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O tarot é um jogo composto por 78 cartas, divididas entre um grupo de 
arcanos maiores e quatro grupos de arcanos menores. Os arcanos maio-
res compõem a minoria do baralho, com apenas 22 cartas, enquanto 
os arcanos menores seguem a composição de um baralho normal com 
56 cartas.

Cada carta, ou lâmina, vem com uma ilustração própria de um arqué-
tipo, que trás consigo um signi cado próprio. A leitura e interpretação 
das cartas pode ser feita de diversas maneiras, entre elas o cálculo da 
numerologia, oraculo e até mesmo pela aleatoriedade da tiragem, 
para auxiliar o leitor a interpretar situações de seu cotidiano. A conexão 
a ser feita com o tarot é muito pessoal e, ao longo de suas cartas, ele 
representa muitas situações da existência humana. Os arcanos maiores 
costumam falar sobre o eu interior e a individualidade, enquanto os ar-
canos menores falam do eu exterior, da personalidade. Através do tarô 
é possível fazer uma análise, tirar dúvidas e fazer previsões.

Para utilizar um baralho de tarot, não são necessárias habilidades espe-
ciais, apenas o foco e uma mente introspectiva, aberta à re exão. Ele (o 
tarot) vem como uma ferramenta de autoanálise e conhecimento, que 
pode ser usado para avaliar situações que não se encontram claras à 
mente racional.

Ao abordar o tarot, o ideal é que se faça com a intenção de ampliar 
a compreensão de situações internas e externas que nos cercam. É im-
portante iniciar a leitura com uma mente calma e intencionada, com 
perguntas e objetivos especí cos para a leitura, a nal isso facilitará a 
sua análise e suas respostas. Quase que como um exercício meditativo, 
é importante focar em seus sentidos e intuição sem que o processo seja 
interrompido. Algumas pessoas encontram uso também em música ou 
incensos durante o processo.

A complexidade do tarot é ampla, e existem diversas maneiras de ana-
lisá-lo, desde a leitura com uma única carta até a mandala, utilizando 
todas as 78. Para este livreto, serão analisadas tiragens básicas e o signi-
 cado de cada carta. 
Mantenha em mente que estão todas conectadas a fazem parte da 
mesma jornada. Ao  nal serão ensinadas algumas formas de tiragens e 
seus possíveis usos.

SOBRE O TAROT:



OS ARCANOS MAIORES

A base do Tarot é formada pelos Arcanos Maiores. São ao todo 22 car-
tas, sendo 21 numeradas e uma sem numeração, que é a carta O Lou-
co. Representam o caminho para a consciência, descrevendo os vários 
estágios que encontramos em nossa busca por signi cado e compreen-
são das coisas, processo conhecido também como a jornada do herói
Essa jornada se trata basicamente basicamente da evolução do Ser 
Humano sendo contada através de símbolos ancestrais. 

Os signi cados de tais cartas ilustram a estrutura da consciência huma-
na, contendo lições de vida profundamente signi cativas que foram 
passadas de geração a geração. Isso adiciona valor ao tarot além de 
apenas um oráculo, se trata de um olhar interno e externo à experiencia 
humana, uma união com o estado de ser.

OS ARCANOS MENORES

Enquanto os Arcanos Maiores representam o escopo principal do tarot, 
do que não se escapa, os Arcanos Menores agem dentro do campo 
do nosso livre arbítrio, das nossas escolhas e atitudes, e a in uencia de 
terceiros no nosso dia a dia.

São compostos por quatorze cartas divididas em quatro naipes. Nesse 
sentido, é importante ressaltar que o quatro tem grande importância 
em nosso mundo e o tarot trabalha com adições, por exemplo: não são 
cinco grupos distintos, mas sim um grupo de arcanos maiores + quatro 
arcanos menores. 

O Mundo é organizado essencialmente dessa forme quaternária + um, 
presente no design de sua carta.

VETTI TAROT

Venho estudando o tarot faz mais de um ano agora e ao longo desta 
jornada me surpreendi. Iniciei estes estudos buscando compreender o 
que formava o tarot, como ler as cartas e como ele é e foi utilizado ao 
longo dos séculos. 

Conforme observei as cartas e analisei seus signi cados, me perdi na 
complexidade conceitual da jornada do herói, que conta através de 



Ninguém sabe ao certo as origens do tarot, o ano do primeiro deck ou 
sua etmologia, já que não possui nem tradução clara. 

Alguns dos baralhos mais antigos dos quais se tem relato vem da nobre-
za italiana por volta do período renascentista, de quando foi registrado 
e preservado o primeiro baralho completo de tarot, por mais que cartas 
e referencias tenham sido encontrar anteriormente. 

Inicialmente as cartas eram dadas folhadas à ouro, como presentes de 
casamento e jogos. Posteriormente, no século XVIII, as cartas passaram 
a ser utilizadas para a previsão do futuro. Hoje a prática é muito conec-
tada à energia feminina, mas originalmente as leituras eram ministradas 
principalmente por homens, sendo um dos primeiros que se tem registro 
de nome Etteilla, um cartomante francês.

São diversos os tipos de tarot, mas o formato mais popular é o baralho 
de Rider Waite Smith, foi desenhado por uma mulher. A estrutura tradi-
cional com 78 cartas foi desenvolvida por Pamela Colman Smith, uma 
escritora e ilustradora britânica.

A artista fazia parte de uma escola secreta de ocultismo chamada Gol-
den Dawn e alem de desenhar as cartas, reinventou a organização dos 
arcanos menores. Seu trabalho, desenvolvido em caneta e aquarela, 

UMA BREVE HISTÓRIA DO TAROT

seus diversos personagens uma história extremamente sincera e huma-
na. 

Ao estudar o tarot foi obrigatória também a autocritica e o autoconhe-
cimento, precisei analisar situações em minha vida para de fato com-
preender o impacto das cartas.

A arte sempre foi minha principal forma de expressão e, ao começar 
a entender e estudar cada uma das cartas, resolvi analisar e desenhar 
suas composições, desenvolvendo à partir da minha interpretação 78 
ilustrações únicas, baseadas em inúmeros baralhos antigos e em meus 
estudos. 

A seguir irei apresentar os designs individualmente, discutindo o simbo-
lismo e as escolhas feitas para cada um ao longo do desenvolvimento 
deste baralho.



levou quase seis meses para se completar e foi uma grande inspiração 
para o desenvolvimento desde deck, mais de um século depois, e mui-
tos outros desenhados.

As cartas possuem uma longa e complexa história que vale ser estuda-
da e observada mais extensivamente, e é recomendado, caso se tenha 
interesse, procurar a fundo o que sabemos sobre o deck.

ALGUNS TIPOS DE DECKS DE TAROT:

Tarot de Marselha: foi o primeiro baralho criado e é considerado o tarot 
mais tradicional do mundo.
Tarot de Rider Waite Smith: o baralho mais vendido em todo planeta foi 
ilustrado e reestruturado pela inglesa Pamela Colman Smith.
Tarot Mitológico: as cartas foram desenvolvidas pela americana Liz Gre-
ene, que substituiu os desenhos tradicionais por ilustrações com perso-
nagens da mitologia grega.
Tarot de Thoth: neste jogo, as cartas são ligadas à astrologia e  guras da 
mitologia egípcia, e os arcanos possuem nomenclaturas diferentes dos 

demais tarots.



ARCANOS MAIORES



ARCANOS MAIORES





O Louco é a primeira carta do Tarot, ou a última dependendo de sua 
leitura e do baralho. Simboliza o início da jornada, de um novo ciclo. É 
um arcano otimista que se encontra no inicio, no começo, cheio de po-
tencial e possibilidade.

A carta não tem um lugar especí co na sequência das cartas do Tarot. 
Pode vir no início dos Arcanos Maiores ou no  nal, por isso mesmo que 
não tem número. O Louco vem antes, de certa forma, do inicio da jor-
nada e aqui é representado pela quimera, elemento de transformação 
e mudança, mas que também não é humano e não existe. Aliás, os 
Arcanos Maiores são muitas vezes considerados como “a jornada do 
Louco”, já que ela se inicia e  naliza com ele.

Na carta, assim como a simbologia do zero, o Louco é o símbolo do início 
de uma caminhada de in nitos potenciais, o início da Jornada do Herói. 
É uma carta quente, com o sol nascente e o céu vermelho no inicio do 
dia enquanto ele mesmo anda despreocupado, olhando para o céu 
e a iluminação superior. Por onde anda, sua jornada se inicia e plantas 
ferteis crescem aos seus pés enquanto ele segue para o desconhecido.

O Louco carrega nada mais do que sua pureza, inocência e con ança. 
Sua roupa contém as cores dos quatro elementos do tarot, indicando 
que ele está em harmonia e equilíbrio com tudo o que o rodeia. Ele pa-
rece ter todos os recursos que precisa, mas parece também não conhe-
cer exatamente o que possui. 
As rosas brancas aos seus pés simbolizam a inocência. Por mais que ele 
seja o inicio, é importante lembrar que nesta carta ele já caminha e já 
encerrou um ciclo para começar novamente, de forma in nita.

O Louco simboliza novos começos, novas experiências, o início da jorna-
da. Quando aparece em uma leitura, geralmente sugere que esse novo 
começo seja empreendido de braços abertos e com alegria.

O LOUCO





Na carta do Mago, vemos um homem vestindo um manto e um conjun-
to de ferramentas. O número da carta é o um, um número que inicia a 
contagem da jornada. Em sua mão direita, segura uma espadalevan-
tado em direção ao céu e sua mão esquerda aponta para a terra com 
o bastão. Conecta os quatro naipes dos arcanos menores e os utiliza, 
assim como os elementos primordias representados por eles: Fogo, Terra, 
Ar e Água, que simbolizam respectivamente o uso apropriado do espí-
rito, do corpo, da mente e da alma no processo de manifestação da 
consciência.

A carta cria uma cena nitida e focada, sem espaço para complica-
ções. Seu manto é branco e tem a ver com a pureza, mas sua capa 
é vermelha, uma cor que representa a experiência e o mundano. Esta 
dualidade é repetida em outros elementos da carta. 

Acima de sua cabeça, vemos o símbolo do in nito, da eternidade e ao 
redor de sua cintura uma cobra morde sua própria cauda,  um outro 
símbolo da eternidade e recomeço, o Orobouros

Em suma, este Arcano mostra que você tem todas os recursos à sua dis-
posição e pode se erguer e guiar seu próprio destino. A carta está asso-
ciada ao planeta Mercúrio e traz habilidade, lógica e intelecto para a 
situação questionada.

A carta O Mago indica que você já possui todas as ferramentas para 
resolver a questão levantada, é uma carta conectada ao instinto e a 
intuição. Indica também uma situação que deve ser resolvida com in-
teligência e praticidade, representada aqui pelos fortes tons azuis e frios 
da carta.

1: O MAGO





A Sacerdotisa é uma  gura aparentemente perfeita, mas sugere possuir 
segredos proprios, mistérios. Indica que uma situação pode ter mais nu-
ances do que você percebe ou acha que sabe, podendo existir infor-
mações que você ainda desconhece sobre algumas situações.

A carta ainda indica que uma energia feminina pode ser parte impor-
tante na situação e o livro em sua mão mostra que tudo pode ser des-
coberto e revelado, o ovo ao centro simbolizando uma nova vida, a 
fertilidade. A Sacerdotisa também é conhecida por outros nomes: Per-
séfone, Isis, A Donzela, a Voz Interior, A Papisa, etc.

As romãs são um símbolo do dever e a cercam enquanto esta estuda. 
A lua debaixo do pé mostra seu domínio sobre a intuição e sua forte co-
nexão com a água, a maré e o feminino.

A Sacerdotisa vem como um lembrete de que não temos como saber 
de tudo acerca de uma situação. Indica que ou não recebemos todos 
os fatos, ou não enxergamos todos os fatos. Quando esta carta apare-
ce, indica segredos e que é melhor buscar pelas respostas.

carta mostra que para sabermos toda a verdade sobre algo, temos que 
usar todos os recursos disponíveis, como nossa intuição, nosso poder de 
convencimento e a re exão. É importante ter calma e desenvolver uma 
estratégia, sem passos bruscos. A Sacerdotisa é um arcano altamente 
espiritual, mas não é limitada a isso. Ela lida com fatos e sugere que não 
temos acesso a todos eles no momento. Por isso ela não é uma carta 
que nos convida para a ação mas simpara a re exão. 

2: A SACERDOTISA





A Imperatriz é a eterna mãe do Tarot. Sentada com seu cetro dourado, 
tudo ao seu redor parece exalar beleza, sucesso e riqueza. Sua coroa 
brilha com as 12 estrelas do zodíaco e ela está cercada por lindos jardins 
e romãs.

A principal característica é ela por ela mesma, o arquétipo da própria 
Imperatriz: uma mulher forte e tranquila. Em sua cabeça, ela usa uma 
coroa de estrelas, mostrando sua conexão astrológica. Está vestida com 
um manto chamativo e cercada de romãs, símbolo da fertilidade. O 
fundo se mescla com o chão e o unico elemento principal é ela.

Esta é uma carta bastante feminina, tal como a Sacerdotisa, e tem a 
ver com o princípio feminino de tudo. É regida por Vênus, o planeta do 
amor, da arte, da harmonia, do luxo, da beleza. Muitas vezes assuntos 
como fertilidade, maternidade e empoderamento feminino são temas 
relevantes e presentes quando esta carta aparece.

Quando a Imperatriz aparece em uma tiragem, geralmente indica que 
as coisas vão bem na situação questionada, como se cada coisa esti-
vesse em seu devido lugar. 

A Imperatriz é uma  gura poderosa e muito segura de si. Sugere prote-
ção e não questiona as decisões. Esta carta geralmente indica um bom 
presságio, assim como realização e sucesso.

3: A IMPERATRIZ





O Imperador é a carta de número quatro no Tarot, representando a or-
dem e a estrutura. É curioso notar qu eo quatro esta escrito como IIII e 
não IV. Isso é porque o tarot é um baralho aditivo, como mencionado 
anteriormente, portanto o quatro aqui vem como 3+1 e não como 5-1 
como na leitura tradicional. O carto também é um numero estável,  nal 
e equilibrado.

Simboliza a energia masculina e é a contraparte da Imperatriz. O arqué-
tipo, basicamente gira em torno de poder e a autoridade. Seu semblan-
te mais severo não se parece com a beleza e sensualidade da Impera-
triz, é rigido, alimentado por con ito e desa os. Ele usa seu poder para 
proteger as pessoas com quem se preocupa. A carta sugere liderança, 
autoridade e ação. 

Atrás do seu trono estão montanhas arenosas. Seu trono é decorado 
com a grande cabeça de um carneiro, um símbolo de Áries. Na mão di-
reita, segura um um cedro apontado para o céu como simbolo da vida 
e na esquerda está um orbe, que representa o mundo. O fundo amare-
lo e suas roupas vermelhas simbolizam sua energia, sua paixão pela vida 
e a força que o guia de forma dinamica.

Possui uma barba longa e branca, remetendo a toda sua experiência e 
sabedoria. O sentimento é de que vale a pena ouvir seus conselhos. A 
sabedoria que este arquétipo tem sugere ajuda a equilibrar e estruturar 
a questão. É como um porto seguro com quem você pode contar.

Quando o imperador aparece em uma leitura, sugere que você está 
prestes a alcançar seus objetivos ou está no caminho certo. A conexão 
com Áries também tem a ver com liderança e controle.

Pode indicar que este é um bom momento para iniciar um grande pro-
jeto e buscar novas oportunidades. De qualquer forma, pode ser impor-
tante procurar conselhos com uma  gura de autoridade antes de tomar 
grandes decisões.

4: O IMPERADOR





O Sacerdote é a carta número cinco do Tarot, também conhecido como 
O Hierofante e pode ser considerado uma contraparte da Sacerdotisa. 
Este Arcano Maior aponta a importância do estudo e conhecimento 
em relação a alguma questão. Na ordem dos arquétipos, enquanto o 
Mago apenas aponta o caminho a seguir, o Papa é o nosso guia, repre-
sentando um caminho para a consciência superior.

Na carta, vemos um homem que veste trajes religiosos em um ambiente 
que remete a uma igreja. Suas vestes representam o princípio trino ou 
os três reinos: material, espiritual e mental. Na mão esquerda ele segura 
um cetro com três linhas, mais um símbolo de seu domínio sobre os três 
reinos. Abaixo dele, as  ores representam o equilíbrio entre o conscien-
te e o inconsciente. Ele levanta a mão direita para dar sua bênção, a 
mesma mão que o Mago levanta para realizar sua magia. Porém, en-
quanto o Mago coleta a energia do Universo e a canaliza para o plano 
material, o Sacerdote capta seu poder através do mundo material, da 
fé gerada pelas pessoas do mundo.

É uma das chamadas cartas pilares do Tarot e quando aparece em uma 
consulta geralmente vem lembrar de que informação e conhecimento 
são as chaves para a questão. Além do Sacerdote, A Sacerdotisa e A 
Justiça também são cartas pilares, ambas representando conhecimen-
to ou informação.
Quando o Sacerdote aparece em uma tiragem, as respostas remetem 
à busca de conselhos sábios, nos buscando à olhar internamente e ex-
ternamente para nossas raizes e tradições.

A carta não indica que você deva tomar decisões importantes por con-
ta própria. Pesquisa, estudo e aconselhamento, além de serem formas 
de fazer as coisas mais tradicionalmente, podem ser o caminho a seguir 
para resolver seus problemas. Por  m, pode signi car também a busca 
por um poder superior, uma força maior que vem dentro de você e que 
em última análise, favorece uma nova chance de elevação espiritual.

5: O SACERDOTE





Os Amantes é a carta de número seis do Tarot e representa alguma de-
cisão que precisa ser tomada. Este Arcano diz para seguir o coração na 
hora de seguir seu caminho, mas sem esquecer de ponderar sobre as 
consequências, sugerindo que deva existir muita re exão envolvida. Na 
ordem das cartas dos Arcanos Maiores, os Enamorados vêm depois do 
Papa, arcano que representa a busca pelo conhecimento. Aqui, já há 
mais clareza para estabelecer seus valores e saber no que acredita.

Na carta, vemos uma  gura angelical, seu manto e nuvens protegem o 
casal enquanto o sol brilha sob uma terra fértil. A maçã remete à história 
de Adão e Eva e às tentações do mundo, do conhecimento.
As tres  guras se observam, indicando os caminhos para o consciente, 
inconsciente e espírito. Muitas vezes, a carta Os Amantes tem a ver com 
uma importante decisão que deve ser tomada. Siga sua intuição en-
quanto pondera os resultados e impactos que suas ações trarão

É um casal, sugerindo que a decisão que tomamos in uencia outras 
pessoas e é também in uenciada. Ou seja, o simbolismo é de que a 
questão em jogo pode alterar sua vida e a de outros. 

6: OS AMANTES





Na carta A carruagem, de número sete, vemos uma mulher em uma 
carruagem, envolvida por uma aura de vitória e sucesso. A mulher guia 
e segura as rédeas, mostrando que tem controle sobre a situação. Seu 
simbolismo sugere que você deve ser o donodo seu destino e tomar as 
rédeas da situação rumo à vitória, que é bastante provável quando 
esta carta sai em uma consulta.

A cidade está atrás dela, indicando que ela virou as costas para a civili-
zação e as coisas mundanas em busca de assuntos profundos. A Carru-
agem existe a cima de seus arredores, mostrando a sua percepção do 
mundo. Note que a condutora não possui rédeas, apenas seu cedro, a 
mesma da carta 

Esta carta tende a anunciar vitórias e sucessos. Porém, diz que nada 
vem fácil e sem trabalho duro. Mesmo com o sucesso batendo à porta, 
você deve batalhar por ele. Pode signi car uma vitória, mas que deve 
ser merecida. Simboliza o trabalho duro e a dedicação a longo prazo, 
indicando que o sucesso não vem fácil, ele deve ser conquistado.

Quando esta carta aparece em uma leitura, signi ca que você deve 
tomar as rédeas do seu destino e estar preparado para aproveitar as 
oportunidades que aparecem. Porém, não tente dar um passo maior 
que a perna, você só deve assumir uma responsabilidade se souber que 
cumprirá. Por isso, não aceite cargos além de sua competência ou pra-
zos que não conseguirá cumprir, caso contrário o sucesso poderá esca-
par. A vitória é quase certa, mas não virá facilmente.

7: A CARRUAGEM





A Justiça é a carta de número oito ou onze, dependendo do Tarot e 
tem em seu simbolismo temas como igualdade, transparência, honesti-
dade e leis. Nela, vemos uma mulher com uma espada de dois gumes 
em uma mão, representando imparcialidade, já que a espada corta 
dos dois lados. Na outra mão ela tem a balança da justiça, sempre em 
equilíbrio, que simboliza a intuição necessária para utilizar a lógica e o 
juízo de forma equilibrada e justa. A mulher veste longos mantos roxos 
adornados, simbolos de poder.

Ela está rodeada por pilares. Esta é outra carta com pilares no Tarot, uma 
carta importante de sustentação. Quando a carta da Justiça aparece 
em uma tiragem, ela traz a mensagem de que a situação em questão 
tende a se resolver a seu favor, ou da forma mais justa possível. 

Pode ser um assunto da lei, o resultado  nal de uma situação especí ca, 
questões de relacionamento ou outras situações. O signi cado básico 
da carta muitas vezes fala sobre decisões equilibradas e justas. Então 
nem sempre será o cenário ideal ou desejado, mas sim o necessário.

Na composição foi trabalhada o contraste forte entre claro e escuro, 
para representar a luminosidade e a clareza de pensamento da justiça.

Pode ser uma decisão que você precisa tomar e as decisões e ações 
tendem a ser a seu favor se estiver dentro do contexto normal e repre-
senta a vitória através da lógica e justiça. Durante uma leitura com mais 
cartas, é importante observar as cartas juntas à da Justiça. Elas podem 
ajudar a entender o que está se passando e o que a Justiça quer comu-
nicar.

8: A JUSTIÇA





O Eremita é a nona carta do Tarot. Na carta, podemos ver uma  gura 
solitária que segura um lampião enquanto parece re etir sobre a vida. 
O número nove tem alguns conceitos atrelados à sua natureza, como a 
perfeição, ordem e realização.

Na carta, vemos o Eremita sozinho e segurando um lampião, que ilumi-
na seu caminho. O  nal dessa jornada é a compreensão e a evolução 
necessária para se obter, gerir e transmitir uma consciência superior. Em 
muitas representações, ele está no alto de uma montanha, o que sim-
boliza realização. Ele alcançou o ápice de seu crescimento espiritual e 
está pronto para compartilhar seu conhecimento com os outros. Aqui, 
isso se apresenta por meio do céu estrelado, que se encontra conecta-
do e desenhado, como que com um destino traçado para o homem 
que segue sua jornada, sempre com uma luz para guiá-lo.

Está vestindo um manto que se mescla com o fundo, o que sugere seu 
poder de  car invisível no mundo, ou seja, de se isolar sempre que preci-
sa. Seu conhecimento não é para todos, apenas para o que buscam a 
verdade e o crescimento.

Quando a carta do Eremita aparece em uma consulta, pode signi car 
que precisamos re etir em relação à situação. Às vezes é preciso se iso-
lar para ponderar melhor uma questão. Esta pode ser a mensagem que 
O Eremita traz: a necessidade de parar e re etir. Anuncia que pode ser 
a hora de se afastar e analisar, mergulhar no seu interior em busca das 
respostas que você precisa no momento.

A carta indica que não é hora de agir impulsivamente e sim de passar 
um tempo pensando nas coisas que estão acontecendo. É importante 
tirar um momento de introspecção e de desenvolvimento espiritual, sem 
desperdiçar tempo e energia com o que não agrega à sua vida.

9: O EREMITA





A Roda da Fortuna é a carta de número dez no Tarot e anuncia mudan-
ças baseadas no seu carma, ou seja, ações do passado, e geralmente 
para melhor. A carta simboliza os ciclos da nossa vida e mesmo que 
tenha esse nome, seu simbolismo não é apenas sobre dinheiro, mas sim 
sobre a vida em geral, com a fortuna entrando mais no sentido de sorte 
e adivinhação do que ganho material. Mostra que nada se mantém 
sempre no topo, nem no fundo do poço para sempre, que tudo existe e 
opera de maneira ciclica.

A carta nos lembra como tudo na vida é passageiro, transitório e nós 
vivemos vários ciclos que começam, terminam e se reiniciam. Se olhar-
mos bem para a carta, podemos ver claramente os signos  xos que se 
relacionam com ela. Estes signos signi cam estabilidade e sustentação, 
mas na carta estão em meio a movimento e a mudança nas quatro ex-
tremidades, até mesmo com a aparição da coruja, animal que voa e é 
agil, no coração que bombeia energia para nutrir estes ciclos etc.

Vemos também Anubis, o Deus egípcio que julga e leva as almas para 
o outro lado. A es nge no topo da roda também representa os signos  -
xos. A roda do meio contém símbolos alquímicos e os quatro elementos. 
O círculo externo representa o mundo material.

A Roda da Fortuna representa a colheita daquilo que plantamos. Ape-
sar do seu signi cado otimista, não sugere prosperidade, sorte e fortuna 
do nada. Tudo isso está relacionado às ações que você tomou até o 
momento.  Este Arcano Maior traz otimismo e anuncia que sua sorte 
pode estar prestes a mudar para melhor. 

10: A RODA DA FORTUNA





A carta A Força tem um simbolismo positivo. O brilho do sol está envol-
vido e sob o céu verde, fértil e cheio de vida, uma mulher acaricia uma 
fera. Ela olha para ele com tranquilidade, parece ter sucesso ao domar 
a fera. Ela veste um manto e demonstra ser amável. 

A coroa de  ores em sua cabeça representa a vitória. Há também o 
símbolo do in nito acima de sua cabeça, que é o mesmo símbolo visto 
na carta O Mago. 

A carta também diz que estamos no controle de nossas vidas ou da situ-
ação atual. O fato de A Força ser representada por uma mulher indica 
que há muito mais do que apenas força física envolvida. A mulher supe-
ra o leão com a força de vontade e autocontrole. 

Esta é outra carta do Tarot que possui o símbolo do in nito, assim como 
O Mago, sugerindo que o tema “ação e reação” está diretamente liga-
do à vitória que buscamos.

A Força representa a coragem, determinação, resiliência e força, boas 
chaves para o sucesso. Porém, indica que para realizar seus objetivos, 
você também precisará de autocontrole para domar seus próprios 
monstros, que podem representar tanto seus con itos internos quanto os 
obstáculos que a vida nos impõe. 

Em uma leitura de Tarot, quando aparece tende a representar que algo 
superior nos ajudará a sobrepujar qualquer di culdade pela qual este-
jamos passando ou envolvida na situação. Sugere proteção dos nossos 
objetivos, indicando mais foco e autocontrole em torno da situação. 
Geralmente indica que há um tipo de proteção envolvida na questão, 
disposta a ajudar no seu caminho até a vitória ou a resolução bem-su-
cedida de alguma situação. 

11: A FORÇA





O Enforcado é a carta de número doze do Tarot e retrata uma  gura 
que está pendurado por vontade própria, em estado de total inércia. O 
simbolismo que isso traz é que, assim como o Enforcado, a situação em 
questão pode estar estagnada e não haverá evolução no momento.

A  gura na carta está em paz, inerte e parada, pendurada em uma es-
pécie de animação suspensa. O tempo parece ter parado para ele, as 
coisas não mudam e ele está sem ação.

A carta também simboliza sacrifício para um bem maior, assim como 
Netuno, o planeta associado ao Enforcado. Ela sugere que devemos 
re etir a  m de quebrarmos maus hábitos, situações e comportamentos 
que nos restrinjam e façam mal na situação em questão ou o atual mo-
mento de nossas vidas. Você pode estar se agarrando a algo que não 
traz satisfação na questão atual, como um amor não correspondido ou 
nocivo, um emprego que não te levará a lugar algum, uma promoção 
que não sai, etc.

Há em jogo uma sensação de que você não consegue realizar algo por 
conta de uma incrível inércia. Muitas vezes o desapego pode exigir um 
sacrifício da sua parte, pode ser doloroso, mas pode também ser igual-
mente necessário.

12: O ENFORCADO





A carta é a de número treze do Tarot e está associada à transforma-
ções profundas. Além de representar um dos maiores mistérios da vida, 
a morte é um tema com uma mitologia obscura, por isso a carta acaba 
sendo temida por muitos que a tiram em uma consulta de Tarot. No en-
tanto, esse Arcano Maior não é necessariamente sombrio ou ruim. 

A carta em si não é negativa e na verdade simboliza que um ciclo che-
ga ao  m e um novo começo. Dessa forma, a carta trata de términos, 
desapegos, transições e mudanças em relação ao momento ou a situ-
ação questionada.

Em seu simbolismo, o sol forte brilha ao fundo da carta e a morte monta 
em seu cavalo branco, cor da puri cação e que simboliza renascimen-
to. Ou seja, diz que depois do  m, as coisas sempre renascem. Ao fundo, 
o Sol simboliza imortalidade e novos começos. Ele se vai a cada noite, 
mas renasce todas as manhãs.

A carta pode incutir medo ou receio nos que ainda não compreendem 
seu signi cado. De fato, quando pensamos no tema morte, nada de 
bom vem à mente, mas o signi cado desta carta vai muito além do  m. 
Tem a ver com términos, mas também traz consigo a possibilidade de 
novos começos, mudanças e transformações, a nal a vida existe em 
forma ciclica. A carta deve ser encarada como um símbolo de transi-
ção.

O signi cado em uma consulta é de que algo pode estar prestes a mu-
dar e possivelmente trará renascimento, melhorando a condição da si-
tuação analisada. Claro que mudanças podem ser incômodas, algu-
mas pessoas aceitam melhor, outras são mais resistentes. Porém, a Morte 
traz consigo a promessa de melhorias assim que você deixar de lado o 
que estiver te atrapalhando.

13: O ARCANO SEM NOME





A Temperança é a carta de número quatorze do Tarot. Sendo associada 
ao signo de Sagitário, desbravador e  losó co, também indica otimismo 
e re exão. Nos convida a olhar para o panorama de uma situação de 
uma maneira cautelosa, porém alegre, harmoniosa e otimista.

Na carta, vemos um anjo andrógeno, simbolizando o equilíbrio entre os 
gêneros. Ele segura dois recipientes, passando água de um para o outro.
Nesta carta a  uidez é uma forte in uencia, assim como a paciencia e a 
ponderação. A carta mostra que não devemos ser impulsivos, em qual-
quer situação devemos re etir e calcular os riscos.

Temperança é a característica da pessoa que consegue equilibrar suas 
próprias vontades. Quando a carta aparece em uma leitura, signi ca 
basicamente equilíbrio e sugere harmonia para a situação em questão. 
É uma carta que indica mais pensamento do que ação. Você não pre-
cisa gastar um monte de energia para resolver sua situação, muito pelo 
contrário.

A carta traz a mensagem de que pode ser um bom momento para ser 
cauteloso, pois é um arcano que muitas vezes sugere moderação.

14: A TEMPERANÇA





O Diabo é a carta de número quinze do Tarot e costuma inspirar tanto 
receio quanto a carta sem nome. Na numerologia, é correspondente à 
carta dos Amantes. Na carta, podemos ver os amantes acorrentados, 
presos ao lado material e sexual de sua natureza. Eles têm pequenos 
chifres e caudas, indicando que estão cada vez mais entregues aos ca-
prichos do diabo, ou seja, ao reino material.

Este Arcano Maior é representado por um sátiro, ser mitológico metade 
bode, metade homem. Tem a ver com luxúria, desejos e entrega ao 
mundo material, ou seja, aos nossos prazeres e instintos. 

Simboliza ainda o famoso bode expiatório, ou seja, o ato de colocar-
mos a culpa dos nossos erros e problemas em outras coisas ou pessoas 
para assim nos sentimos melhor. Apenas nossa consciência pode que-
brar suas paredes e nos libertar.

A carta O Diabo é um Arcano Maior que nunca é visto com bons olhos. 
Mas, assim como O arcano sem nome, não é uma carta negativa. Ape-
nas indica que existem lições que você tem que aprender e isso nem 
sempre é ruim, ela é, a nal, apenas uma mensageira e sua mensagem 
vem de forma neutra. Você deve tomar o controle da situação em ques-
tão, lidando com as coisas de maneira bem pragmática.

Você deve se perguntar o que deseja e o que te impede de obter su-
cesso em relação a algo. Quando esta carta aparece em uma leitura, 
geralmente traz uma lição envolvida, é uma carta de dualidade. Você 
precisa se perguntar o que quer, pois caso se entregue de corpo e alma 
aos prazeres ou excessos, nada de bom acontecerá.

A carta pode indicar que algo que está te segurando, mas você não 
sabe muito claramnete o que é. A carta então traz uma mensagem 
clara: liberte-se! Seja do que for. Deixe de lado más in uências, corte os 
maus hábitos e os excessos, en m, livre-se de todo peso morto que não 
te deixar dar o próximo passo na situação em questão e siga seu percur-
so, sua jornada à caminho de seus objetivos.

15: O DIABO





A Torre simboliza geralmente um evento inesperado, um acontecimento 
caótico que aconteceu ou está prestes a acontecer. Pode ser uma car-
ta assustadora, mas assim como outros Arcanos Maiores que inspiram 
receio, este traz a mensagem de que tudo acontece por um motivo e 
carrega uma lição a ser aprendida: a de que nada dura para sempre, 
então mudanças muitas vezes acontecem para o nosso bem. Ela vem 
novamente de forma neutra, trazendo o aviso, a cautela e a necessida-
de de mudança que nem sempre é bem vinda, mas sempre é necessá-
ria.

A carta faz alusão à Torre de Babel e mostra a arrogância do homem, 
a ambição construída sob falsas premissas. A lenda conta que após o 
grande dilúvio, Deus mandou que os sobreviventes se espalhassem pelo 
mundo a  m de reconstruir a humanidade. Porém, decidiram se juntar e 
viver juntos. Em determinado momento, decidiram construir uma enor-
me torre para alcançar o céu, símbolo de sua soberba, arrogância e 
ambição. Como castigo, Deus fez com que passassem a falar línguas 
diferentes. Ninguém conseguiu mais se entender e, em meio à confusão 
criada, a torre começou a ruir antes mesmo de ser construída.

A destruição da Torre representa o  m de um ciclo de possíveis erros que 
abre espaço para um recomeço. Na carta, vemos uma torre em cha-
mas em meio à tempestade, pessoas caindo, uma cena de destruição. 
As pessoas que caem dela são as mesmas que não conseguiram se li-
bertar da prisão da carta anterior, O Diabo, ainda presas por situações 
negativas. A simbologia da carta mostra ainda esse despertar súbito da 
consciência. É como um vislumbre repentino e momentâneo da verda-
de, um instante de inspiração que quebra as amarras da ignorância. 

Em uma leitura para o presente, esta carta indica que um aconteci-
mento caótico e inesperado pode bagunçar a situação. Porém, deve-
mos estar abertos à mudança e usar nosso bom senso para navegar em 
meio ao caos e às mudanças que virão.

16: A TORRE





Na Estrela vemos uma mulher à beira de uma fonte segurando dois reci-
pientes com água. Ela despeja o conteúdo na terra para nutri-la, conti-
nuando o ciclo de fertilidade, representando a renovação após ostem-
pos turbulentos anteriores. A carta A Estrela quando aparece em uma 
leitura  é como um guia para que tudo dê certo, agora existe alívio e 
calmaria depois da tempestade, como se a harmonia  nalmente fosse 
restaurada.

Os cinco feixes formados pela água derramada representam os cinco 
sentidos físicos. A mulher está próxima da água, o que simboliza intui-
ção, enquanto permanece  rme na terra, simbolizando estabilidade, 
bom senso e praticidade.

A Estrela tem um signi cado extremamente positivo em uma tiragem. 
Quando aparece, indica um momento em que as coisas começam a 
dar certo. Sugere que con itos podem ser resolvidose indica paz, pros-
peridade e harmonia em sua resposta. Às vezes também aponta a aju-
da de alguém que agirá como seu protetor.

A carta anuncia que bons tempos podem estar se aproximando ou en-
volvidos com a questão, onde você pode receber ajuda de outras pes-
soas e poderá ter uma maior noção de que algo superior está cuidando 
de você e da situação questionada. 

Aqui o uso da vitória régia aparece para simbolizar a união do céu e da 
água, uni cando assim como a lenda os reinos do espirito e do material. 
Ela se encontra nua, tranquila e decidida, sabendo seu lugar no mundo 
e consciente das coisas boas que virão a partir da conexão com seus 
sentidos.

17: A ESTRELA





A Lua é a décima oitava carta do Tarot e representa geralmente algo 
oculto, escondido da nossa percepção. É também o nosso conheci-
mento intuitivo e embora seja uma carta que simboliza a noite, com 
suas sombras e mistérios, não possui necessariamente uma conotação 
sombria. Ela na verdade vem iluminando o espaço, conectada com a 
maré, a intuição e o feminino.

Na carta, vemos a lagosta que sai da água representa o começo da 
consciência. De cada lado do caminho vemos grandes  ores, que re-
presentam aqui nosso inconsciente, em busca da luz da lua. Essa Luz é 
fraca, incerta e apenas ilumina vagamente nosso caminho enquanto 
viajamos em direção a algo superior.

A Lua em uma leitura signi ca que está na hora de você seguir a sua in-
tuição. Indica segredos, mistérios e ilusões. Se você tem que tomar uma 
decisão e não tem certeza sobre que caminho tomar, escute seu cora-
ção. Quando a carta da Lua aparece, sugere que suas emoções e sua 
intuição deverão prevalecer na decisão  nal. Mesmo assim, é como se 
a última peça do quebra-cabeças não estivesse disponível ainda, por 
isso você deve seguir seus instintos para encontrar as respostas no mo-
mento certo.

18: A LUA





O Sol é a carta dezenove do Tarot e simboliza a luz e a iluminação. 
Geralmente indica um momento extremamente positivo, pois a carta 
é uma das mais alegres e otimistas do Tarot. Em uma leitura, quase não 
importa onde ela saia, pois geralmente signi ca um bom presságio.

Na carta, vemos o Sol brilhando, imponente. Flores crescendo indicam 
tempos felizes e prósperos, a alegria e a energia  uindo para fora da 
carta. Os girassois seguem sua luz e representam a pureza e a inocen-
cia, existindo em perfeita harmonia com o sol que as alimenta e a terra 
que as sustenta.

O Sol signi ca que boas energias estão em jogo. Quando esse Arcano 
Maior aparece na leitura, traz todo seu brilho consigo. A carta sugere 
otimismo e abundância, indicando que o sucesso parece ser inevitável. 

O Sol traz energia para realizar, nos enche de con ança e ilumina nosso 
caminho. Qualquer situação em questão recebe seu brilho e pode ser 
resolvida. Esse Arcano Maior é a própria representação da vida e da 
luz. O Sol traz otimismo, con ança e energia para que tudo se resolva e 
melhore.

19: O SOL





O Julgamento é a carta de número vinte e a penultima do Tarot, apre-
senta o  nal de um ciclo e sua avaliação, é o juízo que devemos fazer 
da nossa vida ou de alguma situação. Esse Arcano Maior tem fortes liga-
ções cármicas e sugere fazer um autoexame de consciência, avaliando 
tudo que se passou até o momento e realmente analisando suas situa-
ções.

Na carta, vemos várias mãos estendidas para o anjo, possivelmente 
um arcanjo que toca sua trombeta conclamando a todos para serem 
julgados pelo Universo. As ondas e montanhas ao fundo representam 
obstáculos indicando ser impossível escapar do julgamento. O rio que 
começou com a Imperatriz e  uiu através de todos os Arcanos Maiores 
 nalmente deságua no oceano.

Quando a carta O Julgamento aparece em uma leitura, signi ca que 
um novo ciclo se inicia. Todo o seu desempenho ou os pormenores da 
questão serão avaliados e recompensas surgirão. Este Arcano Maior in-
dica que está na hora de você re etir sobre a situação ou sua vida no 
momento a  m de obter mais consciência e elevação. Sugere perdoar, 
deixar para trás qualquer bagagem que ainda esteja pesada.

20: O JULGAMENTO





O Mundo é a carta de número vinte e um do Tarot, simbolizando o  m da 
jornada que começou com a carta O Louco, o primeiro Arcano Maior. 

Na carta vemos a  gura de uma mulher dançando, comemorando suas 
conquistas ao  m da jornada enquanto aguarda um recomeço triunfal. 
A carta traz todo o brilho do Sol e a noção de  m de um ciclo da Roda 
da Fortuna, embora em um nível mais profundo. Agora a  gura é envol-
ta na guirlanda, simbolo de sucesso juntamente com a faixa roxa, repre-
sentante da nobreza.

As  guras ainda simbolizam os quatro cantos do mundo, os quatro ele-
mentos,os quatro naipes do Tarot,  as quatro estações e os quatro pon-
tos cardeais. A carta O Mundo tem muito a ver com a Roda da Fortuna, 
pois ambas re etem a progressão cíclica do tempo e a experiência hu-
mana. 

A ideia de que o mundo só pode comemorar por que sofreu, só pode 
iniciar porque se encerrou, so pode se sentir completo por conta de sua 
jornada. É a união da jornada do Heroi e a experiencia humana. 

A carta O Mundo signi ca que a situação em questão terá um desfe-
cho. Esse Arcano Maior anuncia um novo começo e indica que a mu-
dança é inevitável. As mudanças que ocorrem ou ocorrerão tendem a 
ser positivas, sugerindo resposta positiva. Seja qual for o próximo passo 
do caminho, ele signi cará o início de uma nova jornada. 

21: O MUNDO



ARCANOS MENORES



ARCANOS MENORES



As espadas são um naipe conectado ao ser, à energia intelectual. Relacionadas à cabeça e ao elemento do ar, discutem as ideias, o pensamento, con-
ceitos, cultura, sociedade, meditação, linguagem etc.
Caso sua leitura seja majoritariamente de espadas, você pode estar procurando respostas que necessitem do intelecto e do exercício da mente. Esse 
naipe vem com muita força e até mesmo um certo perigo, como um aviso para que preste atenção às coisas ao seu redor.
Espadas são cartas que frequentemente tem dois gumes, duas interpretações, simbolizando o frágil equilibrio entre o intelecto e o poder. 
Espadas precisam ser balanciadas pelo espirito (Paus) e o sentimento (Copas) para ter seu efeito possitivo ampliado.
O naipe de espadas, associado ao elemento do ar, vem sem ser visto ou sentido, mas também em constante movimento. O ar pode ser frequentemente 
notado e é simbolicamente conectado ao movimento de mudança, poder e sabedoria. 
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ÁS DE ESPADAS

As espadas estão relacionadas com 
o elemento ar, ou seja, conectadas 
ao caráter menttal, estudos, inteli-
gência, sabedoria e ensino. Tambem 
são vistas como valor e coragem. 
O ás de espadas marca o inicio de 
uma nova fonte de energia do ramo 
intelectual. Talvez isso venha na for-
ma de uma nova descoberta ou 
ponto de vista, que te permita obser-
var uma situação de forma inovado-
ra.
Essa carta pode ser vista como um 
sinal de encorajamento ou inicio de 
jornada, buscando novas oportuni-
dades.
Quando o ás de espadas aparece 
em uma leitura, indica um bom mo-
mento para se iniciar um novo proje-
to, algo que requeira atenção inte-

lectual, comunicação e poder mental. 
Essa carta vem com grande potencial e capacidade de atividade men-
tal. pode signi car uma vitória pela astúcia, inteligencia, determinacao 
e dicernimento. Indica também a capacidade de decisão.
Numa leitura negativa, evoca a agressão verbal e a superestimação do 
mental.
Como todas as cartas de espadas, o ás representa poder, mas a espa-
da é uma de dois gumes, implicando a possibilidade de criação e de 
destruição. O poder e a possibilidade trazem consigo a responsabilida-
de e a necessidade de cautela.
Quanto ao design, podemos observar a mão vinda das nuvens como 
uma representação do divino. Ela segura a espada de dois gumes ver-
tical, simbolizando a mente e o intelecto, seus gumes representando o 
valor e a fatalidade. No topo da espada tem uma coroa, envolta em 
vinhas e  ores, mostrando a chegada dos frutos do sucesso. As vinhas 
também mostram como o caminho para o sucesso eh complexo e de-
sa ador. É necessaria resiliencia mental para navegar esta jornada.



DOIS DE ESPADAS

O dois de espadas indica um mo-
mento de decisão desa ador e 
complexo. Ambas as possibilidades 
parecem conter as mesmas possibi-
lidades que podem indicar qual ca-
minho seguir. 

É necessário utilizar este momento 
para pesar as opções e conside-
rar todos seus prós e contras. Use a 
mente e o coração para escolher o 
caminho melhor alinhado com seus 
objetivos.

No dois de espadas, as  ores gigan-
tes e amplas evocam a imaginação, 
o devaneio e a preparação de um 
projeto.

Existem muitas possibilidades men-

tais, nenhuma ainda utilizada, à espera de uma ação. Numa leitura, 
pode ser util tirar duas cartas extras para ajudar o leitor a encontrar equi-
librio.

A mulher representada na carta usa uma venda, indicando que ela não 
pode visualizar suas circunstancias. Talvez lhe falte a informação neces-
sária para tomar uma decisão  nal e, assim que a venda seja removida,  
ela se encontrará numa melhor posição para seguir seu caminho.

Outra possibilidade é que a mulher representada tenha decidido colo-
car sua venda para evitar a tomada de decisões, na esperança de ig-
norar a situação até que não precise mais se preocupar com a escolha.
Infelizmente isso não acontece frequentemente, e o problema di cil-
mente irá embora.
O dois de espadas vem com o lembrete de que muitas decisões são 
di ceis e raramente vem com respostas claras. Procure tomar essas de-
cisões com as melhores intenções e maior claridade possível.



TRES DE ESPADAS

O três de espadas mostra um co-
ração perfurado por três laminas, 
representando a dor proporciona-
da por palavras, ações e intenção 
ao ser  sico e emocional. O céu ao 
fundo é escuro e tempestuoso, mos-
trando a seriedade da situação e ao 
mesmo tempo a esperança de que 
isso passe, tal como uma tempesta-
de. Esse processo de melhora é tam-
bém representado pelas  ores, que 
precisam de chuva e tempo para 
 orecer.

Na jornada de espadas, a tercei-
ra carta remete à explosão fanáti-
ca das primeiras ideias e opiniões. É 
uma carta explosiva com desejo de 
crescimentoeevolução intelectual.

Quando o três de espadas aparece numa leitura, sinaliza um sentimento 
profundo de dor, muitas vezes de forma inesperada.

O três de espadas também é sobre liberação emocional. É importante 
sentir fortes emoções para que possam ser processadas e para que seja 
possível seguir em frente. Depois disso, é importante continuar a focar no 
caminho à frente, sem perder a direção.



QUATRO DE ESPADAS

O dois de espadas indica um mo-
mento de decisão desa ador e 
complexo. Ambas as possibilidades 
parecem conter as mesmas possibi-
lidades que podem indicar qual ca-
minho seguir. 

É necessário utilizar este momento 
para pesar as opções e conside-
rar todos seus prós e contras. Use a 
mente e o coração para escolher o 
caminho melhor alinhado com seus 
objetivos.

No dois de espadas, as  ores gigan-
tes e amplas evocam a imaginação, 
o devaneio e a preparação de um 
projeto.

Existem muitas possibilidades men-

tais, nenhuma ainda utilizada, à espera de uma ação. Numa leitura, 
pode ser util tirar duas cartas extras para ajudar o leitor a encontrar equi-
librio.

A mulher representada na carta usa uma venda, indicando que ela não 
pode visualizar suas circunstancias. Talvez lhe falte a informação neces-
sária para tomar uma decisão  nal e, assim que a venda seja removida,  
ela se encontrará numa melhor posição para seguir seu caminho.
Outra possibilidade é que a mulher representada tenha decidido colo-
car sua venda para evitar a tomada de decisões, na esperança de ig-
norar a situação até que não precise mais se preocupar com a escolha.
Infelizmente isso não acontece frequentemente, e o problema di cil-
mente irá embora.

O dois de espadas vem com o lembrete de que muitas decisões são 
di ceis e raramente vem com respostas claras. Procure tomar essas de-
cisões com as melhores intenções e maior claridade possível.



CINCO DE ESPADAS

Na carta cinco de espadas, uma  -
gura levanta três espadas enquanto 
mantém um olhar solene e deprimi-
do. Outras duas espadas restantes 
ao fundo indicam uma batalha per-
dida. O céu é tumultuoso e indica 
que nem tudo está bem, por mais 
que a luta tenha passado.

As vinhas vem envolver a  gura, num 
estado de estagnação em meio à 
derrota.

O cinco de espadas vem com um 
novo ponto de vista, aqui se torna 
necessario o desenvolvimento de 
uma nova maneira de ver o mundo. 
Ao mesmo tempo, isso pode gerar 
uma dissonancia entre o material e 
o espiritual.

Essa carta pode aparecer quando você se encontra em con ito, com 
uma sensação de perda ou derrota. Talvez você esteja em meio a um 
con ito com outra pessoa.

A resolução do con ito também pode ser complexa e lenta, pois mes-
mo que a batalha tenha sigo ganha, é indiferente quanto à sensação 
de perda resultante.

O cinco de espadas revertido também fala sobre carregar uma batalha 
até o  m, para perceber que vai perder de qualquer maneira. Talvez a 
sensação de lutar sem chegar a resultado algum, de estar em um im-
passe.

É importante aceitar a realidade para seguir em frente e começar a se 
recuperar da batalha, para que não se entre num ciclo vicioso.



SEIS DE ESPADAS

O seis de espadas representa uma 
mulher num barco, à caminho da 
terra. Ela esta de costas, o que suge-
re um afastamento de seu passado. 
A cima do barco estão seis espadas, 
sugerindo que ela leva consigo as 
memorias de seu passado para o fu-
turo.

A borboleta representa aqui a me-
tamorfose, enquanto a vegetação 
que  oresce no barco vem como 
um simbolo de perda e luto. A água 
é turbulenta e turva, sugerindo um 
caminho di cil que logo chegará ao 
 m.

O seis de espadas se encontraem um 
estado de transição, abandonando 
o familiar e confortavel e se moven-

do para o desconhecido.

Essa mudança pode vir interna ou forçada à você, mas independente 
disso, a tristeza logo será substituida pela clareza mental e a segurança 
proveniente do acolhimento da mudança. O desenvolvimento pessoal 
e a clareza mental são esperados ao  nal dessa jogada.
v



SETE DE ESPADAS

O sete de espadas apresenta um 
coelho fugindo, carregando cinco 
espadas em seus braços. O coelho 
como criatura de fuga vem para re-
ferenciar a carta que mostra a satis-
fação com a fuga.

A noite ao fundo com a lua brilhan-
te indica que a fuga está sendo feita 
numa hora solitária, escondida.

Tradicionalmente, essa carta indica 
o roubo e a traição. Talvez você es-
teja tentando esconder algo, ou es-
capar com algo por detrás de outras 
pessoas. Considere com calma se 
isso valeria a pena.

A carta aparece reversa quando so-
fremos da sindrome de impostor. Tal-

vez duvide de si memso e de suas habilidades. Para sair deste ciclo é 
importante con ar em sua intuição para seguir em frente.

Confronte sua situação e inseguranças para seguir em frente.



OITO DE ESPADAS

O oito de espadas mostra uma mu-
lher amarrada e vendada. Oito es-
padas a cercam, a prendendo em 
seu lugar como um simbolo de pen-
samentos intrusivos e limitadores, que 
a impedem de se mover.

No entanto, se a mulher removesse 
sua venda, logo perceberia que o 
que a impede de se mover são suas 
crenças, que a limitam. Estabelecen-
do uma nova mentalidade de em-
poderamento.

Sua intuição pode leva-la á lugares 
inusitados.

A carta revela que você pode se 
sentir preso por suas circunstancias. 
No entanto, é importante notar que 

a mulher da carta não está presa pelas espadas que a circundam. Re-
mover a venda e atingir claridade sobre sua situação permite que ela 
efetivamente saia de sua prisão. 

O oito de espadas aparece numa leitura como um aviso de que seus 
pensamentos não estão mais te servindo como deveriam. Talvez você 
esteja se limitando ao considerar apenas as piores respostas e cenários.
A positividade não faz milagres, mas é importante que nossa realidade 
esteja clara para nós, e nao ampli cada por nossas ansiedades.
Ao transformar sua mentalidade, os passos a diante  cam mais claros e 
menos assustadores.



NOVE DE ESPADAS

O nove de espadas mostra uma mu-
lher sentada segurando seu rosto. Ela 
parece atordoada, como se tivesse 
sido acordada de repente, ansiosa.
Nove espadas se encontram ao fun-
do e a atravessando, como repre-
sentações de seus pensamentos in-
trusivos. As estrelas e constelações 
do fundo invadem as  ores e arbus-
tos no chão.

O nove de espadas sugere pensa-
mentos profundos e negativos, que 
te prendem no lugar. A preocupa-
ção excessiva com alguma situação 
ou ocorrencia nos deixa estressados 
e ansiosos.

Quanto maior for sua obcessão com 
seus problemas e preocupações, 

mais eles irão tomar conta de sua vida e consumir seu tempo.

Essa situação cria um ciclo negativo onde um pensamento horrivel traz 
outro, e outro até que o acumulo te destrua. Assim como as espadas se 
empilham e sobrepoem, seus pensamentos intrusivos se acumulam.

A carta reversa indica que você pode estar experienciando problemas 
internos por conta de seus pensamentos. Como parte do naipe relacio-
nado à claridade mental, é importante sair do ciclo de pensamentos in-
trusivos e estar consciente de sua realidade, que pode não ser tão ruim 
quanto parece.

Cuidado ao entrar nesta espiral de negatividade, pois pode te prender 
e limitar os resultados que antes, seriam abertos e com muitas possibili-
dades. O nove de espadas pede que você quebre o ciclo e observe 
seus arredores.



DEZ DE ESPADAS

O dez de espadas mostra um gato 
com dez espadas em suas costas. 
Sua pose calma e olhar resiliente 
mostra a dignidade com a qual sai 
deste mundo. 

Por mais que nuvens o circundem, o 
céu estrelado e a lua brilhante tra-
zem a calmaria e a ideia de um tem-
po após a escuridão. Uma sensação 
de calma e paz está presente.

O dez de espadas vem com um  m 
inevitável e necessário. Não adianta 
combater o  nal deste ciclo, pois ele 
é inevitável. 

Ao se concluir, no entanto, você verá 
que existe vida após este  nal, que o 
mundo continua. Con e que o que 

está acontecendo, ocorre por uma razão e te levará a outra etapa da 
sua vida na longa data.

v



VALETE DE ESPADAS

O pagem de espadas mostra um jo-
vem com sua espada, a apontando 
para o céu.  Seu corpo e a espada 
apontam para uma direção, mas 
seu rosto para o lado oposto, como 
que para observar o que ocorre ao 
seu redor.

O vento sopra em seus cabelos e a 
paisagem fria se constroi ao seu re-
dor, com nuvens, plantas e movi-
mento, cheio de energia dinâmica. 
O nascimento de nova vida repre-
sentado nas plantas mostra que suas 
ideias trarão frutos e mudanças posi-
tivas em sua vida.

A carta é cheia de energia, paixão 
e entusiasmo. Quando essa carta 
aparece em uma leitura, o leitor está 

cheio de planos e esperanças para o futuro. Ele ainda está no inicio 
deste novo ciclo e é importante que tenha consistencia e metas claras 
para continuar. 

O pagem reverso pode aparecer em uma leitura quando você está 
segurando e impedindo a si mesmo de se expressar, especialmente de 
forma pública.  O pagem reverso vem como um aviso para expandir 
seus limites e se expor mais, com mais chances de sucesso.



CAVALEIRO DE 
ESPADAS

O cavaleiro de espadas aparece em 
armadura, galopando em um cava-
lo ainda cheio de energia. A espada 
se encontra alta, apontada parao 
céu como um simbolo de sua dedi-
cação a sua missão e propósito. 

O cavalo simboliza seu intelecto e 
sua energia que o movimenta e mo-
tiva.

No fundo, nuvens de tempestade 
começam a se formar e envolver o 
cavaleiro e seu cavalo, o vento forte 
balançando as plantas ao seu redor. 
No entanto, o vento não para o ca-
valeiro, que segue dedicado à sua 
mussão.  Seu intelecto, como parte 
do naipe de espadas, é sua princi-
pal ferramenta para conseguir atin-

gir seus objetivos.

Quando o cavaleiro aparece em sua leitura, é um sinal de motivação 
e ambição. Você está altamente motivado e os desa os à frente não 
te impedem de seguir seu percurso. O cavaleiro reverso aparece, no 
entanto, quando essa energia não consegue ser propriamente cana-
lizada, exigindo foco e esforço para completar suas tarefas de forma 
e caz, para que chegue até seus objetivos.



RAINHA DE ESPADAS

A rainha de espadas se senta num 
trono decorado com  ores, que a es-
calam e se penduram ao seu redor, 
cercada por borboletas. Todos estes 
fatores representam a transforma-
ção e a metamorfose. Ela foca em 
seu futuro, com sua espada apon-
tando para o céu num angulo reto, 
representando sua busca pela ver-
dade. A rainha é uma forte agente 
de mudança, aberta a recebe-la.

A rainha de espadas combina a cla-
ridade mental e poder intelectual 
com, a maturidade e abertura de 
uma rainha.

A rainha lidera com a mente e não 
com o coração, sendo capaz de to-
mar decisões sabias e  exiveis. Você 

também talvez se conecte com outros em um nivel intelectual mais do 
que o espiritual ou emocional.

A rainha reversa indica que você pode ter deixado suas emoções te 
controlarem, abandonando seu lado intelectual. Talvez algum assunto 
especí co tenha te envolvido emocionalmente, mas é necessário focar 
em sua mente e entender o que está acontecendo, mantendo o foco 
em seu objetivo.

Como uma pessoa independente, estabelecer limites claros é importan-
te para você. A rainha pode ser uma  gura intimidante, mas ao atraves-
sar seu lado ameaçador, existe um interior macio e delicado.



REI DE ESPADAS

O rei de espadas senta em seu trono 
com a mesma vegetação apresen-
tada na rainha, observando o reino 
à sua frente, calmo e decidido. O rei 
é uma  gura decidida e equilibrada 
entre seu lado emocional e racional, 
intuitivo.

O rei, como um ser equilibrado, é de-
cidido e  exível. Como qualquer car-
ta de espadas, suas decisões são rei-
nadas pelo intelecto, mas este existe 
numa relação de troca com seu lado 
emocional.

A túnica azul simboliza seu desejo por 
conhecimento espiritual, compaixão 
e intelecto. As borboletas se mantém 
presentes na carta para mostrar a 
 exibilidade e a transformação cons-

tante necessária para o sucesso e equilibrio.

O céu é calmo e o vento se acalmou, mostrando a estabilidade e clari-
dade mental do rei.

O rei reverso simboliza um poder silencioso, com o rei sempre aparecen-
do como um poder intelectual e uma autoridade na leitura.

O rei também pode indicar a necessidade de conselho legal ou  nan-
ceiro. Um pro ssional pode te auxiliar na hora de alcançar e manter seus 
objetivos.



Os ouros são vinculados ao elemento da terra, conectados à realização, qualquer que seja a forma ou o signi cado que possa transfeir para uma pessoa. 
Seu signi cado prático costuma estar relacionado com o trabalho produtivo, com a organização e com o dinheiro e riquezas materiais. Em sua maioria 
são cartas positivas, que geralmente indicam recebimento de dinheiro ou agem como um alerta para não o perdermos em alguma situação. 

Podem indicar também que dispomos de recursos, que poderemos contar com ajuda no momento. Os signi cados positivos das cartas de Ouros incluem 
manifestação física da coisas, disciplina, realização, e ciência, concretização e prosperidade. Já os aspectos negativos incluem possessividade, ganân-
cia e indulgência. Pode haver um excesso de materialismo que compromete uma boa gerência das  nanças, além do foco no trabalho em detrimento 
de outras prioridades da vida. 

OUROS:



Os ouros são vinculados ao elemento da terra, conectados à realização, qualquer que seja a forma ou o signi cado que possa transfeir para uma pessoa. 
Seu signi cado prático costuma estar relacionado com o trabalho produtivo, com a organização e com o dinheiro e riquezas materiais. Em sua maioria 
são cartas positivas, que geralmente indicam recebimento de dinheiro ou agem como um alerta para não o perdermos em alguma situação. 

Podem indicar também que dispomos de recursos, que poderemos contar com ajuda no momento. Os signi cados positivos das cartas de Ouros incluem 
manifestação física da coisas, disciplina, realização, e ciência, concretização e prosperidade. Já os aspectos negativos incluem possessividade, ganân-
cia e indulgência. Pode haver um excesso de materialismo que compromete uma boa gerência das  nanças, além do foco no trabalho em detrimento 



ÁS DE OUROS

O Ás de ouros vem com a mesma 
mão divina vinda das nuvens, que 
segura o simbolo de prosperidade 
e sucesso, trazendo a promessa de 
grandes ganhos e oportunidades. 
Ao fundo vemos lirios brancos, sim-
bolizando beleza, prosperidade e 
crescimento.

O uso do verde o conecta ao ele-
mento da terra e aponta para a ne-
cessidade da reconexão com a na-
tureza. 

Quando o Ás de Ouros aparece em 
uma consulta, geralmente traz bons 
presságios relacionados à carreira, 
prosperidade e  nanças em geral. 

Se a pergunta foi relacionada à 
questões  nanceiras, pode ser que 

soluções estejam a caminho. Caso a consulta seja para o coração, a 
carta pode sugerir que um novo amor está a caminho ou um ponto de 
prosperidade e ganho na relação atual, trazendo estabilidade e segu-
rança para sua vida.



DOIS DE OUROS

O dois de Ouros signi ca basicamen-
te dualidade. Talvez você precise 
encontrar o equilíbrio em alguma re-
lação, ou tenha uma escolha para 
fazer ou dois problemas para resol-
ver. Em uma escala menor, pode 
signi car que você está pode estar 
envolto a dois afazeres ou decisões.
A carta carrega o símbolo do in nito, 
indicando que as coisas que você 
resolver agora in uenciarão direta-
mente no seu futuro, ele circula as 
duas moedas, ferramentas para seu 
sucesso. 

Por isso, o conselho é fazer tudo de 
maneira honesta e justa para que 
energias positivas retornem para 
você.

A mulher, conectada com a nature-

za e em paz, equilibra as moedas em busca de seu sucesso. As mudas 
nascentes com fortes  ores e abundancia indicam seu sucesso, dado 
seu esforço e adaptabilidade.



TRES DE OUROS

O três de Ouros signi ca que seus 
dons e talentos estão sendo bem uti-
lizados no momento. Tudo que você 
 zer com carinho e esmero terá mais 
chances de render no futuro. Sendo 
assim, é um bom período para con-
tar com a ajuda de outras pessoas  e 
ser proativo, pois trabalho em equi-
pe também está favorecido.

A carta traz consigo a mensagem de 
que seu trabalho árduo e sua perse-
verança estão prestes a dar bons re-
sultados. Se o trabalho for bem feito, 
certamente renderá frutos. Indica 
também que uma terceira pessoa 
possa ser importante para ajudar no 
momento.

O tres de Ouros simboliza um momen-
to de trabalho duro, mas com muitas 

chances de trazer sucesso. Na carta, vemos três pessoas. Conversam 
enquanto trabalham intensamente e discutem projetos futuros. Em vá-
rias culturas o número tres simboliza coisas divinas, do alto.

A carta indica que você pode ter ido bem em um projeto ou está pres-
tes a embarcar em um outro, ou talvez receberá reconhecimento por 
algum trabalho em equipe ou por uma boa colaboração.



QUATRO DE OUROS

O quatro de Ouros signi ca que 
pode haver um medo ou receio que 
não lhe permite largar algo ou tomar 
uma decisão assertiva. Quando esta 
carta aparece em uma consulta, 
você pode estar se apegando de-
mais à segurança. Não sendo algo 
necessariamente ruim, mas é neces-
sario tomar riscos para avançar em 
nossos objetivos e decisões.

Esta carta não sugere cortar os laços, 
apenas mostra que você está fazen-
do um esforço ainda maior para tra-
zer para perto o que quer que seja, 
na tentativa de manter a estabilida-
de.

O quatro também te convida a pen-
sar mais fundo no que pode estar te 
levando a agir assim e te levar a um 

momento de re exão.

O quatro de Ouros simboliza o medo da perda. Na carta, vemos uma 
mulher sentada, equilibrando quatro moedas extremamente preciosas. 
Se encontra desconfortável, mas, por medo da perda, mantém sua pos-
tura e segue segurando  rme, sem abrir mão ou correr riscos.

O problema é que ela está presa ao momento por causa do medo ou 
receio de perder seus bens, dessa forma, encontra-se estagnada, não 
faz mais nada de sua vida ou não toma uma atitude.  A tulipa aqui re-
presenta o renascimento, a chance de iniciar um novo ciclo e abando-
nar o que te prende.



CINCO DE OUROS

O Cinco de Ouros indica adversi-
dades. Na carta, vemos uma  gura 
humilde andando na neve. A men-
sagem de abandono que a carta 
carrega é clara. 

Quando ela aparece em uma leitura, 
pode haver uma questão de perda 
ou di culdade  nanceira que levam 
a mudanças drásticas na situação. 
Também sugere um relacionamento 
em desarmonia.

Muitas vezes o Cinco de Ouros tam-
bém simboliza também nossa cons-
ciência espiritual. Você pode estar 
muito bem, mas se sente sem ener-
gia e alegria. 

Essa carta pode aparecer para te 
lembrar que o lado material não é 

tudo na vida e você deve também dar atenção a outras coisas igual-
mente importantes.

A carta indica algumas di culdades, principalmente atreladas ao lado 
 nanceiro da consulta ou questão. 

O vitral ao fundo brilha, convidativo e remete à uma igreja, lugar tipi-
camente de fé e caridade. A  gura, no entanto, não se vira para ver o 
brilho e a ajuda, mas segue desolada em meio a neve.



SEIS DE OUROS

O Seis de Ouros sugere que devemos 
ser generosos para obtermos o que 
desejamos. 

Na carta, vemos cinco mãos destri-
buindo moedas entre si, em meio a 
um campo de margaridas e girassóis 
numa cena alegre e leve.

Esta carta sugere que você ou a 
questão atual se encontram em um 
estado de segurança material, mas 
também aponta que você pode usar 
esta abundância para o benefício 
dos outros. O homem rico comparti-
lha sua riqueza para que a estabili-
dade em sua vida seja preservada.

A carta signi ca que alguma situa-
ção difícil terá uma melhora. Indica 
um momento de generosidade onde 

as coisas tendem a voltar aos eixos. 

Sugere que a harmonia será restaurada e sua vida ou a questão em 
foco tem tudo para se equilibrar novamente.



SETE DE OUROS

O Sete de Ouros simboliza os frutos 
que colhemos através do nosso es-
forço e trabalho duro. 

Na carta, vemos uma mulher em 
paz, contemplando os frutos de seu 
trabalho. Parece que ela deu duro 
para semear e plantar e agora os 
frutos estão maduros. Parece que 
sua dedicação valeu a pena e  nal-
mente faz uma pausa para admirar 
sua obra e os benefícios de seu em-
penho.

As moedas se mesclam aos ramos 
de sua plantação, mostrando a co-
nexão entre os frutos de seu trabalho 
e seu sucesso.

Assim, a carta representa ganhos, 
dedicação e ética de trabalho. Tam-

bém re ete nosso estado superior de consciência, que nos dá uma visão 
mais ampla sobre nosso contexto eo bjetivos. 

Esta não é uma carta de ação e sim de introspecção e re exão. O sete 
de ouros diz que é hora de dar um passo atrás e examinar o seu progres-
so até o momento antes de avançar, para que seus frutos continuem 
fruindo.



OITO DE OUROS

O Oito de Ouros simboliza sucesso, é 
um número equilibrado que indica a 
harmonia e o equilibrio.

Sugere colocar em prática planos 
importantes, pois é uma carta de 
ação, trabalho árduo e dedicação, 
ao contrário da carta anterior, a re-
 exão ja foi feita e é hora de colocar 
em pratica suas metas. 

Ela traz motivação para que você 
continue empenhado(a) em perse-
guir seus objetivos atuais, pois o su-
cesso está próximo. Nela podemos 
observar um corvo, ave mensageira, 
ativamente colhendo os frutos de 
seu trabalho em meio aos lírios, re-
metentes ao às e indicando como a 
jornada até aqui renderá sucesso.

Agora é importante seguir com o foco intenso para completar o projeto 
e de fato atingir a tranquilidade e a estabilidade desejadas.



NOVE  DE OUROS

O Nove de Ouros vem com o  m de 
um ciclo. Sugere que você pode ter 
se empenhado bastante para seus 
objetivos e agora é a hora do ciclo 
terminar, com seu sucesso e recom-
pensas. 

Na carta, vemos uma bela mulher 
desfrutando suas conquistas, ao re-
dor de sua plantação, diversa e 
cheia de frutos. 

Com a outra mão ela toca uma mo-
eda, símbolo de conquistas. E ela pa-
rece estar muito bem, pois  nalmen-
te alcançou seus objetivos e agora 
só resta aproveitar tudo que colheu. 
A carta é indicativo de conquistas 
que não são passageiras, mas sim 
sólidas e que provavelmente vão 
perdurar. Nela também vemos uma 

pomba branca, indicativa de paz e bons presságios.

A carta de ouros signi ca que você está no caminho certo para o su-
cesso e que você será recompensado na medida certa do esforço que 
gastou. Se trabalhou duro até agora, com dedicação e foco, tem boas 
chances de render frutos.

Ouros, símbolo do elemento terra, representa riqueza e abundância, 
mas não fala necessariamente apenas do lado material. Pode ser uma 
riqueza interior ou ainda harmonia em seu relacionamento, podendo 
apontar a realização em diversas áreas de sua vida, não somente na 
 nanceira.



DEZ DE OUROS

O dez de Ouros simboliza que o  nal 
de um ciclo no momento atual ou 
na questão perguntada na tiragem 
trará realizações. Indicada na carta 
anterior, é uma carta muito positiva.
A carta simboliza conquista, estabili-
dade e conforto.

O coelho senta feliz na base de uma 
arvore fértil e cheia de frutos, junto 
com seus  lhotes e familia. O sol o 
coroa como que para parabeniza-lo 
e pode agora aproveitar os frutos e 
a segurança de seu trabalho, a esta-
bilidade tão esperada.

O dez de Ouros signi ca a realização 
de desejos. É o ponto  nal de um ci-
clo e sugere que tudo dará certo. 
Em relacionamentos, indica estabi-
lidade, durabilidade e felicidade. A 

respeito de trabalho e dinheiro, indica solução de problemas e ganhos. 
A carta indica que você pode estar prestes a conseguir exatamente o 
que deseja.



VALETE  DE OUROS

O Valete de Ouros simboliza oportu-
nidades e pessoas que surgem em 
nossas vidas. É uma carta de come-
ços, de inspiração e início de algum 
projeto ou empreendimento criativo. 
Signi ca que há mais intuição para 
criarmos o que for preciso.

O Valete, ou pagem, segue seu ca-
minho por um campo quente e fér-
til, olhando para trás em busca de 
conselhos e reconhecimento em seu 
passado.

Sugere que há um caminho para se-
guirmos rumo ao sucesso e a ener-
gia em volta dessa carta nos ajuda 
a descobri-lo. É importante, como 
todo pagem, considerar o inicio de 
sua jornada e tomar passos com cui-
dado e consideração de seu con-

texto.

Na carta, vemos um jovem sozinho, de pé em um campo  orido. Ao 
fundo podemos ver campos férteis e gramados amplos. Ele parece ca-
minhar devagar, se preocupando apenas com o pentagrama em suas 
mãos e com suas experiencias de vida. O Valete parece planejar com 
calma seu caminho para o sucesso.

A carta signi ca que você pode encontrar um bom caminho para a 
resolução da questão atual. Para isso, basta  re etir, ponderar e ser rea-
lista. Também fala sobre a busca de conhecimento superior ou que se 
deve dar valor a isso no momento.



CAVALEIRO DE OUROS

Na carta do Cavaleiro de Ouros, ve-
mos um cavaleiro montado em um 
cavalo carregando uma grande 
moeda em sua mão, indicando boa 
sorte. 

Ele está focado em seu objetivo e 
toda sabedoria que ele acumulou 
durante sua vida ajudará a superar 
os obstáculos, mas com menos ener-
gia e explosividade do que o cava-
leiro de espadas, a nal sua jornada 
foi construída devagar e ao longo 
do tempo.

O lírio aqui reaparece na continui-
dade deste universo e jornada, que 
vem se contruíndo ao longo do nai-
pe. Ao mesmo tempo, a falta de 
energia do cavaleiro pode indicar 
também o medo ou a insegurança 

de seguir seu percurso.

Também sugere estabilidade e segurança, esforço e responsabilidade.
Quando aparece em uma leitura, indica que você poderá conquistar 
algo que perdurará. É o momento ideal para concretizar os planos que 
tenham sido iniciados, já que a energia da carta lida com o ato de 
construir bases sólidas para qualquer coisa. 



RAINHA  DE OUROS

A Rainha de Ouros simboliza pratici-
dade e estabilidade. 

Na carta, vemos uma mulher sozinha, 
pensativa, cercada de abundância 
e beleza, denotando sucesso mate-
rial. Ela cheira as  ores e contempla 
seu sucesso, acumulado ao longo de 
anos de estudo e esforço. Ao contrá-
rio do cavaleiro, sua insegurança é 
substituida por calma. Não é parti-
cularmente emocionante, mas é es-
tável e está numa situação segura e 
confortável.

A carta sugere bom senso na toma-
da de decisões. Pode simbolizar ain-
da alguém mais ligado ao elemento 
terra aparecendo em sua vida ou 
interagindo com a situação questio-
nada.

A Rainha de Ouros signi ca o recebimento de uma mensagem ligada a 
abundância e fertilidade. 

Sugere que tudo o que você fez até o momento, as decisões que você 
tomou, o empenho e o trabalho árduo garantiram estabilidade e con-
forto. A rainha também representa uma energia calma e racional, suge-
rindo que os proximos passos serão e deverão ser tomados com cuida-
do e de maneira decisiva.



REI DE OUROS

O Rei de Ouros está atrelado a su-
cesso, dinheiro e satisfação material. 
Ele acumulou bens e agora pode di-
vidir com os outros, sugerindo um es-
pirito misericordioso e generoso,co-
mo referenciado anteriormente no 
naipe. 

Indica a proximidade da obtenção 
do sucesso em alguma área da sua 
vida ou na situação em questão. 
A carta pode representar ainda al-
guém que te ajuda a alcançar o que 
você deseja, uma ajuda  nanceira 
ou até mesmo um novo amor. Indica 
também segurança e estabilidade.

Na carta, vemos um rei que está no 
controle com uma moeda que re-
presenta riqueza e o elemento ter-
ra. Assim, representantes de signos 

de terra podem aparecer em sua vida ou serem relevantes na questão 
atual. A conexão com a natureza é importante e simboliza a conclusão 
de um ciclo conectado com o mundo ao seu redor, assim como seu 
mundo interno.

Na outra mão, ele segura o cetro do poder. Ao fundo vemos o seu cas-
telo, símbolo de tudo que ele construiu em sua vida e da estabilidade 
que alcançou. Este no entanto, aparece fraco na paisagem, indicando 
que seus ganhos maiores vem dele e não apenas de seus bens e reinos.



As cartas do Naipe de Paus no Tarot estão associados à energia da vida, à espiritualidade, força, trabalho, ação. Alguns dos principais aspectos do naipe 
de Paus em uma interpretação são vigor, autocon ança e identidade. Também o egoísmo, imprudência, autoindulgência e exagero. Em uma leitura, as 
cartas podem ajudar a entender que ações devemos tomar e indicar que ações as outras pessoas estão tomando. Assim, podemos vislumbrar como as 
coisas estão andando ou quais obstáculos estão no nosso caminho.

As cartas de Paus nunca representam algo estático ou estagnado, a não ser que esta seja provocado por uma oposição de forças e crie uma resistência 
limitadora. Elas indicam que devemos lutar e agir em prol de alcançar aquilo que desejamos, pois suas energias sugerem atividade, ambição, entusiasmo 
e podem mostrar a forma que reagimos em determinadas situações. Também é muito conectado ao elemento do fogo, indicando sempre dinamismo e 
ação.

PAUS:



As cartas do Naipe de Paus no Tarot estão associados à energia da vida, à espiritualidade, força, trabalho, ação. Alguns dos principais aspectos do naipe 
de Paus em uma interpretação são vigor, autocon ança e identidade. Também o egoísmo, imprudência, autoindulgência e exagero. Em uma leitura, as 
cartas podem ajudar a entender que ações devemos tomar e indicar que ações as outras pessoas estão tomando. Assim, podemos vislumbrar como as 

As cartas de Paus nunca representam algo estático ou estagnado, a não ser que esta seja provocado por uma oposição de forças e crie uma resistência 
limitadora. Elas indicam que devemos lutar e agir em prol de alcançar aquilo que desejamos, pois suas energias sugerem atividade, ambição, entusiasmo 
e podem mostrar a forma que reagimos em determinadas situações. Também é muito conectado ao elemento do fogo, indicando sempre dinamismo e 



ÁS  DE PAUS

O Ás de Paus simboliza transforma-
ções e é um ótimo presságio em 
qualquer leitura. Vem com novos co-
meços, que podem vir de maneira 
inesperada. 

Na carta, vemos uma mão saindo de 
uma nuvem. Ela traz um bastão de 
madeira com folhas, que simboliza 
crescimento, prosperidade e abun-
dância. 

É a energia vital brotando da madei-
ra, simbolizando potenciais, oportu-
nidades e desenvolvimento. Ao fun-
do, há um castelo, símbolo de coisas 
imponentes e fantásticas.

O Ás de Paus signi ca um novo co-
meço. Às vezes, algo inesperado 
pode acontecer, como um convite 

ou uma mensagem. Seja o que for, a carta indica entusiasmo e um cer-
to senso de aventura.

As  ores presentes aqui são energéticas e o céu, vermelho, implica na 
força, vida e ação sempre constante e presente neste naipe.



DOIS DE PAUS

O dois de Paus simboliza obstáculos 
a serem superados. É uma carta de 
dualidade, por isso sugere uma es-
colha. Como todos os dois, ela exis-
te com dois polos, extremos, realida-
des. Simboliza também a ansiedade 
da preparação e das escolhas, do 
tipo que sentimos quando nos pre-
paramos ou pensamos em algo que 
acontecerá, mas é fora da nossa 
zona de conforto.

Na carta, vemos uma  gura olhando 
para a imensidão do céu e do mar 
enquanto segura o Mundo, brilhan-
te e central, em sua mão, ou seja, 
há muitas oportunidades em jogo e 
um enorme potencial para realizá-
-las. Apenas é preciso expandir seus 
horizontes para abarcar as novas e 
maiores experiências vindouras.

Segura o pau como se fosse para uma jornada, leva-lo consigo para 
seguir pelas terras desconhecidas, fora do castelo.

Ela compreende sua ambição e parece saber o que deve fazer para 
alcançá-la. Suas vestes são azuis, representando a sabedoria e o en-
tusiasmo, compondo com o cenario energético da carta. Ele tem dois 
bastões que simbolizam a energia de Paus, do elemento fogo e seu po-
tencial para  orescer.

O 2 de Paus signi ca basicamente planejamento e decisões. Como é 
uma carta de dualidade, você pode se sentir dividido entre duas esco-
lhas. Às vezes não são escolhas tão importantes, mas agora parecem 
ser. Essa carta traz consigo ansiedade e sentimentos extremos, siga seus 
instintos e mantenha-se alerta em relação ao seu entorno. 



TRES  DE PAUS

O Tres de Paus simboliza oportunida-
des de expansão. É uma carta oti-
mista, que sugere que você arrisque, 
ouse. Indica que você precisa dar 
um passo importante e estar prepa-
rado para aproveitar as oportunida-
des que surgirem.

Na carta, vemos uma  gura de pé 
em um campo  orido olhando aten-
tamente para o horizonte, como se 
tentasse ver o que o futuro está tra-
zendo. 

Ela está cercada por três bastões de 
madeira, que simbolizam crescimen-
to e realização, além do compromis-
so com seus planos.

O tres de Paus sugere que você deve 
tomar uma iniciativa. Às vezes  ca-

mos travados em alguma situação, mas a indicação aqui é a de que 
você precisa arriscar e dar o primeiro passo.

Esse arcano indica sucesso, mas é necessário agir. Coragem é uma pa-
lavra que você deve ter em mente. A carta também fala sobre manter 
promessas, tanto as que você fez quanto receber as que  zeram para 
você.



QUATRO DE PAUS

O Quatro de Paus simboliza algo de 
bom que chegou ou está para che-
gar. É uma carta de celebração. 
Também pode ser lida como uma 
carta de boas-vindas, um momento 
de luz, de otimismo.

Na carta vemos um casal feliz de co-
elhos, dançando com  ores e guir-
landas ao seu redor, simbolo de su-
cesso e celebração. Representa um 
tempo de realização e satisfação 
por ter completado um objetivo.

O Quatro de Paus signi ca que boas 
surpresas podem estar a caminho. 
Se você está passando por um mo-
mento complicado, esse Arcano traz 
boas notícias e indica que os proble-
mas ou perturbações logo poderão 
 car para trás. 

Claro que isso não vem sem trabalhos, mas o quatro como numero de 
equilibrio vem para trazer a paz e a pausa em meio a correia e à jornada 
energética de paus. Ela anuncia e espera eventos alegres e conquistas.



CINCO  DE PAUS

O Cinco de Paus simboliza compe-
tição e con ito, perda da harmonia 
anterior.

Na carta, vemos cinco rivais em uma 
ferrenha disputa. Cada um tem o 
seu próprio bastão e eles estão lu-
tando entre si. Eles agitam seus bas-
tões caoticamente sem se importar 
um com o outro e parecem estar 
em competição direta. No entanto, 
olhando com atenção, pode ser que 
eles possam até estar se divertindo 
em meio a este caos, sem intenção 
real de prejudicar ninguém. A cobra 
no centro pode vir como um simbolo 
de sabedoria, necessária em horas 
de con ito, mas uma força neutra.

A carta signi ca que você pode es-
tar no caminho errado em alguma 

questão, gastando energia em prol de algo mas parece haver resistên-
cia envolvida de alguma forma. 

Esse arcano alerta que você deve repensar suas estratégias e alterar 
seu rumo se quiser alcançar seus objetivos. Não precisa ser uma mudan-
ça radical, mas certamente você deve evitar con itos e obstáculos.



SEIS DE PAUS

O Quatro de Paus simboliza algo de 
bom que chegou ou está para che-
gar. É uma carta de celebração. 
Também pode ser lida como uma 
carta de boas-vindas, um momento 
de luz, de otimismo.

Na carta vemos um casal feliz de co-
elhos, dançando com  ores e guir-
landas ao seu redor, simbolo de su-
cesso e celebração. Representa um 
tempo de realização e satisfação 
por ter completado um objetivo.

O Quatro de Paus signi ca que boas 
surpresas podem estar a caminho. 
Se você está passando por um mo-
mento complicado, esse Arcano traz 
boas notícias e indica que os proble-
mas ou perturbações logo poderão 
 car para trás. Claro que isso não 

vem sem trabalhos, mas o quatro como numero de equilibrio vem para 
trazer a paz e a pausa em meio a correia e à jornada energética de 
paus. Ela anuncia e espera eventos alegres e conquistas.



SETE  DE PAUS

O Sete de Paus vem com a vitória 
sobre os desa os. Depois de um pos-
sível período de provação em uma 
questão, se mantida a integridade e 
os valores, sugere que a vitória  nal-
mente chegará.

Na carta vemos um homem lutan-
do. Podemos ver a determinação 
em seu rosto, a decisão de atingir a 
vitória. Seus pés afastados mostram 
que ele está  rme, colocando todo 
seu esforço nesse último movimento, 
algo decisivo.

Curiosamente, o homem parece es-
tar pulando, podendo não estar tão 
con ante de sua própria posição.

Outra leitura do simbolismo é de que 
o homem chegou ao topo e agora 

está lutando contra várias pessoas ou situações que querem tirar o seu 
sucesso. Ele parece estar em uma posição defensiva para se defender.

O Sete de Paus sugere que você será ou pode estar sendo testado. Sua 
integridade é posta à prova e se você se mantiver  el às suas crenças, 
poderá conseguir algo que há muito busca. Sugere que está na hora de 
vencer uma batalha.



OITO DE PAUS

O Oito de Paus simboliza eventos 
que acontecem de maneira rápida 
e surpreendente. A carta representa 
movimento, mas não é você que o 
provoca, ele simplesmente te procu-
ra e ocorre sozinho.

Na carta vemos oito bastões de ma-
deira. Eles estão  oridos, simbolizan-
do crescimento e abundância. Tam-
bém estão em movimento, sugerindo 
mudanças. 

A paisagem ao fundo representa 
uma bem-vinda mudança de cená-
rio, onde seus problemas podem dar 
dão lugar à tranquilidade.

O Oito de Paus signi ca ação, mo-
vimento e mudança. Esse Arcano 
Menor alerta para decisões rápidas, 

onde você deverá utilizar a sua intuição.

Há também a chance de um convite inesperado. Se você estiver en-
frentando con itos e problemas, tudo pode mudar de uma hora para 
outra. Mudanças trazem novas realidades e você deve se preparar para 
adaptar-se rapidamente a elas.



NOVE  DE PAUS

O Nove de Paus representa a cora-
gem e a força que temos para su-
perar as di culdades da vida. Suge-
re que a perseverança e paciência 
são sempre recompensadas. 

Não seja impulsivo, pare e pense 
bem no que está acontecendo. A 
carta diz que você tem o que é pre-
ciso para vencer os obstáculos.

A  gura central segura um bastão de 
madeira e aparenta estar machuca-
do e exausto. Outros oito bastões for-
mam uma barreira de proteção. 

Ela espia entre os bastões para ver o 
que está por vir, mantendo a espe-
rança. Porém, ele ainda tem forças 
para lutar mais uma vez, portanto é 
importante escolher a batalha de 

forma sábia e não agir impulsivamente.

Seja qual for a situação, tente analisá-la bem, equilibre mente e corpo, 
intuição e ação. 

Você deve ter paciência e sabedoria para lidar com a questão ou o 
atual momento, dessa forma conseguirá lidar com qualquer adversida-
de.



DEZ DE PAUS

O Dez de Paus simboliza as responsa-
bilidades que fazem parte de nossa 
rotina e acabam nos soterrando. 

Ao mesmo tempo é uma carta oti-
mista, que mostra um dia ensolara-
do e um vale de  ores com dez paus 
cuidadosamente posicionados sob 
o sol.

São o fruto do trabalho árduo de al-
guém que os levou até la e chegou 
na conclusão desta jornada.

O Dez de Paus signi ca sobrecarga. 
Ou seja, sugere que você pode estar 
sobrecarregado por responsabilida-
des e desa os. Porém, a carta tam-
bém traz uma mensagem positiva: 
este ciclo pode estar chegando ao 
 m e você conseguirá realizar seus 

objetivos. 

Ao mesmo tempo, a carta também traz um alerta sobre sucessos tem-
porários. Se algo está muito perfeito, tome cuidado pois obstáculos po-
dem surgir. Geralmente o dez de Paus surge em uma consulta para aler-
tar que o sucesso pode escapar das nossas mãos.



VALETE  DE PAUS

O Valete de Paus simboliza boas 
ideias, assim como a energia para 
colocá-las em prática, como os va-
letes geralmente representam. 

A carta também pode representar 
alguém jovem em sua vida, que po-
derá trazer uma notícia ou servirá 
como um catalisador de ideias na si-
tuação presente.

Na carta, vemos uma pessoa jovem, 
com o cabelo movimentado cheio 
de estrelas e salamandras, elemen-
tos associados ao movimento e ao 
fogo, sempre remetendo à dinâmica 
do valete. Essa energia ainda é ape-
nas potencial e precisa ser desenvol-
vida e concretizada.

É uma carta que carregam muita 

energia positiva, assim sugere que você poderá se sentir renovadona 
situação em questão. O Valete de Paus trata basicamente sobre algo 
novo e excitante aparecendo.



CAVALEIRO DE PAUS

O Cavaleiro de Paus simboliza a 
energia para perseguir objetivos. Na 
carta, vemos um jovem montado em 
seu cavalo, em movimento. 

Ele segura um bastão de madeira e 
parte destemido para uma missão, 
não parando para re etir sobre o que 
acontecerá, simplesmente se atiran-
do de cabeça na situação, com a 
energia esperada de paus.

O Cavaleiro de Paus signi ca ener-
gias renovadas. A carta sugere que 
novos caminhos se abrirão e elas 
deverão ser abraçadas. Remete à 
impulsividade e coragem para des-
bravar o desconhecido. Indica que 
você pode ainda não ter ideia do 
que encontrará, mas que está dis-
posto a descobrir.

O cavaleiro está em constante movimento e é rápido, por isso não deixa 
que as oportunidades escapem. Ainda está em sua jornada, mas dife-
rente do valete, sua energia é ativa e dinâmica, não apenas potencial. 
A energia natural do cavaleiro unida à energia de paus gera  uma carta 
extremamente dinâmica.



RAINHA  DE PAUS

A Rainha de Paus simboliza estabili-
dade, foco, segurança. Uma mulher 
que tem o poder para ajudar em um 
momento de necessidade. Na carta 
vemos a Rainha em seu trono ador-
nado com  ores e acompanhada de 
um gato, simbolo de sua coragem, 
elegância e poder. Na mão direita 
ela segura um bastão de madeira 
com plantas nascendo, ou seja, é a 
vida que  oresce. 

Na mão esquerda e no trono estão 
girassóis, símbolos de fertilidade e 
alegria. O gato preto aos seus pés su-
gere que ela está associada ao lado 
oculto das energias, além de repre-
sentar sua independência e sagaci-
dade.

A Rainha das Paus signi ca um mo-

mento com mais foco e determinação para alcançar objetivos ou resol-
ver situações. 

A carta indica amor e paixão, tanto para resolver questões quanto pelo 
próximo, seguindo a temática energética dos paus. É uma carta que su-
gere coragem e força para perseguir o que você deseja no momento.



REI DE PAUS

O Rei de Paus simboliza o fogo, a 
ação, determinação e o poder ab-
soluto de realização. 

É uma evolução do Cavaleiro de 
Paus, que tem como simbolismo uma 
postura mais estável e segura, por 
mais que ainda energética.

Na carta vemos o Rei sentado em 
seu trono, segurando um bastão de 
madeira como se fosse seu cetro. 
Tem motivação in nita para enfren-
tar seus obstáculos e se encontra 
pensativo frente à seu reino. 

O Rei de Paus signi ca basicamente 
o poder de decisão. Pode represen-
tar alguém em uma posição de po-
der.

A carta traz o ímpeto para realizar, mas também pode indicar autorita-
rismo, onde você acaba impondo algo. 

Representa também estabilidade  nanceira, sugerindo uma promoção 
ou um ganho inesperado. Alguém que detenha poder de decisão pode 
entrar em sua vida, tanto para ajudar como para gerar obstáculos.



A cartas de Copas no Tarot lidam com o nível emocional da consciência e estão associados ao amor, aos sentimentos, assim como todo tipo de relações 
que nos ligam aos outros. Este naipe sempre possui um signi cado afetivo envolvido, mesmo em questões materiais. 

As cartas de Copas em geral têm a ver com a manifestação das emoções e a in uencia que elas tem nos outros. Elas podem sugerir que estamos usando 
o coração ao invés da razão e, portanto, re etem nossas respostas mais espontâneas. 
As cartas são ligadas à conexão emocional, criativa, espontânea e podem ajudar a identi car e entender as emoções do leitor, dado que este esteja 
aberto à auto análise e a meditação.

COPAS:



A cartas de Copas no Tarot lidam com o nível emocional da consciência e estão associados ao amor, aos sentimentos, assim como todo tipo de relações 
que nos ligam aos outros. Este naipe sempre possui um signi cado afetivo envolvido, mesmo em questões materiais. 

As cartas de Copas em geral têm a ver com a manifestação das emoções e a in uencia que elas tem nos outros. Elas podem sugerir que estamos usando 
o coração ao invés da razão e, portanto, re etem nossas respostas mais espontâneas. 
As cartas são ligadas à conexão emocional, criativa, espontânea e podem ajudar a identi car e entender as emoções do leitor, dado que este esteja 



ÁS DE COPAS

O Ás de Copas simboliza um reco-
meço. Na carta, podemos ver uma 
mão emergindo das nuvens e ofere-
cendo um cálice. Os cinco feixes de 
água que caem do copo represen-
tam abundância.  A carta é a sua 
intuição falando diretamente com 
você, sugerindo que você deve con-
 ar nos seus sentimentos para liderar 
o caminho.

A pomba branca, além de simbolizar 
a paz, é também o espirito no mun-
do material, que se conecta com o 
copo. Flores de lotus, que simbolizam 
o despertar da consciencia, brotam 
de sua base.

Indica que um novo ciclo se inicia na 
questão mentalizada e até mesmo o 
desenvolvimento emocional em re-

lação à sua pergunta.

O Ás  de Copas signi ca plenitude, alegria e amor. É o inicio de um novo 
ciclo positivo e cheio de energia emocional, que é calma e espiritual. 



DOIS DE COPAS

O Dois de Copas simboliza união e 
harmonia. Sugere que duas pessoas 
podem unir forças em prol do bem 
comum. A energia  uindo vem do 
estado espiritual espelhado dos indi-
viduos, marcados aqui como re exos 
da mesma  gura, trocando taças.

Aqui a troca de taças pode repre-
sentar a con ança em outros e tam-
bém a con ança interna.

A rosa no centro equilibra a compo-
sição enquanto a dualidade das  o-
res separa a carta em duas partes, 
criando um espaço de equilibrio, di-
ferente de outros arcanos  menores 
anteriormente que se referiam à du-
alidade.

A rosa também sugere paixão e 

energia, Ium ímpeto para realizar. O dois de Copas signi ca harmonia 
nos relacionamentos. 

Sugere que uma parceria tende a ser altamente positiva, seja no amor, 
negócios ou trabalho. É um bom sinal para uma nova sociedade, para 
começar um relacionamento ou fazer novas amizades. A carta mostra 
a cumplicidade e a harmonia.



TRES DE COPAS

O Três de Copas simboliza um mo-
mento de boas energias. A carta 
indica uma visão otimista do futuro 
próximo, indica que algo de bom 
está prestes a acontecer em geral 
ou associado à atual questão. É uma 
carta de realização e celebração.

Na carta, vemos três mulheres dan-
çando em uma roda. Elas seguram 
taças e fazem um brinde, celebran-
do sua amizade e sucesso, represen-
tados pelas  ores que brotam ao seus 
pés, indicando também a abundan-
cia e a felicidade.

Sugere que o Universo conspira a seu 
favor no momento, trazendo vitórias.
A energia feminina é forte nessa car-
ta, que também sugere que é um 
bom momento para acordos, para o 

amor e para a resolução de problemas ou tensões. Seja como for, bons 
momentos estão em jogo.



QUATRO DE COPAS

O Quatro de Copas simboliza a ne-
cessidade de parar um pouco para 
pensar e re etir sobre a vida.

Na carta, vemos uma mulher senta-
do na grama, debaixo de ramos  ori-
dos. Uma mão oferece a ela um cáli-
ce, mas ela está tão absorto em seus 
pensamentos que nem percebe. 

A  gura está tão focada nos cálices 
à sua frente e em seus dilemas inte-
riores que não percebe a mão ofere-
cendo ajuda.

O Quatro de Copas signi ca que al-
guma coisa pode não estar muito 
bem. Sugere que algum desgosto 
pode estar interferindo na sua vida. 
O momento é de re exão, onde 
você deve mergulhar em seu interior 

e fazer uma autoanálise a respeito do momento. Lembre-se de tomar 
cuidado para não  car muito introduzido em seu interior e perder opor-
tunidades que surgem ao seu redor.

Esta carta traz uma mensagem clara para abra a mente para outras 
possibilidades na situação em questão. Pode ser que a resposta esteja 
ao seu redor, mas você está tão inerte que não consegue enxergá-la. 
Indica também cansaço, desânimo ou insatisfação.



CINCO DE COPAS

O Cinco de Copas simboliza di cul-
dades, perda e o desa o de lidar 
com isso. Não é uma cartanegativa, 
já que todas as cartas do tarot são 
apenas mensagens, neutras, mas ela 
vem com um aviso.

Na carta, vemos duas taças de pé 
e três viradas, o que passa um sen-
timento de perda e sendo um lem-
brete de que nada dura para sem-
pre. Porém, a dor e os problemas 
também não dura. Na carta ainda 
vemos um longo caminho sobre um 
rio, que leva a um castelo. Ou seja, 
sugere que você ainda pode supe-
rar suas di culdades e alcançar se-
gurança e sucesso no momento.

A carta signi ca que pode haver al-
gum desapontamento, porém não é 

algo que mudará sua vida profundamente. Pode até trazer tristeza, mas 
uma tristeza passageira que logo poderá ser superada.

Talvez possa ser alguma situação de abandono, decepção ou você 
pode estar sentindo a falta de algo ou alguém. É importante lembrar 
que como tudo no tarot e na vida, a carta faz parte de uma jornada 
mais ampla e essa dor também será superada. O gato faz partes desta 
carta como simbolo de resiliencia e adaptação, demonstrando a possi-
bilidade de sucesso na adversidade.



SEIS DE COPAS

O Seis de Copas simboliza a nostal-
gia, mas a carta diz que não de-
vemos nos apegar ou lamentar o 
passado. Lembranças e a saudade 
devem servir como experiências.

Na carta, vemos um dia ensolarado, 
com duas crianças, representando 
aqui o passado e o futuro trocando  
taças e cercadas por  ores. Trocam 
presentes como uma mostra de con-
 ança, amor e gratidão. A taça aqui 
como simbolo emocional mostra a 
conexão entre as duas  guras.

O Seis de Copas signi ca que você 
não deve levar tudo tão a sério, tal 
qual uma ciança. Indica que pode 
ser uma boa hora para relaxar um 
pouco e aproveitar as boas energias 
envolvidas. 

As boas lembranças e experiencias do passado nos ajudam a seguir em 
frente e devemos sempre visar a superação, procurar crescer a partir de 
nossas experiencias, da mesma maneira que a cidade que circunda as 
duas crianças está sempre crescendo e se desenvolvendo.



SETE DE COPAS

O Sete de Copas simboliza a duali-
dade, a dicotomia universal. Quan-
do essa carta aparece em uma con-
sulta, sugere cautela. Preste atenção 
aos sonhos que está tendo e siga 
sua intuição. Se trata novamente de 
uma carta de aviso.

Na carta vemos sete taças que com-
poem uma só cena, cada qualcom 
um simbolo interno. As mão em meio 
ao campo de  ores parecem sobre-
carregadas com o peso da escolha, 
paralisadas. Talvez esteja tentando 
discernir entre seus conteúdos, qual 
seria a ilusão e a real oportunidade?
Representa as escolhas que temos 
que fazer na vida, onde muitas vezes 
apenas uma é a certa e outras vezes 
nenhuma pode ser a certa, se reve-
lando apenas ilusões. 

Os prêmios que cada taça contém são uma mistura de coisas negati-
vas e positivas. A cobra simboliza conhecimento. A cabeça representa 
companhia, a torre estabilidade, enquanto o tesouro ganhos. Os louros 
simbolizam sucesso e o dragão as força dos quatro elementos, pois é um 
ser mitológico que tem em sua composição física cada um deles.



OITO DE COPAS

O Oito de Copas simboliza sentimen-
tos de abandono vindos de perdas. 
Há uma certa tristeza nessa carta, 
como uma sensação de afastamen-
to ou isolamento. Porém, é uma ener-
gia de mudança, de transição.

Representada pela garça em voo, 
essa energia de mudança vem forte 
a nal para seguir em sua jornada a 
garça precisa abandonar tudo, to-
mando seu caminho árduo ao seu 
destino. 

A carta indica uma jornada espiritu-
al que ainda está incompleta, já que 
as taças estão organizadas como se 
uma estivesse faltando. Isso indica 
que o caminho da garça ainda não 
foi completo.

O oito de Copas simboliza perda, como um peso do passado para dar 
um novo rumo às coisas relacionadas a questão ou em seu atual mo-
mento. É importante estar aberto e receptivo nesta jornada para que 
consiga usufruir de tudo que esta transformação tem a oferecer.



NOVE DE COPAS

O Nove de Copas simboliza nossos 
desejos conquistados, a vitória sobre 
esforços realizados. Porém, a car-
ta também alerta para ter cuidado 
com o que você deseja, pois nem 
sempre é o melhor para você.

Na carte vemos uma mulher senta-
da, descansando sobre a aura dou-
rada de nove taças. Ela sorri, como 
se estivesse realizando seus maiores 
desejos.

É uma carta positiva, mas indica que 
não é o  nal da jornada, pois existe 
uma taça extra, que a mulher segura 
com descuido. Ainda ná é seu mo-
mento na jornada e vem aqui para 
nos desnortear de nossos objetivos.

O Nove de Copas signi ca realiza-

ção. Nos avisa que nossos problemas e tristezas não importam e a satis-
fação estão a caminho.

 Esta carta é portadora da alegria e indica que falta só um pouco para 
alcançá-la plenamente. Sugere que seus desejos serão alcançados 
como recompensa dos seus esforços, por mais que a jornada ainda não 
esteja ao  m, já tem frutos de seu esforço e já se encontra em um estado 
de calmaria após a tempestade anterior.



DEZ DE COPAS

O Dez de Copas simboliza conquis-
tas emocionais e o  nal de um ciclo. 
Na carta, vemos um casal saudan-
do a vida e acima deles, um arco-í-
ris com dez taças os cobrindo como 
um arco. Eles parecem felizes e  es-
tão comemorando, abraçados e em 
harmonia. Um castelo por detrás do 
campo  orido sugere estabilidade e 
segurança.

Essa carta muitas vezes indica uma 
percepção de que tudo é muito 
bom para ser verdade, mas a men-
sagem  nal é a de que você deve 
aproveitar o momento, pois a felici-
dade é sempre um estado passagei-
ro, mas nunca um sentimento falso 
ou enganoso.

O Dez de Copas signi ca momentos 

felizes. Se seu coração deseja algo, sugere que você deve conseguir 
em breve. 

A carta também indica o  nal de um ciclo, como o dez nos arcanos 
menores frequentemente signi ca, trazendo consigo os frutos de seu tra-
balho e os resultados de tudo que vem sendo construído. 



VALETE DE COPAS

O Valete de Copas simboliza um mo-
mento positivo. Na carta, a jovem 
está sozinha em uma praia e segura 
uma taça de onde pula um peixe. 
Parece que ela queria fazer um brin-
de, mas é pega de surpresa. 

A situação indica que algo pode sur-
gir de repente em sua vida. Podem 
ser boas novas ou o começo de algo 
muito positivo, sempre cheio de ener-
gia e de potencial. Dada a conexão 
das copas com a água, a criativida-
de e a arte, a inspiração está muito 
presente nesta carta e é vista como 
algo que chega de forma inespera-
da e muitas vezes de uma maneira 
que não entendemos, portanto é 
bom seguir a intuição. 

O valete vem como um mensageiro 

de tudo isso, trazendo o exercício mental e a criatividade.

O Valete de Copas signi ca que coisas boas estão em jogo no momen-
to. A carta indica energia e entusiasmo, dessa forma, é um bom período 
para iniciar novos projetos ou prosseguir com a situação em questão. 



CAVALEIRO DE COPAS

O Cavaleiro de Copas geralmente 
simboliza alguém que pode estar tra-
zendo uma mensagem, que pode 
mudar profundamente sua vida ou 
uma pessoa que poderá realizar seus 
desejos. 

Na carta, vemos um cavaleiro mon-
tado em seu cavalo. Ele estende as 
mãos e oferece uma taça, que po-
dem ser boas novas. É a  gura simpá-
tica e inofensiva de um coelho que, 
junto ao seu cavalo, transmite calma 
e segurança. As asas no capacete e 
nas botas são um símbolo de um via-
jante enquanto o equilibrio entre as 
vestes do cavaleiro e do cavalo indi-
cam a ação e a consciencia espiri-
tual, marcado aqui respectivamente 
pelo vermelho e o azul.

O Cavaleiro de Copas signi ca que uma notícia está chegando até 
você. Não se iluda com as oportunidades e possibilidades que aparece-
rão, pense no que realmente importa e não deixe as emoções te guia-
rem, mantenha seu foco.



RAINHA DE COPAS

A Rainha de Copas simboliza com-
paixão e intenções verdadeiras, di-
ferente das outras rainhas, está mais 
conectada ao seu lado emocional 
do que ao seu racional.

Na carta, vemos uma sereia mais 
velha, bonita e introspectiva, que se 
senta em um trono à beira mar com 
uma linda taça em suas mãos.  A se-
reia é o ser em contato com a água, 
o híbrido do ser humano com a fau-
na marinha, pode estar representan-
do aqui o espirito de fantasia e sur-
realismo adquirido pelo seu contato 
com o emocional e a criatividade 
proveniente deste naipe.

A taça está fechada e os elementos 
marinhos da carta simbolizam o in-
consciente e as emoções. Ela pare-

ce estar em paz, assim como as águas plácidas em seu entorno. Sugere 
uma pessoa ou situação especial entrando ou interagindo com o atual 
momento ou com a questão mentalizada.

A Rainha de Copas signi ca um momento de calma, compreensão e 
empatia. 



REI DE COPAS

O Rei de Copas simboliza controle e 
sabedoria. A carta representa qua-
se uma  gura paternal e amorosa. 
A energia de Câncer, Escorpião ou 
Peixes de alguma forma pode estar 
ligada ao momento. Seja como for, 
há um sentimento de proteção e 
afeto presente.

Na carta, vemos um Tritão sentado 
em seu trono no meio do mar. As 
águas estão revoltas, mas ele per-
manece tranquilo. Tal como a rai-
nha, se conecta com o oceano e se 
encontra em controle deste e, por-
tanto, de seu emocional. Atrás dele, 
peixes pulam do mar, símbolos de 
que o inconsciente se libertou e foi 
reconhecido.

O Rei não reprime suas emoções pois 

aprendeu a aceitar e lidar com eles de maneira madura e equilibrada.

A carta sugere um momento de compreensão, seja favorecendo seus 
relacionamentos, seja com seus amigos, familiares, com seu amor ou 
atrelado à questão mentalizada.



TIRAGENS: BÁSICOS DE LEITURA



TIRAGENS: BÁSICOS DE LEITURA





O método de tiragem de tarot mais simples, a tiragem com apenas uma 
carta pode ser usada em qualquer situação, tanto para um conselho 
rápido, quanto como uma forma de meditação para o dia. Pode ser fei-
ta diariamente, ou quando se apresentar a necessidade e é muito boa 
para uma ferramenta de auto conhecimento e re exão. Por exemplo: 
caso tenha alguma ansiedade ou sentimento para trabalhar ao longo 
do dia, as cartas são uma otima forma de externalizar isso sem que se 
drene muito mentalmente.

Essa tiragem garante uma leitura mais resumida e ao ponto, e é ideal 
quando você está buscando uma resposta mais rapida e precisa.

Para fazer uma leitura usando uma tiragem de apenas uma carta, basta 
mentalizar a situação pela qual está passando e que precisa de uma 
orientação e tirar uma carta: você receberá uma resposta bem obje-
tiva e imediata. Lembrando sempre que o quão mais especí ca for a 
situação procurada, melhor sua mente poderá analisá-la e desenvolver 
soluções a partir da observação das cartas. Ao mesmo tempo, pode 
promover uma resposta simples demais e existem opções mais comple-
xas de tiragens disponiveis.

Como uma forma de meditação, esse método de tiragem de tarot pode 
te ajudar a focar naquilo que está acontecendo à sua volta ao longo 
do dia, entendendo melhor aquilo que está ao seu redor.

TIRAGEM COM UMA CARTA

COMO COMEÇAR:
Lembre-se que o tarot está aqui como uma janela, como uma fonte 
de conselhos mais do que um oráculo milagroso.
O ideal é que as consultas sejam feitas com espírito aberto, com na-
turalidade, dentro dos modelos espirituais e religiosos da pessoa. Não 
precisamos nos converter a novas seitas para lidar com a linguagem 
simbólica das cartas e nem servir ao tartot de forma alguma. O Tarot 
foi um presente, sem sectarismo, de escolas antigas para ajudar e não 
para complicar nossas vidas.
Portanto venha para a leitura com a mente aberta, disposto à se ana-
lisar e com perguntas claras em mente. Outro fator importante é sem-
pre identi car a leitura literal das cartas e também sua intuição, o que 
aquilo te passa, o que te traz à mente.
1: A função da carta, 2: Leitura Literal, 3: Receptividade



Outro método de tiragem de tarot ideal para situações menos comple-
xas, ou para aqueles momentos em que precisamos de uma sugestão 
ou de um empurrão para enxergar as coisas melhor, a tiragem com três 
cartas pode trazer um pouco mais de luz do que a abertura com ape-
nas uma carta. Ainda não quali ca uma resposta complexa, mas ela 
vem com um pouco mais de cuidado e desenvolvimento.

TIRAGEM COM TRES CARTAS LINEAR 

É a abertura capaz de indicar um trajeto mais linear de eventos para 
sua pergunta. Da esquerda para direita, cada carta indica uma deter-
minada situação.

Uma possível leitura responde suas perguntas em relação ao passado, 
presente e futuro:

Primeira carta: representa o passado, a situação que resultou na situa-
ção onde você se encontra hoje. Algo ou alguém que até hoje te in-
 uencia.

TIRAGEM COM TRÊS CARTAS



Segunda carta: representa detalhadamente a situação atual, geral-
mente mostrando coisas que não conseguimos enxergar sozinhos.

Terceira carta: dá conselhos de como enfrentar e superar o problema 
atual; podemos enxergar alternativas que não ainda não consideramos 
para o futuro.

Outras variações desta tiragem incluem:
1: Situação atual 2: problema ou obstáculo 3: conselho
1: Situação atual 2: ação 3: resultado da ação
1: Situação atual 2: objetivo para o futuro 3:  como atingir o objetivo

VARIANTE DA TIRAGEM COM TRES CARTAS:
Nesta variante, em formato de triângulo, as duas cartas da base, da 
esquerda para direita, indicam variantes, opções ou diferentes lados de 
uma situação, e a carta do topo aconselha um caminho a ser seguido. 
Exemplo: 2 cartas base = pontos positivos e negativos; carta do topo= 
conselho.

TIRAGEM CRUZADA COM TRÊS CARTAS:
Esse método de tiragem de tarot tem como foco entender melhor os 
con itos e obstáculos presentes. Exemplo: 1: Situação, 2: obstáculo, 3: 
conselho para superar o obstáculo.





Nesta técnica de tarot, cinco cartas são organizadas em cruz: uma car-
ta em cada ponta iniciando pela lateral esquerda, direita, em cima, 
abaixo, e uma carta no centro. É uma ótima abertura quando estamos 
buscando respostas mais objetivas sobre determinadas situações, mas 
mais complexas do que as fornecidas anteriormente. 

Carta 1: aquilo que é favorável para a questão no presente, aquilo que 
está acontecendo;

Carta 2: aquilo que não é favorável para a questão no presente, os obs-
táculos e as di culdades, que não está acontecendo, sempre invertida;

Carta 3: aquilo que está por acontecer, as próximas ações;

Carta 4: as consequências ou as soluções para a questão de acordo 
com as ações tomadas;

Carta 5: a representação do conjunto das quatro cartas já sorteadas, ou 
como o consulente enxerga e age diante à situação.

Há duas formas de se obter essa quinta carta: na primeira, a carta é 
simplesmente sorteada junto com as outras; na segunda, somam-se os 
valores das quatro primeiras cartas até que seja obtido um número entre 
1 e 22, que será equivalente a um Arcano Maior. 

Caso a soma das cartas resulte em vinte e dois, o Arcano O Louco será 
colocado no centro da cruz, mas caso O Louco já tenha sido tirado nas 
quatro primeiras cartas, seu valor para soma será zero. Por  m, se o valor 
da soma resulte em uma carta já sorteada, deve-se imaginar que ela 
está duplicada no centro da cruz.

TIRAGEM PÉLADAN



Uma tiragem bem interessante para fotografar a relação de um casal, 
nos seus planos racional, emocional e físico. Sete cartas são escolhidas 
e colocadas em duas colunas, como mostrado abaixo, iniciando pela 
esquerda, de cima para baixo, depois direita e por  m a ultima carta,  
prognóstico da relação, é colocada na posição central.

Cartas 1 e 4: representam o plano mental; o que cada um pensa sobre 
o relacionamento e sobre o outro, quais são os objetivos que cada um 
tem para esse relacionamento, como é a comunicação.

Cartas 2 e 5: representam o plano afetivo, o que a cada um sente.

Cartas 3 e 6: representam o plano físico e sexual, a atração.

Carta 7: o que o conjunto das cartas anteriores signi cam no relaciona-
mento e como será o futuro próximo desse casal.

O TEMPLO DE AFRODITE



Oi para você que chegou até aqui e veio apoiar meu negócio e a mi-
nha arte! Esse projeto vem sendo desenvolvido tem um tempo e conec-
ta muitas coisas que amo: simbologias, auto conhecimento, ilustração 
etc.

Acredito que nada sem valor cultural sobrevive no mundo por tanto 
tempo quanto o tarot tem sobrevivido e mantido sua relevância e po-
demos sempre tirar algo valioso de estudos e estruturas antigas. O tarot 
como ferramenta de análise e meditação me chama fortemente, pois 
desde cedo imagens me ajudavam a verbalizar e expressar sentimentos 
complexos, inclusive seu processamento também.

Ao começar a estudar o tarot me vi naquela posição de criança nova-
mente, representada pela arte, me encontrando nas suas simbologias 
e me conectando com cartas diferentes, re etindo. A leitura das cartas 
me trouxe re exões e sentimentos que nao acredito que teria sido ca-
paz de atingir por conta propria, já que acabam guiando a re exão e 
focando nossa mente em diferentes as pectos da vida humana.

Espero que esse baralho possa te trazer um pouco disso também, além 
de muita arte no seu dia a dia. As cartas são muito expressivas então 
mesmo que não as use para si mesmo, ainda podem te trazer muito sig-
ni cado ao serem observadas e ao se estudar a jornada do heroi.

Acredito que vou revisar tudo isso aqui ainda, e atualizar o link para você 
que tem meu baralho conforme meus estudos forem se desenvolvendo 
também, então espero que você se junte comigo nessa jornada pelo 
tarot!

Deixo aqui meu agradecimento,
Vetti 

CONCLUSÃO


