançamento,
» Runas e os três caminhos,
» Baralho Lenormand,
» A estrutura da Cabala e a relação com o Tarot,
» Astrologia,
» Numerologia,
» Quiromancia,
» Geomancia,
» Ordem Hermética da Golden Dawn,
» e muito mais…
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Anuncie Connosco
Neste momento, as nossas edições são feitas por alunos e membros voluntários,
assim como alguns convidados, de forma gratuita.
Por esse motivo e porque a nossa base de dados já conta com mais de vinte mil
contactos, nós oferecemos aos nossos leitores a possibilidade de 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.
Acreditamos que esta possibilidade é uma mais-valia para o crescimento de um
trabalho sério e honesto tanto em Portugal como noutros países de língua
portuguesa.
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.
Note que 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.

A próxima edição da revista Arcanum, estará disponível
gratuitamente para todos os membros, no dia 21 de Junho de
2015. Os membros podem submeter artigos e publicidade por
correio electrónico para cptarot@gmail.com.
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