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Editorial 
 
Faltam-nos as palavras para descrever o que 

sentimos ao ver como o nosso projecto tem sido 
bem recebido pelo grande público de língua 
portuguesa. 

 
Sem megalomanias nem falsidades, são já mais 

de vinte e três mil leitores regulares em todo o 
mundo, entre os quais destacamos naturalmente 
Portugal e Brasil, mas sem dar menor ênfase aos 
restantes países, dos quais também nos procuram 
regularmente para orientações online e formação. 

 
O nosso projecto que teve início em 1993, sofreu 

as oscilações naturais do Arcano X – A Roda da 
Fortuna e solidificou-se de vez em 2013, com uma 
visão mais abrangente, mais sólida e muito mais 
profunda. 

 
Em termos das nossas publicações, a receptividade e feedback de todos têm sido 

particularmente gratificantes, incentivando-nos a melhorar ainda mais e a tornar o acesso 
a todos ainda mais fácil. Por esse mesmo motivo, a nossa revista em formato digital 
continuará sempre gratuita para todos os que a solicitarem mas alertamos já que novas e 
melhores surpresas se avizinham, um passo de cada vez e à medida que a nossa família 
continua a aumentar. 

 
A Arcanum tornou-se um complemento aos estudos dos nossos alunos, assim como uma 

companhia dos amigos, curiosos e outros profissionais nestas áreas e continua a ser cada 
vez mais procurada por todos os que têm interesse nas artes divinatórias e espiritualidade. 

 
Estamos seguros e confiantes do sucesso crescente e diariamente damos as boas-vindas 

aos novos membros da nossa Escola e Associação que nada mais é do que uma enorme 
família onde todos podem partilhar ideias, aprender juntos e crescer como um só. 

 
A todos, um grande e sentido bem-haja e desejamos que os arcanos vos iluminem a 

todos nesta aprendizagem constante que chamamos vida. 
 
Aproveitamos para convidar os nossos novos amigos a visitar as nossas páginas e a 

seguir-nos nas redes sociais. 
 
http://www.centroportuguestarot.pt/ 
https://www.facebook.com/centroportuguestarot 

 

 

http://www.centroportuguestarot.pt/
https://www.facebook.com/centroportuguestarot
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Centro Português de Tarot 
O Centro Português de Tarot, como representante da Tarosophy Tarot Association em 

Portugal, continua a crescer como escola e associação, fazendo justiça ao nosso lema 
“restaurar a dignidade espiritual do Tarot (e outras artes divinatórias)”. 

 
Neste último ano, novos alunos concluíram as nossas formações em Lisboa, no Porto e 

em Oeiras e o feedback de todos, quer sejam os alunos como os clientes que os consultam, 
tem ultrapassado todas as nossas expectativas. 

 
Como qualquer eterno aprendiz, as sugestões têm sido muito construtivas, ajudando-

nos a crescer e a melhorar em todas as áreas e agradecemos aos leitores da revista, aos 
alunos da escola, aos profissionais no activo, a todos aqueles que nos procuram para algum 
tipo de auxílio e orientação e prometemos continuar a cumprir o nosso objectivo de unir as 
várias escolas e linhas de pensamento em Portugal e noutros países de língua portuguesa. 

 
Continuaremos a trocar ideias com profissionais, alunos, curiosos e amigos, partilhando 

assim um conhecimento milenar que nos pertence a todos, para podermos crescer como 
uma só família. 

 
Já em preparação para os novos cursos que se avizinham em Outubro, esses estarão 

ainda mais completos e recheados de novidades, que temos a certeza serão do agrado de 
todos.  

 
O novo ano, que para nós inicia em Setembro, trará novas actividades abertas ao 

público, incluindo palestras, formações e algumas surpresas que serão divulgadas em 
devido tempo. 

 
Desejamos que a magia de todos os arcanos 

vos preencha, ilumine e conduza, a uma vida 
melhor e mais completa. 
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Solstício do Verão 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 

O Solstício de Verão é o momento em 
que o Sol atinge a maior declinação na 
latitude, medida calculada a partir da 
linha do Equador. No Hemisfério Norte 
ocorre em Junho e no Hemisfério Sul 
ocorre em Dezembro. 

 
É o dia mais longo do ano, ou melhor, é 

o dia com mais luz solar do ano e ao 
mesmo tempo, a noite mais curta do ano. 

 
O termo “Solstício” deriva do Latim e é 

composto pela palavra Sol e sistere, aquele 
que não se mexe. Tem este nome porque 
visto da Terra parece que o Sol fica parado 
durante algum tempo e mantém uma 
posição fixa quando se nasce e quando se 
poe.  

 
Os Solstícios são o marco que definem o 

início das estações Verão e Inverno. 
Quando ocorre o Solstício do Verão no 
Hemisfério Norte, ocorre o Solstício do 
Inverno no Hemisfério Sul. 

 
O Solstício de Verão de 2015 no 

Hemisfério Norte ocorre hoje, dia 21 de 
Junho, mais precisamente às 16h38 em 
Portugal e marca oficialmente o início do 
Verão para os Portugueses. 

 

 
 

Ao longo da história da humanidade e 
desde os tempos ancestrais, este dia foi e 
ainda é celebrado, sendo considerado um 
dia mágico para muitas culturas. É 
associado à Vida e à Luz e por isso é 
motivo de grande celebração entre todos 
os povos ligados à Mãe Natureza, 
incluindo os Druidas, os Celtas, os Maias e 
todos os povos com tradições xamânicas. 

 
Os Celtas sempre celebraram este dia 

com enormes fogueiras e os Cristãos 
mantiveram a tradição, sendo a festa de 
São João uma derivação da mesma. Para 
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os chineses, é a festa de Li, a Deusa da 
Luz. 

 
Os rituais do Solstício do Verão são 

celebrações alegres, em que o Fogo, que 
representa o Sol na Terra, tem um lugar 
central. Fogueiras são acesas, há música, 
canto e muita alegria. O fogo dá aos 
participantes uma oportunidade de se 
libertar, sobretudo dos padrões de 
comportamento e pensamento ligados ao 
passado, para que a União simbólica possa 
acontecer em liberdade.  Jovens casais 
saltam as fogueiras de mãos dadas, 
celebrando a sua união. 

 
As cerimónias nos locais sagrados 

celebram o Sol, e são um convite para que 
tenha lugar a união entre o Sol e a Terra, o 
Masculino e o Feminino. 

 
Na roda do tempo, o Solstício de Verão 

é o momento em que a Terra e o Sol se 
alinham, tornando possível a todos os 
seres crescerem e viverem até chegarem à 
sua plenitude. 

 
A partir do Solstício de Verão, os dias 

vão encurtando enquanto as noites se 
tornam cada vez mais longas e lentamente 
a escuridão regressa, iniciando-se assim o 
período de amadurecimento, para que a 
colheita possa ser mais abundante. 

 
O Sol é a fonte física de toda a vida 

existente no nosso planeta e tem uma 
força incrível, representando todos os 
poderes divinos por trás do que chamamos 
vida.  

 
 

 
 

Por esse motivo Akhenaton sempre 
adorou Rá, o deus Sol, como deus único. 
 

O grande místico do antigo Egipto, o 
faraó Akhenaton, viu em Aton, o disco 
Solar, a expressão do Deus único. 
Akhenaton viveu a sua vida para Maat, a 
derradeira verdade, a justiça e o 
comportamento correcto. Dedicou a sua 
vida à conversão da visão 
espiritual egípcia, que reconhecia muitos 
deuses, para uma visão em que se 
reconhecia um só Deus como origem da 
Criação - e Aton era a sua face visível. 

  
O Sol foi saudado como o símbolo de um 
Deus que amava todas as nações, que 
desejava a paz em vez de guerras, a 
irmandade entre as nações em vez de uma 
nação conquistar a outra.  

 

 
 
Os hinos de Akhenaton declaram que 

Deus é um Ser invisível que não pode ser 
representado por imagens, que Ele é o 
Deus de todas as nações, que Ele ama 
todos os homens em igual proporção, que 
Ele é o criador, preservador e 
misericordioso Pai da humanidade e de 
todas as criaturas viventes. “Quão 
múltiplas são as tuas obras! Elas estão 
ocultas aos homens, Ó Deus único, a quem 
nenhum outro se compara. Criaste a Terra 
segundo o teu coração.”  

 

http://3.bp.blogspot.com/-OPdj7HPSncA/TzF_c818ACI/AAAAAAAAA0U/0LVZ2gJGif8/s1600/Akhenaten-sungazing.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_JjOckOCMtCs/TDwn3XSOheI/AAAAAAAAALY/6s7HNYPQLIk/s1600/akhenaton.jpg
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Akhenaton era tanto poeta quanto 
místico. Seus hinos podem ser 
comparados com os salmos de David, no 
Antigo Testamento. No Salmo XXIII, 
David canta: “O Senhor é meu pastor, 
nada me faltará”. Muito antes Akhenaton 
cantara: “ Não há pobreza para quem 
descansa no coração do Senhor.”  

 
Podemos ler o Hino ao Sol como a 

primeira versão da oração que hoje em dia 
conhecemos como o Pai Nosso. 
 

Hino ao Sol 
“Bela é a tua alvorada, oh Áton vivo, 

Senhor da eternidade! 
Tu és brilhante, tu és belo, tu és forte! 
Grande e profundo é o teu amor. Os 

teus raios cintilam nos olhos de todas as 
criaturas, 

A tua pele espalha a luz que faz os 
nossos corações viver. 

Tu encheste as Duas Terras (nota: 
Akhenaton refere-se ao Egipto) com o teu 
amor, ó belo Senhor, que a ti mesmo te 
criaste, que criaste a Terra inteira e tudo o 
que nela se encontra: os homens, os 
animais, as árvores que crescem no chão. 

Levanta-te para lhes dar vida, pois tu és 
a mãe e o pai de todas as criaturas. Os seus 
olhos voltam-se para ti, quando ascendes 
no firmamento. Os teus raios iluminam 
toda a Terra, o coração de cada um enche-
se de entusiasmo, quando te vê, quando tu 
lhe apareces como seu Senhor.  

 

Quando te pões no horizonte ocidental 
do céu, as tuas criaturas adormecem como 
mortos, obscurecem-lhes os cérebros, 
tapam-se-lhes as narinas, até que de 
manhã se renova o teu brilho no horizonte 
oriental do céu. 

Então, os seus braços imploram o teu 
Ka, a tua beleza acorda a vida e renasce-
se! Tu ofereces-nos os teus raios e toda a 
Terra está em festa, canta-se, toca-se 
música, soltam-se gritos de alegria no 
pátio do castelo do Obelisco, o teu templo 
de Akhenaton, a grande praça que tanto de 
agrada, onde te oferecem alimentos como 
homenagem. 

Tu és Áton, tu és eterno!  
Tu criaste o longínquo céu para aí te 

elevares e veres as coisas que criaste.  
Tu és único e, no entanto, dás vida a 

milhões de seres, é de ti que as narinas 
recebem o sopro da vida.  

Quando vêem os teus raios, todas as 
flores vivem, essas mesmas que crescem 
no chão e se abrem quando tu apareces. 
Com a tua luz se embriagam. Todos os 
animais se levantam de um salto, os 
pássaros que estavam nos seus ninhos 
abrem as suas asas, para fazerem preces a 
Áton, fonte da vida." 

 
Há muitas maneiras de adorar o Sol. 

Mesmo um só momento de verdadeiro 
prazer ao absorver os raios do Sol, 
constitui em si um hino de adoração. 
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Arcano I - O Mago 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 

 
O Mago é o primeiro arcano na viagem 

da manifestação e o primeiro passo que o 
nosso herói dá na descoberta e afirmação 
do seu caminho consciente, físico e virado 
para o exterior. 

 
Ele representa o potencial máximo da 

energia Yang (vontade activa) e ainda traz 
consigo a consciência do Louco, fazendo 
por isso a ponte entre a Lei do Uno e este 
nosso mundo tridimensional. 

 
Ao longo dos séculos sofreu inúmeras 

alterações e muitos nomes já lhe foram 
atribuídos, sendo os mais comuns: o 
Saltimbanco, o Truão, o Bufão, o 
Malabarista, o Prestidigitador e claro, o 
nome que todos conhecem, o Mago. 

 
A sua letra hebraica corresponde a 

Beth, Bet ou Beit (depende da linha de 
pensamento e pronúncia de cada escola). 
A letra Bet é a primeira letra no livro da 
Génese, o que reforça como este arcano é o 

ponto de partida na manifestação que 
chamamos a busca pela consciência 
original e reconexão à alma. Bet significa 
literalmente “casa”, representando o lar 
onde o espírito habita. 

 

 
 
Na Árvore da Vida da Kabbalah, para 

quem associa os Caminhos Cabalísticos ao 
Tarot, o Mago representa o décimo 
segundo caminho, a descida de Kether (a 
Coroa) para Binah (a Compreensão), o 
caminho da Inteligência Transparente 
chamado Chazchazit. 
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Quase sempre representado por um 
jovem, as suas palavras-chave incluem: 

Espontaneidade, acção, dinamismo, 
impulsividade, capacidade de iniciativa, 
alegria, vitalidade e força de vontade. 

 
O seu elemento é o Ar, o que lhe confere 

alguma dispersão se não se enraizar 
devidamente. 

 
O Mago consegue tudo e para isso tem 

os elementos necessários para um sucesso 
garantido (objectos em cima da mesa) 
desde que saiba controlar a sua energia e 
canalizá-la correctamente. 

 
Este arcano tem uma associação 

astrológica a Mercúrio (ver artigo sobre 
Mercúrio) e no caminho iniciático 
representa a Matriz da Mente. 

 
Para os gregos ele é o próprio Hermes, 

o Thoth para os egípcios, Mercúrio para os 
romanos e lendas e histórias pelo mundo 
fora explicam como este arcano é a própria 
criação do divino, o filho pródigo que tudo 
consegue. 

 
Os Taoistas dizem que do Tao emerge o 

Um. Vemos essa magia nesta lâmina que 
confere forma ao nada e ao tudo do Louco. 

 
Hermes foi ainda um mensageiro dos 

Deuses, trazendo sabedoria e 
conhecimento aos humanos e mudando a 
forma de estarmos na Terra. Já os egípcios 
relatam como Thoth transmitiu os 
ensinamentos dos Deuses e ainda hoje nas 
ordens iniciáticas a Tábua de Esmeralda 
do Hermes Trismegisto (o Hermes três 
vezes grande) lembra-nos que “tudo o que 
está em cima é como tudo o que está em 
baixo”. Esta frase é hoje explicada pelos 
cientistas, sobretudo pelos especialistas na 
física quântica que utilizam a máxima de 
microcosmos no macrocosmos. 

 
Sendo a primeira carta do primeiro 

caminho, representa a própria Kundalini 
que podemos ver na forma fálica do I e a 
magia associada ao potencial sexual do ser 
humano e o órgão reprodutor masculino. 
É nesta verticalidade que se canaliza toda 

a consciência divina e percebe-se porque 
pelo mundo fora existem colunas verticais 
ou pilares em homenagem a Hermes, ao 
próprio Shiva e para os xamãs, o bastão do 
Pai Céu. 

 
O Mago é aquele que consegue viajar no 

mundo espiritual e manifestar o que 
pretende na Terra, tornando-o um 
alquimista exímio e um manipulador, no 
bom sentido, dos elementos disponíveis a 
todos nós. 

 
A lemniscata ou lemniscate (símbolo do 

infinito presente na maioria dos baralhos) 
reforça que o ser humano não tem limites 
e consegue tudo, lembrando a máxima 
Cristã de Jesus da Nazaré: “Vós sois 
Deuses”. 

 
Em termos cosmológicos, o Mago tem 

uma correspondência a Órion, a 
constelação do caçador. Esta constelação é 
vista de todos os lugares na Terra e vários 
movimentos esotéricos associam a origem 
espiritual do ser humano a esta 
constelação. 

 

 
 
Muito mais poderia ser dito sobre este 

arcano mas isso é desenvolvido no nosso 
curso de Tarot. 
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Na nossa loja online dispomos de todos os baralhos disponíveis no mercado 
actualmente, mesmo os que não constam na página.  

 
Se procura algum baralho específico basta contactar-nos através de 

cptarot@gmail.com. 
 
Visite a loja online: 
www.centroportuguestarot.pt  

 

    

Tarot Illuminati 
Tarot of the New 

Vision 
Wheel of the Year 

Tarot 
Gilded Tarot Royale 

    

DruidCraft Tarot Robin Wood’s Tarot The Wizard’s Tarot The Witches Tarot 

    

Arthurian Tarot Tarot de Marseille Jungian Tarot Psychic Tarot Oracle 

 

mailto:cptarot@gmail.com
http://www.centroportuguestarot.pt/
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A Magia das Copas 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 

Com o Verão no ar, faz todo o sentido 
falar sobre o naipe de Copas. Mas primeiro 
é importante salientar que os significados 
variam muito de método em método. 
Aliás, a cartomancia tradicional é o 
método divinatório com mais variações 
que encontrei nos meus quase 23 anos de 
percurso profissional. Dito isso, o método 
que utilizamos no Centro Português de 
Tarot é um método muito antigo e 
bastante simples, que tem vindo a ser 
adaptado à evolução do ser humano e aos 
tempos modernos. 

 

 
 
As Copas por si só representam 

aspectos positivos e a própria imagem 
lembra-nos o coração, indicando que tudo 
o que preenche o nosso centro mais 
importante está relacionado com este 
naipe. 

De uma forma muito simplificada 
porque não tenho a intenção de publicar 
um pequeno manual e até porque o 
método é desenvolvido nos nossos cursos, 
o naipe de Copas corresponde a felicidade, 
ao bem-estar e ao amor. 

 

 
 
O Ás lembra-nos o Dez de Copas do 

Tarot onde é possível falar da família, do 
lar e de tudo o que nos confere algum 
sentido de segurança emocional. 

 
O Rei e a Dama de Copas podem ser 

associados aos significados das cartas 28 e 
29 do baralho Lenormand, comumente 
chamado de baralho cigano, apesar de 
serem bastante mais abrangentes. 
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Já o Valete de Copas está associado aos 
filhos, podendo representar algum tipo de 
carência dos mesmos ou um cuidado 
especial que é necessário com o filho ou 
filha. Pode ainda representar um jovem 
apaixonado. 

 
O Dez de Copas é a carta da união, da 

ligação amoroso, do relacionamento ou 
namoro. Antigamente era denominado 
como casamento mas hoje em dia vemos 
muitas pessoas que vivem em casas 
separadas ou apenas partilham casa, 
estando numa relação sem oficializarem 
através de um papel escrito. 

 
O Nove de Copas representa a amizade 

e a confiança, indicando uma ligação que 
poderá sólida e duradoura. 

 
O Oito de Copas indica movimentações 

positivas e surpresas, muitas vezes 
inesperadas mas que prometem preencher 
o coração de alegria e satisfação. No geral 
costuma ser uma carta positiva, a menos 
que a leitura indique o contrário. 

 
Por fim, temos o Sete de Copas, que 

frequentemente associamos ao arcano XV 
do Tarot – O Diabo. Pode ser uma carta 
muito positiva e enriquecedora mas 
também pode ser destrutiva mediante o 
contexto da leitura e a sequência de cartas. 

 

 
 
No geral, qualquer consulente ou 

consultante (como é frequentemente 
designado na Cartomancia) fica satisfeito 
quando a sua leitura está cheia de 
“corações”. Mas é importante lembrar que 
a leitura é bastante mais complexa do que 
este simples texto aparenta e pode indicar 
aspectos que quem consulta não quer 
ouvir. 

 
Espero que o lado positivo deste naipe 

maravilhoso se reflicta na vida de todos os 
nossos queridos leitores, não só neste 
período ensolarado e mais descontraído, 
mas sempre. 
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Os Três Aettir 
 
 
Emilia Pereira 
 

 
As runas estão divididas em três grupos 

de oito, à semelhança dos três caminhos 
dos Arcanos Maiores do Tarot. Estes três 
caminhos das Runas chamam-se Aettir 
(plural de Aett). 

 
A cada um dos grupos foi atribuída a 

protecção de determinados Deuses 
Nórdicos. Porque são vinte e cinco runas, 
como já tinha sido mencionado 
anteriormente, a vigésima quinta Runa, a 
Runa em branco, é atribuída ao próprio 
Odin ou Wodan. 

 

 

O primeiro grupo de oito Runas ou Aett 
é constituído por: 

FEHU, URUZ, THURISAZ, ANSUZ, 
RAIDHO, KENAZ, GEBO e WUNJO. 

 

 
 
Estas primeiras oito Runas foram 

entregues à protecção da Deusa Freia 
(Freya ou Freyja em nórdico antigo). Freya 
é a Deusa da Fertilidade que concede 
determinadas características ligadas ao 
mundo material. 

 
As forças que devemos ter ações que 

devemos realizar a sabedoria que temos ou 
devemos alcançar, as capacidades, a 
proteçao, o nosso caminho terreno, são 
coisas que serão representadas neste 
primeiro grupo. 

 
O segundo Aett (grupo de oito Runas) é 

constituído por: 
HAGALAZ, NAUTHIZ, ISA, JERA, 

EIHWAZ, PERTHRO, ALGIZ, SOWILO. 
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Este segundo grupo foi dedicado por 

Odin ao Deus Hagal e ao mundo da 
Natureza, representa o mundo exterior e 
as condicionantes que não dependem 
exclusivamente de nos para conseguirmos 
a nossa paz interior, palavras como 
colheita, defesa, segredos, limitação, 
estagnação, necessidade, estão associadas 
a estas oito runas. 

 
O terceiro e ultimo Aett é composto por: 
TIWAZ, BERKANO, EHWAZ, 

MANNAZ, LAGUZ, INGWAZ, DAGAZ e 
OTHALA. 

 

 
 
Estas oito runas Odin entregou à 

proteção de Tyr “Deus da Guerra” e 

representam o mundo espiritual, ou seja, 
tudo aquilo que depende de nós para 
alcançarmos o bem-estar interior, as 
qualidades que devemos ter e as acções 
que devemos empreender para 
alcançarmos o nosso objectivo. Inclui 
palavras como coragem, 
autoconhecimento, intuição, modificações 
e rupturas, novos começos, tudo o que nos 
leva a avançar na caminhada espiritual.  

 
 As Runas como a maior parte dos 

oráculos devem ser encaradas como uma 
ferramenta de autoconhecimento e 
autoajuda, sendo que através das suas 
mensagens podemos ter acesso a 
informação que os nossos sentidos mais 
básicos não estão preparados para receber. 

 
Servem sobretudo para aperfeiçoarmos 

o nosso Eu e ajudar-nos a seguir o melhor 
caminho e a fazer as melhores escolhas 
para alcançarmos o objectivo final que é a 
ascensão espiritual. 

 
 
 
 
 
 
* Nota: os nomes de cada Runa variam um pouco 
de autor para autor e também a língua mãe mas o 
seu significado base é sempre o mesmo. 
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Mercúrio 
 
 
Maria João Ramos 
 
 
 

Mercúrio é o planeta do sistema solar 
mais próximo do Sol, por isso o mais 
quente e o mais rápido. Durante o dia a 
sua temperatura sobe aos 404ºC e a sua 
órbita anual dura apenas 88 dias. 

 
A relação deste planeta com o Astro-Rei 

é tal que ele nasce e põe-se com o Sol. Por 
essa razão, Mercúrio só pode ser visto 
imediatamente após o nascer ou o pôr-do-
sol. E claro, não pode ser visto durante a 
noite, nos nossos Céus. 

 
Astrologicamente, o seu afastamento do 

Sol nunca excede os 28 graus e quanto 
mais afastado estiver do Sol, melhor, 
porque pode ser “queimado” pela luz solar.  

 
Mercúrio está ligado a dois elementos e 

rege dois signos: Ar/Gémeos (casa III) e 
Terra/ Virgem (casa VI).  O elemento Ar 
representa o mundo das ideias e o 
elemento Terra representa o mundo da 
matéria. Podemos dizer que Gémeos 
representa o primeiro contacto do espírito 
com o Ar, sendo que aí, Mercúrio é uma 
energia de muita curiosidade e força 
intelectual. Em Virgem a sua energia é 

mais analítica, mais crítica e mais 
rigorosa. 

 

 
 
Mercúrio é um símbolo complexo que 

combina a cruz da matéria () com o 
círculo do espírito () e o semicírculo da 

Lua (). De uma forma muito simplista, 
poderíamos definir da seguinte forma: a 

Alma () sobre o espírito (), dominando 

o corpo físico (). A Alma ainda domina o 
espírito e consequentemente a matéria, 
podendo indicar a imperfeição do 
pensamento humano.  
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Há quem relacione o símbolo de  ao 
pictograma simplificado do Caduceu, o 
bastão que representa a força da sabedoria 
e que ainda hoje é o emblema da profissão 
médica. Mercúrio representa, assim, a 
inteligência activa (Gémeos, Ar) mas 
também a arte de curar ou servir os outros 
(Virgem Casa VI). 

 

 
 
Na Mitologia grega, Mercúrio está 

associado a Hermes Trismegisto (Hermes, 
três vezes o Grande). Trata-se do nome 
dado pelos neoplatônicos, místicos e 
alquimistas ao deus egípcio Toth (ou 
Thoth). Ambos eram os deuses da escrita e 
da magia nas respetivas culturas. 

 
Thoth simbolizava a lógica organizada 

do universo. Era relacionado aos ciclos 
lunares, cujas fases expressam a harmonia 
do universo, era o Deus do verbo e da 
sabedoria. É um dos deuses primordiais. É 
o senhor das palavras, criador da fala e da 
escrita, deus do tempo e das medidas, 
criador de todas as ciências, portador das 
forças civilizadoras. É representado como 
um homem com cabeça de Íbis, a ave 
sagrada. As pessoas nascidas sob a sua 
proteção tinham grande capacidade de 
comunicação e uma inteligência rápida e 
penetrante.  

 
Resumidamente, podemos dizer que 

Mercúrio é o Grande Mensageiro, o Deus 
de muitos talentos, todos relacionados 

com a palavra e a escrita, o comércio e a 
fala. 

 
Mas também é o grande Orador e o 

grande Professor. No Horóscopo, onde 
está Mercúrio é onde a pessoa tem 
necessidade de expressar a sua capacidade 
intelectual e de estabelecer uma forma de 
comunicação através das palavras ou da 
escrita. 

 
Se, por um lado, Mercúrio simboliza um 

elevado grau de versatilidade e 
adaptabilidade, isto é, facilidade em lidar 
com as palavras, habilidade intelectual e 
fácil comunicação, não menos importante 
é o seu lado inconstante e dual. Mercúrio 
nunca está satisfeito, há uma nervosidade 
e uma curiosidade que o tornam disperso.  

 
Aliás, na saúde, Mercúrio tem a ver com 

o sistema nervoso e com o excesso de 
preocupações – afinal, os mercurianos têm 
uma tendência natural de “pré-ocuparem” 
a mente com uma infinidade de coisas ao 
mesmo tempo!  

 
Dizem que as pessoas com este planeta 

“forte” no horóscopo já nasceram com a 
capacidade de fazer várias coisas ao 
mesmo tempo, com muito menos esforço 
do que qualquer outra pessoa. 
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Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu 
tenho Mercúrio em Gémeos e tenho este 
signo na sua própria casa - a 3ª Casa do 
Zodíaco.  

 
Mercúrio está, portanto, no seu lar 

natural e por isso representa uma energia 
muito forte. É uma mente que não pára, 
irrequieta, quase hiperactiva. Antigamente 
não se ouvia falar em “hiperactividade” ou 
pelo menos não era valorizada e isso 
nunca me foi corrigido. Todos achavam 
estranho que eu trabalhasse e estudasse ao 
mesmo tempo e eu própria achava 
estranho ter 10 livros à cabeceira e lê-los 
ao mesmo tempo, mas sabia-me bem e 
sentia-me “intelectualmente realizada”. 

 
Um dia, já depois de ter começado os 

meus estudos em Astrologia, comecei a 
perceber melhor toda esta energia. 
Mercúrio regente na casa e regente no 
signo só poderia resultar nisto - num 
constante desejo de actividade intelectual, 
o que aliás me levou a dispersar em 
diversas áreas. Sempre quis saber um 
pouco de tudo e fazer de tudo um pouco.  

 
Um dia, o meu mestre de Chi Kung 

disse-me: “Se fizeres cinco pudins ao 
mesmo tempo, nenhum sairá bem.” 
Confesso que passei a fazer um pudim de 
cada vez. Continuo a ter 10 livros à 
cabeceira mas já não os leio todos ao 
mesmo tempo! 

 
No meu antigo emprego chamavam-me 

a “máquina multifunções”- aquela mulher 
que está a atender o telefone, a responder 
a 5 e-mails, a receber uma encomenda e 
ainda a fazer uma tradução difícil, tudo ao 
mesmo tempo! 

 
O esgotamento nervoso é uma ameaça 

constante e é por isso que os nascidos sob 
a regência de Mercúrio necessitam de mais 
tempo para dormir do que qualquer outra 
pessoa. Exatamente porque estão sempre 
intelectualmente (mentalmente) cansados. 

 
Por outro lado, não deixa de ser 

interessante constatar que, em muitos 
casos, é mais fácil estas pessoas terem um 

esgotamento devido ao tédio ou à 
monotonia do que devido à 
hiperactividade. É espantoso, mas é assim. 
Qualquer tipo de rotina pode fazer com 
que os Mercurianos se sintam tão 
oprimidos que mais “parecem um pássaro 
numa gaiola com as asas cortadas”.  

 
Como já foi dito, um Mercuriano 

triunfará sempre com as palavras. Linda 
Goodman diz: “ é capaz de vender cubos 
de gelo a um esquimó e sonhos a um 
pessimista”. O seu poder persuasivo é tal 
que, muitas vezes sem darem conta, estão 
a falsear, a ser mentirosos e a fazer jogos 
com as palavras, com a intenção de 
persuadirem. 

 
Faz-nos lembrar o Arcano I do Tarot, o 

Mago, no seu lado positivo, é um excelente 
amigo e um optimista convincente. No seu 
lado menos bom, é um trapaceiro capaz de 
fazer uso dos seus dotes intelectuais para 
ser desonesto. 

 
Sabemos que a mente também nos pode 

conduzir a um maior grau de consciência 
na expansão do conhecimento e aqui 
inevitavelmente temos de falar no planeta 
Úrano. Aliás, torna-se quase 
imprescindível falarmos destes dois 
planetas em simultâneo. E porquê? 
Porque Mercúrio representa a mente 
inferior, por oposição a Úrano que 
simboliza a Mente Superior ou a Mente 
Universal. 

 
Com Mercúrio temos o poder de 

manipular as coisas e de sermos analíticos 
e críticos. Com Úrano esse poder é criativo 
e intuitivo. Digamos, que com Mercúrio 
pensamos de fora para dentro e com 
Úrano pensamos de dentro para fora. Para 
dar um exemplo, o Mercuriano lê aquela 
notícia de jornal, que amanhã já não é 
notícia. O Uraniano interessa-se por 
aquela notícia que ficará para a história do 
mundo ou que nos transmite valores 
intemporais. Úrano é a mente superior 
que vai permitir com que se deixe de 
vibrar apenas na força mental de 
Mercúrio. É por esse motivo que digo que 
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simbolicamente Mercúrio é o 
conhecimento e Úrano é a sabedoria. 

 
Termino com uma fábula:  
“Dois discípulos procuraram um 

mestre, para saberem a diferença entre 
sabedoria e conhecimento. 

O mestre disse: “Amanhã de manhã 
arranjem 20 feijões e coloquem 10 grãos 
em cada sapato, depois subam a 
montanha que se encontra junto a esta 
aldeia, até ao seu ponto mais elevado, 
sempre com os grãos dentro dos sapatos.” 

No dia seguinte os jovens discípulos 
começaram a subir a montanha. Um 

deles, chegando a meio, estava exausto e 
cheio de dores, com os pés doridos. O 
outro subia naturalmente, e quando 
chegaram ao topo um estava sorridente e 
o outro com um semblante marcado pela 
dor. 

Este perguntou: “Como é que você 
conseguiu cumprir a tarefa do Mestre 
com alegria, enquanto que para mim foi 
uma tortura??” 

O outro respondeu: “Meu caro colega, 
ontem à noite cozi os 20 grãos de feijão”. 

 

 
 
 
 
 
 
Curiosidade: muitos escritores, actores, jornalistas e professores são do signo de 

Gémeos ou têm um Mercúrio “forte” no Mapa Natal. 
 
Desafio: pensem em pessoas amigas ou familiares e descubram porque são tão 

faladores ou tão bons oradores. Ou então alguém que conheçam que goste de estar a 
fazer uma montanha de tarefas ao mesmo tempo.  
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Aleister Crowley 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 

Edward Alexander Crowley foi um 
ocultista influente do seculo XX e 
considerado por muitos como o maior 
mago da nossa história moderna. 

 
Foi membro da H.O.G.D. (Hermetic 

Order of the Golden Dawn, conhecida 
como Ordem Hermética da Aurora 
Dourada na língua portuguesa) e 
responsável pela criação da filosofia por 
trás da Thelema, fundando e tornando-se 
um dos líderes da A.A. (Astrum 
Argentum) e O.T.O. (Ordo Templi 
Orientis). 

 
É conhecido hoje, não apenas pelo seu 

envolvimento nas várias ordens iniciáticas 
mas também pelas inúmeras obras 
escritas que deixou sobre Magia 
Enochiana, Magia Cerimonial, Kabbalah e 
claro Tarot, entre outras. 

 
Aleister Crowley foi muito mais do que 

um ocultista. Ele ganhou prémios como 
jogador de xadrez e ficou ainda 
reconhecido como um excelente alpinista, 
poeta e dramaturgo. 

 
Amado e respeitado por muitos e 

odiado por outros tantos, o seu legado 
deixou inúmeros seguidores em todo o 
mundo e as suas múltiplas obras sobre o 
oculto ainda hoje inspiram escritores e 
tarólogos. 

Crowley foi descrito pela BBC em 2001 
como o septuagésimo terceiro maior 
britânico de todos os tempos, por 
influenciar inúmeros escritores, músicos e 
cineastas e nos últimos anos têm-se 
observado um aumento no número de 
seguidores. 

 
Por outro lado, principalmente devido 

ao consumo abusivo de drogas recreativas, 
as suas práticas sexuais e as suas façanhas 
consideradas por muitos como “uma 
afronta aos valores morais e religiosos do 
seu tempo”, a imprensa considerou-o 
como “O homem mais perverso do 
mundo.”  
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Edward Alexander Crowley nasceu no 
dia 12 de Outubro de 1875 em 
Warwickshire, Inglaterra. Era filho de um 
engenheiro rico e dono de uma cervejaria, 
conhecido por ser o seu herói e mais tarde 
o “responsável” pelo homem em que 
Aleister Crowley se tornaria. 

 
Os seus pais pertenciam a uma facção 

conservadora Cristã chamada Irmandade 
Reservada e influenciaram a sua educação 
religiosa, obrigando-o a ler diariamente 
um capítulo da Bíblia. 

 
O ponto de viragem da sua história 

começou quando a sua irmã faleceu com 
apenas cinco horas de vida e o deixou 
profundamente perturbado, facto esse que 
o levou a não entender a razão e a começar 
a questionar os ensinamentos que lhe 
tinham sido incutidos. Depois quando 
Aleister Crowley tinha apenas onze anos, o 
seu pai faleceu com cancro da língua, 
criando uma revolta irreversível que pouco 
depois faria com que fosse expulso do seu 
colégio por tentar abusar de outro rapaz. 

 
Ele tornou-se céptico em relação aos 

ensinamentos Cristãos e começou a 
desafiar os valores morais que lhe tinham 
sido transmitidos, tornando-o muito 
crítico da sociedade em que vivia na 
altura. 

 
Ainda iniciou um curso de Filosofia no 

Trinity College em Cambridge mas acabou 
por mudar para Literatura Inglesa e foi aí 
que mudou o seu nome para Aleister. A 
sua escolha foi por Aleister ser a forma 
gaélica de Alexander e por achar 
que era um nome que o tornaria 
famoso, o qual acreditara estar 
destinado. 

 
O xadrez para ele foi mais do 

que um passatempo e numa 
altura na sua vida, ambicionava 
mesmo ser o campeão mundial, 
mas ao verificar que muitos dos 
mestres eram “uns velhos 
rabugentos”, ele mudou de 
ideias e nunca mais jogou a 
sério. 

Conhecido também por ter uma vida 
sexual vigorosa e muito activa, procurava 
frequentemente prostitutas e chegou a ter 
relacionamentos com vários homens, o 
que contribuiu para que mais tarde 
procurasse conhecer melhor os rituais da 
magia sexual. 

 
O seu grande despertar místico deu-se 

em Dezembro de 1896 e dedicou-se a 
aprofundar os seus conhecimentos, 
devorando livros sobre ocultismo, 
misticismo, alquimia e magia e em 1897 
abandonou Cambridge, sem ter obtido 
qualquer diploma. 

 
Em 1898 foi iniciado em Londres na 

Hermetic Order of the Golden Dawn pelo 
líder do grupo, MacGregor Mathers, 
adoptando de seguida o nome de Frater 
Perdurabo que significa “Resistirei até o 
fim.” 

 
A partir daí dedicou-se a rituais de 

Magia Branca, Magia Negra, Magia 
Cerimonial e o uso de drogas em rituais. 

 
Ao longo do seu percurso gerou 

imensos conflitos com outros grandes 
ocultistas da época, entre eles o W.B. Yeats 
e Arthur Edward Waite. 

 
Entretanto, Aleister Crowley viajou pelo 

mundo, conhecendo e aprofundando 
técnicas e ensinamentos diferentes como o 
Raja Yoga, o Hinduísmo e os mistérios do 
antigo Egipto. 

 
Em 1904, ao visitar Cairo com a sua 

esposa, Rose Kelly, Crowley faz 
uma invocação dos elementais 
do ar e em vez da manifestação 
dos Silfos, Hórus começa a falar 
através dela, transmitindo-lhe 
um poderoso ritual que ele iria 
realizar nos dias 8, 9 e 10 de 
Abril, do qual resultou a 
recepção do Livro da Lei, 
interpretada por Crowley como 
a Lei da nova era de Aquário. O 
Livro da Lei tornou-se a sua 
maior obra e a base para as 
novas ordens que iria fundar, 
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resumindo-se à frase “Faz o que tu queres. 
Amor é a Lei, Amor sob vontade.” 

 
Crowley passou a ensinar que a 

liberdade é fundamental mas deve ser 
exercida com conhecimento e sabedoria e 
deixou a seguinte frase: 

“O tolo bebe, e se embebeda: o covarde 
não bebe. O homem sábio, bravo e livre, 
bebe, e dá glórias ao Mais Alto Deus.” 

 
Hoje é conhecido entre os tarólogos e 

apaixonados pelo Tarot pela sua obra 
“Tarot de Thoth” e o Livro T, também 
chamado Livro do Tarot Thoth. O seu 
baralho são 78 arcanos, pintados pela 

Frieda Harris, sob a supervisão de Aleister 
Crowley entre os anos de 1938 e 1943 e 
que só seria impresso pela primeira vez 
em 1969 nos Estados Unidos da América. 

 
Aleister Crowley acabou por falecer em 

Hastings no dia 1 de Dezembro de 1947, 
com 72 anos, devido a uma infecção 
respiratória, inspirando futuramente 
nomes como os Beatles, Led Zeppelin, 
Rolling Stones, Iron Maiden, Black 
Sabbath, David Bowie e Raúl Seixas. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

mailto:cptarot@gmail.com
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Lançamentos de Tarot 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 
 

Com a energia em alta, com o início do Verão e com o calor, partilho este lançamento 
simples para os relacionamentos amorosos. 

 
Cura do Coração: 
Esta tiragem é excelente para celebrar o Solstício do Verão e honrar a deusa Vénus, 

Afrodite e Freya. O dia mais favorável para esta leitura poderá ser a sexta-feira já que cada 
cultura associa e dia a cada uma das deusas. 

 
Experimente esta proposta para estimular o fogo da paixão e criar um amor mais 

saudável e duradouro na sua vida, celebrando o poder do amor de forma plena. 
 
A tiragem da Cura do Coração é a seguinte: 

 

 

 

1 

 

2 
 

3  

4 
 

5 

 

12 

 

7 

 

9 
 

11 

 

6 

 

8 
 

10 
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1 – O assunto principal da relação no momento presente, 
 
2 – Os pontos fortes do relacionamento, 
 
3 – Os desafios da relação, 
 
4 – A esperança ou expectativa da primeira pessoa para o relacionamento, 
 
5 – Os sentimentos da primeira pessoa pelo parceiro, 
 
6 – Como a primeira pessoa afecta adversamente a relação, 
 
7 – Como a primeira pessoa pode ajudar o parceiro, 
 
8 – A esperança ou expectativa da segunda pessoa para o relacionamento, 
 
9 – Os sentimentos da segunda pessoa pelo parceiro, 
 
10 – Como a segunda pessoa afecta adversamente a relação, 
 
11 – Como a segunda pessoa pode ajudar o parceiro, 
 
12 – O futuro provável do relacionamento. 
 
 
Pode utilizar os 22 Arcanos Maiores ou o baralho completo com os 22 Arcanos Maiores 

e os 56 Arcanos Menores, de acordo com a sua vontade, o seu conhecimento e a sua 
experiência. 

 
O mais importante é olhar bem para cada lâmina e confie na sua intuição. Acima de 

tudo, lembre-se que o Tarot é uma orientação e deve ser usado de forma construtiva para 
ajudar a melhorar a vida de quem o consulta. 
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A Positividade no Tarot  
 
 

Ricardo Pinto 
 
 
 
 

Mais do que uma ferramenta de “arte 
divinatória” dos últimos séculos, o Tarot 
dignifica-se e enaltece-se cada vez mais 
através da positividade e da psicologia. 

 
Muitas são as respostas que se 

procuram nesta maravilhosa arte e na 
verdade o Tarot faz emergir à mente 
consciente de cada consulente o caminho 
por este traçado. O que para muitos esta 
verdade pode se tornar num sinónimo de 
medo, culpa, rancor, mágoa, tristeza ou 
até mesmo depressão, para outros pode 
ser um motor de arranque para conduzir a 
sua vida de uma forma mais cristalina, 
mais verdadeira e mais consciente do SER 
que é e das suas capacidades. 

 
A tomada de consciência que uma 

consulta de tarot pode trazer às nossas 
vidas é de tal forma transformadora do 
nosso processo evolutivo que jamais 
voltaremos à mesma condição ou entenda-
se nível de consciência, assim o consulente 
se permita a esta evolução. 

 
A busca de conhecimento sempre foi o 

propulsor da humanidade no passado, no 
presente e no futuro. A pessoa que se 
procura nas cartas de Tarot revela por 
vezes de uma forma inconsciente a 
vontade de evoluir, de aprender, aceitando 
o seu passado, transformando o seu 
presente e acreditando no seu futuro. 

Através dos Arcanos abre-se ao 
consciente de cada um de nós caminhos 
nunca antes explorados. Cada um com o 
seu mistério, com o seu lado luminoso, e o 
seu lado sombra, tal e qual como cada um 
de nós. A diferença é os Arcanos encerram 
em si toda a sua sabedoria e apresentam-
se na nossa vida como uma lição a 
aprender. 

 
É importante considerar que 

atualmente o Tarot é uma ferramenta de 
“psicologia” muito forte, despoletando no 
nosso consulente uma infinita variedade 
de sentimentos. Dependendo do tipo de 
sentimentos que este possa atravessar 
cabe ao tarólogo ajudar a compreender, 
aceitar e transformar algo menos bom, em 
algo mais positivo. De forma alguma 
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pretende-se substituir o papel do 
psicólogo, mas temos a responsabilidade 
moral de orientar num caminho mais 
válido, deixando sempre ao livre arbítrio 
do consulente a decisão final. 

 
Nos dias de hoje atravessamos sem 

dúvida alguma uma “corrente filosófica 
positiva” da nossa vida planetária no que 
diz respeito ao despertar da consciência. 
Despertar não só individual mas também 
coletivo. 

 

 
 
Verificamos grandes grupos de pessoas 

à procura de “algo” que lhes sacie a sede 
de conhecimento, a de ver mais além, e 
sobretudo que os ajude a compreender 
quem realmente são. Encontramos 
diversas páginas e blogs reforçando este 
caminho com frases e mensagens 
apelando ao auto conhecimento e aos 
benefícios do pensamento positivo. 

 
Não confundindo de todo com a 

corrente filosófica do Positivismo do 
seculo XIX em França, em que o 
positivismo defendia a ideia de que o 
conhecimento científico é a única forma de 
conhecimento verdadeiro. De acordo com 
os positivistas somente poder-se-ia 
afirmar que uma teoria é correta se ela 
tinha sido comprovada através de métodos 
científicos válidos. 

 
Os positivistas não consideravam que 

os conhecimentos ligados as crenças, 
superstição ou qualquer outro que não 
poderiam ser comprovados 

cientificamente. Para eles, o progresso da 
humanidade depende exclusivamente dos 
avanços científicos. 

 
“Para quem não acredita, nenhuma 

explicação é possível. 
Para quem acredita, nenhuma 

explicação é necessária." 
 
Atualmente a palavra “Positivo” 

apresenta-se de uma forma global em toda 
a humanidade com um significado bem 
diferente, a exemplo alguns significados 
“Esperança” e “Otimista”, ou seja muito 
além da objetividade científica, mas sim 
um credibilizar de algo em nós e no futuro 
que algo terá um aspeto benéfico, mas sem 
qualquer comprovação científica. 

 
A pessoa positiva não necessita de 

qualquer comprovação, porque esta sabe 
que é tudo uma questão de tempo, 
trabalho árduo, e paciência, porque os 
resultados da sua forma de ser e estar vão 
dar frutos. 

 
A sua forma de pensar é a grande 

responsável pelas coisas boas e más que 
lhe acontece. Os pensamentos positivos 
estão relacionados com o que deseja e ama 
e em que o poder da mente é capaz de 
mudar os padrões de pensamento e 
transformar o seu cotidiano para melhor, 
contribuindo para uma melhoria muito 
significativa do seu estado geral de saúde. 

 
Chaves para a positividade: 
Agora que acabou de fazer uma 

consulta de Tarot comece já a mudar a sua 
vida! Conheça o caminho da sua 
iluminação interior e desta forma comece 
a preencher a sua vida de amor, sucesso e 
saúde. 
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Crie o seu futuro. 
Imagine-se bem sucedido. Projete no 

seu futuro o que mais deseja, amor, saúde, 
prosperidade. Mas lembre-se que sem 
trabalho, rigor, disciplina, nada feito! 
Discipline a sua mente!   

 
Não se sente bem consigo? Seja a 

mudança em si! 
Faça uma lista das coisas que gostaria 

de mudar e mude. Só tomando consciência 
do que não gosta verdadeiramente é que o 
pode fazer. 

 

 
 
 

Liberte-se das amarras. 
As amarras não são mais do que formas 

de pensamento cristalizados que o impede 
de ser feliz. A mente está estruturada pela 
experiências, frustrações e equívocos 
vivenciados. Por isso, é claro que não 
vamos criar nada novo se não nos 
livrarmos dos pensamentos 
condicionantes. 

 
Perdoe-se a si e aos outros. 
Parar de sentir raiva ou ressentimento 

de alguém e, sobretudo, de si mesmo, é 
um processo benéfico e evolutivo. Olhe 
para o passado se conseguir extrair algo de 
bom, caso contrário, siga em frente. 

 
Ame-se. 
Aceite-se e ame-se como é aqui e agora. 

Aqui está a chave para a mudança. Sim, 
quando perceber que pode escolher, 
começará a olhar para trás e entender que 
fez o melhor que podia e sabia. Recalcando 
o passado, apenas vai experienciar as 
limitações e repetir padrões de 
comportamento antigos. 

 
Focalize-se e seja persistente. 
"Não é a força, mas a constância dos 

bons sentimentos que conduz os homens à 
felicidade." - Friedrich Nietzsche  
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Kabbalah e o Tarot 
(Parte 1) 

 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 
 

A Kabbalah ou Cabala em Português, é 
o nome dado ao movimento místico e 
esotérico dentro do Judaísmo. A sua 
tradução literal é “aquilo que é recebido” e 
a origem do seu nome 
deriva da raiz hebraica 
K-B-L. 

 
O seu nome significa 

“recebido” porque a 
tradição fala na 
transmissão oral entre 
um mestre e o seu aluno 
ou em alguns casos, 
directamente de Deus. 

 
De acordo com a 

tradição, os mistérios da 
Cabala foram revelados 
inicialmente por Deus 
aos seus anjos, que 
depois transmitiram aos 
seres humanos, em 
primeiro lugar a Adão, 
depois a Noé e mais 
tarde a Abraão. 

 
A tradição sempre 

reservou a sua 
aprendizagem a um 

grupo restrito de estudiosos. Cada 
membro desse grupo restrito tinha de ser 
do sexo masculino, com pelo menos 
quarenta anos de idade e já com um filho 

no mínimo. No entanto, 
nos últimos anos 
verificou-se a sua 
expansão a todos os que 
queiram conhecer esta 
tradição mística. 

 
As três vertentes mais 

estudadas actualmente 
são a Judaica, a Cristã e 
a Hermética e os livros 
principais do estudo da 
Cabala são o Zohar e o 
Sefer Yetsirah (Livro da 
Criação), onde nos 
dizem que Deus criou 
tudo o que existe neste 
Universo, visível e 
invisível, utilizando dez 
dígitos e vinte e duas 
letras. Os dez dígitos são 
representados pelas 
Sephirots ou emanações 
da energia divina, 
enquanto as vinte e duas 
letras representam os 
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caminhos que unificam essas emanações. 
 
Praticamente todos esses ensinamentos 

podem ser representados no seu símbolo 
mais comum, o Aytz Chayim (Árvore da 
Vida). 

 
O mais interessante para todos nós 

profissionais, estudiosos e curiosos de 
Tarot, é que em nenhum lugar da 
Kabbalah aparece o termo Tarot. Essa 
associação só foi feita, após uma análise 
profunda e cuidada de Éliphas Lévi, 
pseudónimo de Alphonse-Louis Constant, 
um ocultista e mago francês que publicou 
o livro Dogme et Rituel de la Haute Magie 
(Dogma e Ritual da Alta Magia), 
influenciando significativamente todos os 
ocultistas e tarólogos desde então. 

 
Lévi não conseguiu apresentar 

nenhuma evidência convincente que 
comprovasse as correspondências entre o 
alfabeto hebraico e as cartas de Tarot, nem 
tampouco se sabe se ele as inventou ou 
apenas revelou essa informação ao grande 
público, mas o certo é que ainda hoje 
todos os estudiosos sérios de Tarot 
mergulham no mundo da Kabbalah e 
enriquecem os seus conhecimentos 
através das associações incríveis entre o 
Tarot e a Kabbalah. 

 
Nenhum estudioso de Tarot e de 

Kabbalah pode negar as associações que 
existem entre ambos. Temos por exemplo 
os 22 caminhos da Kabbalah que 
correspondem aos 22 arcanos maiores, as 

10 sephirots que correspondem às cartas 
numeradas dos arcanos menores, os 4 
níveis do Universo ou mundos que 
correspondem aos 4 naipes, etc., mas 
iremos desvendar cada um desses 
paralelos nas edições futuras. 
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Rachel Pollack 
 

 
Guilherme Botelho 

 
 
 

 
Nesta edição, temos o prazer de 

entrevistar Rachel Pollack, considerada 
uma das maiores autoridades do mundo 
sobre a interpretação moderna do Tarot e 
um dos nossos queridos membros 
honorários. 

 
Rachel Grace Pollack nasceu em 

Brooklyn, Nova Iorque, em 1945. Ela 
possui uma licenciatura em Inglês pela 
New York University, um mestrado em 
Inglês de Claremont Graduate School e 
ensinou Inglês na Universidade Estatal de 
Nova Iorque. 

 
Além de ser dos maiores nomes no 

mundo do Tarot, membro da American 
Tarot Association, da International Tarot 
Association e do Tarot Guild of Australia, 
tem ensinado no famoso Omega Institute 
nos últimos quinze anos e recebeu o título 
de Tarot Grand Master do Tarot 
Certification Board em Las Vegas. 

 
É ainda uma escritora premiada, 

poetisa e artista. Já publicou mais de 12 
livros sobre Tarot e a forma como combina 
o bom senso e um conhecimento esotérico 
vasto tem inspirado dezenas de milhares 
de leitores todo o mundo. 

 
 
Como escritora de ficção, ganhou ainda 

inúmeros prémios, incluindo o famoso 
Arthur C. Clarke Award de ficção 
científica, o World Fantasy Award e ainda 
inúmeras menções honrosas. É também 
membro da PEN International e já 
escreveu para diversas publicações. 

 
Como começou os seus estudos de 

Tarot e o que a motivou? 
O primeiro momento em que eu vi um 

baralho de Tarot foi no início da 

Entrevista 
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Primavera de 1970 e fiquei completamente 
fascinada e viciada. Não foi apenas a ideia 
de fazer leituras, embora tenha começado 
a fazê-lo de imediato, mas sim a sua 
estranha beleza. Naquela época o Tarot 
era muito pouco conhecido e tive de me 
esforçar para procurar um baralho. 

 
Pode falar-nos um pouco sobre os 

autores e professores que a 
inspiraram? 

Onde eu estava na altura não havia 
professores nem muitos livros disponíveis. 
O meu primeiro livro foi um do Eden Gray 
e depois consegui o Pictorial Key do A.E. 
Waite. Consegui ainda um livro de Paul 
Douglas e um livro fascinante do Paul 
Huson, The Devil’s Picture Book. Huson 
mais tarde desistiu e seguiu num sentido 
muito mais histórico, mas esse livro foi um 
grande exemplo como podemos ser 
inspirados pelas imagens. O Livro de 
Thoth de Aleister Crowley já existia mas só 
tive conhecimento dele bastante mais 
tarde. Quando eu já estava a ensinar o 
Tarot, um amigo deu-me o livro de Paul 
Foster Case, The Tarot, que foi muito 
valioso na minha aprendizagem para obter 
informações adicionais sobre símbolos 
específicos. Posso dizer que The Tarot foi 
o meu grande mestre, formando as minhas 
ideias e a abordagem perante o Tarot e 
abriu-me mundos que não conhecia. 

 
Pode falar-nos do seu primeiro 

baralho, o seu baralho favorito e 
claro, o baralho que recomendaria 
aos nossos leitores, sobretudo aos 
iniciantes? 

O meu primeiro baralho de Tarot foi 
uma versão do Rider que foi lançado por 
uma pequena empresa de ocultismo 
chamada University Press e hoje esse 
baralho é bastante raro. 

 
Quanto ao favorito, tenho de ser 

honesta porque tenho muitos baralhos que 
considero os meus favoritos, sendo que o 
Tarot of Delphi deverá estar no topo da 
minha lista, juntamente com vários 
baralhos de Marselha. Também sempre fui 
uma grande fã de um baralho espanhol 
chamado El Gran Tarot Esoterico mas os 

dois principais para mim são sempre o 
Rider-Waite e o Shining Tribe Tarot. 
Tenho outro baralho especial, mas que 
nunca sai de casa, o Greenwood Tarot de 
Chesca Potter. 

 

 
 
Eu não compreendo muito bem o 

conceito de um baralho para iniciantes. Eu 
acho que as pessoas deveriam começar 
com o baralho que mais atrai ou chama. Se 
depois sentirem que não é a escolha 
acertada, podem ser mudar e arranjar 
outro. Na prática, a maioria dos livros usa 
o baralho de Rider-Waite e como eu acho-
o uma enorme obra, é claro que o 
recomendo. Só não o considero um 
baralho para iniciantes mas sim para 
todos os níveis de experiência. Existem 
pormenores nele que são simplesmente 
surpreendentes a nível de simbolismo 
complexo, como por exemplo, as três 
mulheres que elevam os seus copos no 
Três de Copas formam uma imagem da 
Árvore da Vida da Kabbalah, mas claro 
que se pode fazer leituras com ele sem 
entender o porquê de tanto simbolismo. O 
que eu recomendo é algum cuidado com 
baralhos modernos inspirados no Rider-
Waite que modificam as imagens porque 
como muitos dos artistas não têm 
conhecimento dos significados mais 
profundos, muita informação se perde. 

 
Conte-nos um pouco mais sobre o 

seu trabalho, os seus livros e claro, o 
seu baralho por favor. 

Até hoje eu publiquei 36 livros, com 
dois romances a ganharem prémios. O 
mais recente é um romance chamado The 
Child Eater. Eu publiquei também The 
Burning Serpet Oracle com Robert Place, 
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uma baralho baseado no baralho 
Lenormand e actualmente estou a 
trabalhar numa série de novelas sobre um 
detective particular/xamã/mago chamado 
Jack Shade e o terceiro será publicado 
brevemente numa revista chamada 
Fantasy and Science Fiction. O meu 
baralho de Tarot The Shining Tribe já não 
está à venda nos catálogos mas eu tenho 
algumas cópias caso alguém queira um. 
The Shining Tribe Tarot tornou-se algo 
bastante poderoso para muitas pessoas e 
foi criado por mim enquanto eu viajei para 
lugares sagrados, especialmente pré-
históricos, a visitar pinturas rupestres, 
arte tribal, etc. Já há alguns anos que 
estou a trabalhar com uma empresa para 
lançar uma edição limitada desse meu 
Tarot, mas com mais brilho e cores 
incríveis, para o tornar ainda mais 
intenso. Planeámos apenas 78 cópias, 
apesar de eu pensar que só iriamos vender 
umas 10 ou 20. Recentemente vendemos a 
cópia 70. 

 
Os meus livros sobre Tarot começaram 

com os Setenta Oito Graus de Sabedoria 
em 1980 e continua a ser uma leitura 
importante para pessoas de todo o mundo. 
Mais recentemente escrevi um livro 
chamado Tarot Wisdom, com o que 
aprendi desde os Setenta Oito Graus e 
depois um livro mais simples, The New 

Tarot Handbook, inspirado nas primeiras 
obras do Eden Gray. Eden Gray é tipo a 
bisavó do Tarot moderno. Nesse livro eu 
tentei olhar para tudo com uma visão 
fresca e renovada e se bem me lembro, o 
simbolismo oculto do Três de Copas 
aparece pela primeira vez lá. 

 
Tem algumas sugestões para os 

estudantes e tarólogos portugueses? 
A minha sugestão é sempre concentrar-

se nas imagens e nas histórias que cada 
imagem pretende contar. Na minha 
opinião, isso é  mais importante do que 
estudar sistemas complicadas apesar de 
que o conhecimento desses sistemas é 
muito valioso e ajudam a enriquecer. 
Esses sistemas todos que hoje existem não 
são o Tarot. O Tarot são as lâminas e elas 
comunicam directamente connosco se 
estivermos atentos e soubermos escutar o 
que têm para dizer-nos. 

 
Mais alguma sugestão para os 

nossos leitores, talvez alguma forma 
de enriquecer o seu conhecimento? 

Além de tudo o que já referi, sugiro uma 
leitura ampla abrangendo a mitologia, a 
psicologia, a ciência, a arqueologia, os 
romances, contos de fadas e tradições 
místicas de variadas culturas, percebendo 
sempre como o Tarot conecta-se com 
todas essas coisas e tudo o que existe.

 

 
Queridos amigos, 
 
A nossa querida Rachel Pollack: autora, professora, amiga e taróloga, foi recentemente 

diagnosticado com um linfoma. 
 
Viver com cancro pode ser caro, mesmo com um seguro de saúde. Porque Rachel está 

demasiado doente para trabalhar, ela precisa de ajuda para pagar tanto as suas despesas 
diárias como as despesas médicas. Qualquer um que tenha conhecido alguém com cancro 
sabe quão caro os cuidados mais básicos e médicos podem ser. 

 
Rachel Pollack passou a sua vida a dar aos outros e agora temos a oportunidade de 

retribuir. Por favor, considere fazer uma doação ou doações mensais para ajudar a cobrir 
as suas despesas durante esta doença. (Go Fund Me permite pagamentos automáticos 
mensais e encorajo-vos a escolher esta opção) 

 
http://www.gofundme.com/tvw4f3u 

http://www.gofundme.com/tvw4f3u
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Tarot e L.O.T.R. 
 
 

José Diogo Afonso  
 
 
 

Contar uma história em uníssono com o 
Tarot é contar a história de todo o ser 
humano, com todos os ciclos e episódios 
de um épico, da Jornada do Herói.  

 
J.R.R. Tolkien (3/1/1892 – 2/9/1973), 

escritor inglês, estava ciente disso quando 
escreveu a história da Terra-Média nos 
seus afamados livros O Hobbit, O Senhor 
dos Anéis e O Silmarilion. Influenciado 
pela mitologia cristã, anglo-saxónica e 
greco-romana, bem como pelas tradições 
esotéricas e herméticas (o autor pertencia 
alegadamente à Ordem Hermética da 
Aurora Dourada), criou uma realidade 
ímpar, já recriada no cinema. Neste artigo 
proponho-me a demonstrar a relação 
entre a saga “O Senhor dos Anéis” e a 
Viagem do Louco.  

 
Frodo Baggins é o Louco desta história. 

Vive calmamente na Lei do Uno, no lugar 
do Shire, onde lê, convive com os seus 
amigos e perde-se nos campos. É um 
símbolo de pureza e de amor espiritual, 
despreocupado e incompreendido pela 
sociedade dos Hobbits (“ele já está louco”, 
como se ouve numa das cenas iniciais do 
filme), acabando por buscar algo mais. 

Essa oportunidade surge com a herança do 
Anel do Poder deixada pelo tio Bilbo. O 
anel é o precipício, o estímulo para 
abandonar o Uno e perder-se no Caos para 
se reencontrar.  

 
O Arcano I ‘O Mago’ nesta triologia é 

representado pela festa do 111º aniversário 
de Bilbo Baggins, onde ele manipula os 
elementos e as pessoas da aldeia para a 
organização da sua festa de anos, como 
subterfúgio para levar os seus planos em 
frente. O plano é fugir do Shire e viver 
uma nova aventura fora dos limites. Para 
isso organiza uma grande festa com toda a 
sorte de divertimentos, convidando todos 
os hobbits e, enquanto discursava, foge 
usando o Anel – “desaparecer com um 
estampido e um clarão”. Convencido por 
Gandalf, acaba por deixar o seu precioso 
Anel a Frodo, que vive então uma altura de 
instabilidade, arrependendo-se de não ter 
acompanhado o seu tio na nova aventura, 
mas permanecendo no Shire como 
herdeiro e gestor dos bens dos Baggins, 
numa primeira manifestação do Ego. 

 
O mistério é visível no segredo da 

existência do Anel, guardado por Frodo e 
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por Gandalf. ‘A Sacerdotisa’ é-nos também 
revelada pelo surgir da dualidade, a vida 
essencialmente pacífica de Frodo começa a 
ser perturbada pela sombra do Anel. Isto a 
um nível que Frodo não compreendia até 
que Gandalf, após um longo período de 
introspeção (no livro o Frodo tem 50 anos 
quando partem à aventura), descobre o 
verdadeiro significado do Anel e a sua 
importância para o Senhor das Trevas 
Sauron. A necessidade de partirem e 
destruírem o anel passa a ser evidente 
para a sobrevivência de toda a Terra-
Média.  

 
“Um anel para todos dominar, um anel 

para os encontrar, um anel para todos 
prender e nas trevas reter.” 

 
Abandonado o Shire, a nossa 

companhia de 4 Hobbits – Frodo, Sam, 
Merry e Pippin – vê-se no meio de 
árvores, de cogumelos e de pássaros, 
ficando presos no salgueiro e sendo salvos 
por Tom Bombadillo (inspirado no Green 
Man) que as suas canções encantadas 
invoca e acalma todos os seres da 
natureza. No bosque protegido por esta 
personagem são apresentados a 
Goldberry, esposa de Bombadillo, à 
energia da Mãe-Terra, num episódio que 
não aparece no filme ‘A Irmandade do 
Anel’. Goldberry é como a mãe que os 
recebe em casa de portas abertas, que os 
acolhe no seu seio, que os nutre, que lhes 
deseja as boas noites, a mulher completa, 
senhora de um grande amor. Como mãe 
aconselha-os ao partirem, como que 
consciente dos perigos que se lhe 
avizinham, “mantenham-se firmes nos 

vossos propósitos!” e abençoa a sua 
jornada. O Louco atravessa, assim, o 
arcano III ‘A Imperatriz’ – “Há muito 
tempo, encontrei dentro dessa lagoa a 
filha do Rio,/ a velha e jovem Goldberry, 
sentada nos juncos./ Doce era o seu 
cantar, então, e o seu coração batia.” 

 
Ao chegaram a Bree, cidade onde 

supostamente encontrariam o feiticeiro, 
Frodo torna-se invisível ao colocar o 
anel no dedo, enquanto canta e dança na 
taberna mais movimentada. Conhece 
então Passo de Gigante, um cavaleiro do 
Norte, que os ajuda a livrarem-se dos 
perigos que a espalhafatosa situação 
desencadeara. Como Gandalf revela 
numa carta deixada ao estalajadeiro: 
“Nem tudo o que luz é ouro, /Nem todos 
os caminhantes estão perdidos; /O velho 
que é forte não mirra /E a geada não 
chega às raízes fundas. /Das cinzas pode 
reacender-se o lume, /Das sombras 
irromper uma luz; /Renovada será a 
lâmina quebrada/ E o destronado será 
de novo rei.” O cavaleiro não é nada 
mais, nada menos do que Aragorn, filho 
de Arathorn, herdeiro do trono de 
Gondor, que neste livro representa o 
arcano IV ‘O Imperador’. Assume o 
papel de protector e de líder, aquele que 
lidera a caminhada até Rivendell, que 
protege e salva dos Cavaleiros Negros, o 
bom amigo que ajuda – “e se por meio 
da minha vida ou de morte puder salvá-
los, salvá-los-ei.” Marca então, a busca 
pelo sucesso material e físico da viagem 
na Viagem do Louco de Frodo.  

Continua…
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Taroteca – Tarot de Thoth 
 
 

Guilherme Botelho 
 
 
 

Nesta edição trago-vos o Tarot de 
Thoth, um dos baralhos mais polémicos 
do mercado. Amado por muitos estudiosos 
e odiado por outros tantos, é uma 
maravilhosa obra de arte que ajuda 
qualquer estudante sério a aprofundar o 
seu conhecimento desta arte divinatória. 

 

 
 
É considerado um dos Tarots clássicos 

mas requer algum conhecimento prévio 
para poder-se tirar o máximo proveito 
dele. O seu trabalho artístico foi realizado 
por Frieda Harris, a pedido do famoso 
ocultista e membro da Ordem Hermética 
da Golden Dawn, Aleister Crowley, o que 

provavelmente conferiu essa visão mais 
negativa deste baralho. Por esse motivo é 
também conhecido como o Crowley Thoth 
Tarot. 

 

 
 
Desde a sua primeira publicação em 

1969, vários formatos apareceram no 
mercado internacional, com variações no 
verso, no tamanho das cartas e até 
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algumas edições têm 80 cartas, contendo 
três versões distintas do arcano I – O 
Mago. 

 

 
 
Podemos dizer que o Tarot de Thoth é 

provavelmente o baralho mais controverso 
e regularmente é designado por tarólogos 
e estudiosos como sendo “escuro”, 
“negativo” ou simplesmente “estranho”. 
Claro que não tem imagens claras e 
simples como muitos baralhos modernos 
mas consegue apresentar uma visão 
equilibrada e rica em simbolismo do 
percurso do ser humano na sua busca pela 
iluminação e vida eterna. 

 
Um pormenor curioso da sua existência 

é que não foi publicado durante a vida dos 
seus criadores mas uma guia escrito por 
Crowley e ilustrado por Frieda Harris foi 
publicado e ainda está disponível hoje em 
dia, tanto em livro como gratuitamente em 
várias páginas online. 

 
Apesar da existência desse livro que é 

muito interessante, não será certamente o 
mais indicado para principiantes e um 
livro bastante mais simples de 
compreender está disponível no mercado 
internacional. Refiro-me ao livro 
Understanding Aleister 
Crowley’s Thoth do nosso 
querido amigo e membro Lon 
Milo Duquette. 

 
Lon Milo Duquette ensina a 

estrutura do sistema e todo o 
seu funcionamento, como 
surgiu, como estudar e mesmo 
quem não se interesse por 
temas como astrologia, 
kabbalah, magia, mitologia 
egípcia, alquimia, etc., pode 

ainda vir a interessar-se depois de 
compreender a profundidade e 
interligação dos vários sistemas. 

 
O Tarot de Thoth é baseado nos 

ensinamentos da Ordem Hermética da 
Golden Dawn e Lon Milo Duquette, como 
um experiente estudioso dos vários 
sistemas, consegue explicar numa 
linguagem fluida e tornar o uso deste 
baralho ainda mais mágico. 

 
Cada arcano tem associações à 

astrologia e aos ensinamentos cabalísticos 
e cada carta está devidamente ilustrada 
com a simbologia correspondente. Os 
arcanos menores têm também o seu título 
esotérico escrito e claro que qualquer um 
pode utilizar o baralho sem todos estes 
pormenores mas não irá tão longe quanto 
poderia ir. 

 
Os arcanos menores não estão 

ilustrados como o baralho de Rider Waite 
mas não deixam de ter os símbolos 
correspondentes, exigindo apenas um 
pouco mais de estudo e compreensão para 
um uso mais completo. 

 
Aleister Crowley e Frieda Harris 

seguiram os ensinamentos no Livro T para 
criar este baralho de Tarot mas gerou-se 
alguma confusão quando alterou o nome 
das figuras da corte. Os arcanos maiores 
também sofreram algumas mudanças 
tanto nos nomes como na posição em que 
se encontram na sequência, como por 
exemplo a Força passou a chamar-se 
Luxúria (Tesão no Brasil) e está numerada 
11 em vez de 8 como no baralho de A.E. 

Waite. 
 
O verso mais comum tem a 

cruz rosacruz e não é reversível, 
o que pode sugerir que este 
baralho não é para ser 
interpretado com cartas 
invertidas. Outra mudança já 
referida é a variedade de 
tamanhos disponíveis, sendo 
que as maiores cartas não são 
facilmente baralháveis mas são 
uma ferramenta excelente para 
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estudo dos pormenores ilustrados em cada 
arcano.  

 
O Tarot de Thoth pode não satisfazer 

todos os gostos mas se sentir alguma 

atracção por este baralho, recomendo 
vivamente que o adicione à sua colecção. 

 
Este enigmático Tarot encontra-se 

disponível na nossa loja online a um preço 
convidativo. 
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H.O.G.D. 
 
 

David Griffin 
 
 

 
A H.O.G.D. (Hermetic Order of the 

Golden Dawn) ou Ordem Hermética da 
Aurora Dourada em português, é uma 
ordem iniciática e mágica que foi fundada 
em 1888, praticando uma forma de teurgia 
para o desenvolvimento espiritual do ser 
humano. Foi provavelmente a maior 
influência no ocultismo ocidental do 
século XX. Conceitos ritualísticos e de 
magia que se tornaram elementos centrais 
de muitas outras tradições, incluindo 
Wicca, Thelema e outras formas de magia 
espiritual popular hoje, derivam 
directamente da tradição Golden Dawn. 

 
O interesse público generalizado hoje 

em dia no Tarot deriva directamente da 
Golden Dawn, através de baralhos que 
utilizam o simbolismo da Golden Dawn e 
foram publicados por membros como 
Arthur Edward Waite e Aleister Crowley. 

 
A Golden Dawn também 

influenciou a literatura através 
de escritores como W.B. Yeats, 
A.E. Waite, Algeron Blackwood 
e Arthur Machen. 

 
A H.O.G.D. não é uma 

religião, embora conceitos 
espirituais e metafísicos sejam 
o foco do trabalho da ordem e 
é ensinado que todas as 
religiões devem ser respeitadas 

porque existem elementos de uma mesma 
verdade transcendente em todas elas. Uma 
noção geral de tolerância religiosa permeia 
a Golden Dawn e todos são lembrados 
desde o ritual da primeira iniciação que 
“se deve manter todas as religiões em 
reverência porque todas contêm o raio de 
luz que se procura”. 

 
A Ordem Hermética da Golden Dawn é 

uma manifestação do século XIX, das 
tradições Herméticas e Rosacrucianas. 
Existem muitas outras influências de onde 
o seu material de ensino deriva, tais como 
o misticismo cristão, a Kabbalah, a religião 
do antigo Egipto, a Maçonaria, a Teosofia, 
a magia Enochiana, a Alquimia, a magia 
Elemental, a Astrologia e a magia 
Planetária, e ainda conceitos e 
ensinamentos de ocultistas como Eliphas 
Levi, Papus e outros grimórios 
Renascentistas. 

 
As práticas espirituais 

herméticas derivam de Hermes 
Trismegistus (Hermes para os 
Gregos e Thoth para os 
Egípcios), cujo nome significa 
“Hermes o três vezes grande” 
porque como está escrito na 
Tábua de Esmeralda, ele 
conheceu as três partes da 
sabedoria do Universo inteiro. 
Estas são a tríade Hermética 
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(Trivium Hermeticum) 
das práticas espirituais: 
alquimia, astrologia e 
teurgia, através do qual a 
realização espiritual é 
alcançada na Tradição 
Hermética.  

 
A Alquimia ou 

Operação do Sol no 
Hermetismo, não é 
simplesmente a 
transformação do chumbo 
físico em ouro físico. Os 
iniciados sempre ridicularizaram os 
“alquimistas” que tentavam fabricar ouro 
para enriquecer sem entenderem as 
alegorias subtis dos textos alquímicos 
herméticos. Por trás dos estágios de 
destilação e fermentação química, a fim de 
acelerar os processos da natureza e trazer 
um corpo natural para a perfeição, 
encontra-se a arte da transmutação 
alquímica (Ars Transmutoria). Nesta 
“Grande Obra” (Opus Magnum) da 
alquimia hermética, a primeira matéria 
(Matéria Prima) que é o corpo físico 
(simbolizado pelo chumbo = Saturno, 
Cronos, governado pelo tempo), é 
transmutado em formas de energia mais 
elevadas, criando um “corpo de luz” 
(simbolizado pelo ouro = Sol, o corpo 
solar), com o objectivo final de alcançar a 
imortalidade consciente (Consciência 
Divina) numa única encarnação. Isso é 
conseguido através do poderoso elixir da 
vida chamado Pedra Filosofal, que quando 
ingerido, transmuta o corpo físico e 
purifica a sua vibração. A composição da 
Pedra Filosofal continua a ser um dos 
segredos mais bem guardados da tradição 
hermética. Textos alquímicos indicam 
claramente que a Pedra Filosofal é criado 
através da purificação do Mercúrio em 
Mercúrio Filosófico. Este Mercúrio, cuja 
verdadeira natureza permanece oculta dos 
não-iniciados, é transmutado e purificado, 
“cozinhando-o” com os fogos subtis do 
corpo físico, incluindo o amor e a 
sexualidade. A verdadeira técnica desta 
arte real (Ars Real) da alquimia 
permanece como o segredo mais poderoso 
e secreto da tradição hermética e é 

cuidadosamente guardada 
nos graus mais elevados 
da Ordem Hermética da 
Golden Dawn. A alquimia 
é vista como a “chave” 
para a teurgia, cujo 
objectivo final é tornar-se 
unido com os seus 
homólogos superiores, 
levando à Consciência 
Divina. 

 
A Teurgia ou Operação 

da Lua no Hermetismo, 
traduz-se como “A Ciência ou Arte dos 
Trabalhos Divinos”. Existem dois tipos 
distintos de magia, de acordo com os 
trabalhos de Giovanni Pico della 
Mirandola, que se opõe. O primeiro é a 
Goetia ou Ars Goetia, conhecida como 
magia negra, que utiliza uma aliança com 
demónios ou espíritos que não seguem 
linhas evolutivas. A segunda é Teurgia 
(Obra Divina), magia que utiliza uma 
aliança com espíritos divinos como anjos, 
arcanjos e deuses. Na prática da teurgia 
hermética, esses são invocados para 
despertar forças elementais, planetárias e 
zodiacais nos corpos físicos e energéticos. 
Teurgia é o aspecto prático da astrogia. A 
magia ritualística e todas as tradições 
modernas de magia derivam da teurgia 
hermética. 

 

 



 

41 

A Astrologia ou Operação das Estrelas 
no Hermetismo, não é apenas uma 
ferramenta passiva para fins divinatórios 
como muitos entendem actualmente, mas 
utiliza activamente influências estelares 
para o desenvolvimento espiritual, 
utilizando a alquimia e a teurgia. As três 
disciplinas do Trivium Hermeticum 
(alquimia, teurgia e astrologia) são 
interdependentes um no outro. A alquimia 
hermética e a teurgia são dependentes dos 
ciclos astrológicos e portanto, a teurgia 
hermética pode ser compreendida como 
um tipo de magia astrológica. 

 

 
 
A tradição hermética surgiu da 

confluência de culturas egípcias e gregas 
em Alexandria, no Egipto Ptolomaico. As 
primeiras raízes da tradição hermética 
surgiram nas tradições astronómicas e 
espirituais da Suméria e depois na Caldéia 
(Mesopotâmia) e Egipto, antes de alcançar 
a Europa com os impérios grego e romano. 
Na Grécia, essa sabedoria cedo encontrou 
o seu caminho para a tradição Pitagórica e 
foi filtrada para o Órfico, Délfico e os 
Mistérios Eleusinianos. Chegou a Roma do 
Egipto, com as tradições herméticas e 
gnósticas e depois foi distribuída pela 
Mitraica e os mistérios Isíacos, dando 
origem mais tarde ao Neoplatonismo.  

 

 
 
A tradição hermética, oposta pela Igreja 

mas praticada também secretamente pelos 
seus membros mais elevados, tornou-se 
parte do submundo oculto, misturando-se 
com outros movimentos e práticas ocultas. 
A infusão de hermetismo em ocultismo 
teve uma grande influência nas tradições 
mágicas ocidentais e foram muito úteis no 
trabalho mágico, especialmente nas 
práticas teúrgicas (divinas), devido ao 
contexto religioso da qual brotou o 
hermetismo. Utilizando os ensinamentos e 
imagens da Kabbalah Judaica e 
misticismo cristão, a teurgia hermética foi 
utilizada de forma eficaz num contexto 
mais facilmente compreendido pelos 
europeus da Idade Média e do 
Renascimento. A magia hermética passou 
por um florescimento na Europa 
Ocidental, quando a Ordem Hermética da 
Golden Dawn foi oficialmente fundada em 
1888. 

 
Alguns dos seus membros mais 

conhecidos foram: S.L. MacGregor 
Mathers, William W. Westcott, A.E. Waite, 
Edith Nesbit, Pamela Colman Smith, 
Algernon Blackwood, William Sharp, Dion 
Fortune, Israel Regardie, William B. Yeats, 
Bram Stoker, Aleister Crowley e Chic 
Cicero. 
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Curso de Tarot e Cartomancia 
Em Outubro iniciamos mais um ciclo de cursos de Tarot e Cartomancia.  
 
O Tarot como oráculo estabelece uma comunicação directa do inconsciente colectivo ou 

mundo divino, ao nosso consciente e 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 curso é inovador e ainda mais completo, incluindo a vertente divinatória, 

comercialmente conhecida, mas também 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. 

 
É um curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que destina-se a quem 

queira aprender Tarot e Cartomancia mas também para quem pretenda aprofundar e 
aperfeiçoar os seus conhecimentos e garante 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 
   - Ensinamentos iniciáticos 
» Os 56 Arcanos Menores do Tarot,  
» 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, 
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» Numerologia no Tarot, 
» Os caminhos da Kabbalah e o Tarot, 
» 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 simples de resposta Sim/Não) 
   - Sete cartas em estrela de David (método simples dos relacionamentos) 
   - Oito cartas em cruz (método de resposta Sim/Não avançado) 
   - Dez cartas em cruz celta (método para aprofundar uma questão) 
   - Dez cartas na Árvore da Vida 
   - 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 (Lisboa e Oeiras), 
» 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 material de apoio com mais de 250 páginas para auxiliar na sua 
aprendizagem, 2 baralhos e certificado de participação.  

 
Quem se afiliar na Associação receberá também um certificado internacional. 

 
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. 

 
 
 
 

mailto:cptarot@gmail.com


 

44 

 

 

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. 

 
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. 

Ao filiar-se, cada membro recebe ainda: 
 
 Todas as edições anteriores da 

revista Tarosophist International e 
ainda 4 novas edições por ano; 

 Todas as edições anteriores da 
revista Arcanum (em Português) e 
ainda 4 novas edições por ano; 

 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 subscrição 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  

mailto:cptarot@gmail.com
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Desafio ao Leitor 
Este mês temos um desafio um pouco diferente para os nossos leitores.  
 
Pedimos que nos escrevam um pequeno texto para cptarot@gmail.com, de acordo com 

ambas as imagens e os aspectos positivos e negativos deste arcano. 
 
O texto que acharmos mais completo receberá um baralho Lo Scarabeo à sua escolha. 
 

 
 

A vencedora do desafio anterior foi 
Maria Antonieta Silva de Loures que 
ganhou um Wheel of the Year Tarot a seu 
pedido. 

 
Em relação aos Arcanos Maiores 

presentes na seguinte imagem, a sua 
resposta foi: (versão simplificada) 
 
XIV e IX – como o ser humano evolui e 
envelhece com o passar do tempo;  
X e XXI – cumpre o seu destino e chega ao 
fim da sua viagem;  
XI e XIII – é sujeito às leis divinas, morre e renasce;  
I – recomeça a sua jornada; 
III – vai crescendo.  

mailto:cptarot@gmail.com
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Próximas Edições 
Vamos continuar com o prometido, aumentando e expandindo as nossas publicações à 

medida que mais colaboradores se juntam a nós. 
 
Agradecemos também a todos que nos enviaram sugestões e pedidos e prometemos, 

sempre dentro do possível, satisfazer todos. 
 
Assim sendo, as próximas edições terão novos artigos sobre Tarot e várias artes 

divinatórias e as ciências associadas, incluindo: 
 
» Numerologia, 
 
» Kabbalah, 
 
» Astrologia, 
 
» I-Ching, 
 
» Baralho Lenormand,  
 
» Geomancia, 
 
» Runas, 
 
» Métodos de lançamento, 
 
» Búzios, 
 
» Quiromancia, 
 
» Ensinamentos iniciáticos, 
 
» Entre outras surpresas! 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

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 em formato digital, no dia 
21 de Setembro de 2015. Os membros podem submeter artigos e 
publicidade por correio electrónico para cptarot@gmail.com. 

 

  

 

mailto:cptarot@gmail.com
mailto:cptarot@gmail.com
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