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PRÓLOGO
O Tarot das Bruxas e dos Magos é

composto de 30 cartas: 22  representando os
Arcanos Maiores, 4 representando os Ele-
mentos da Natureza, através da energia de seus
Elementais e 4, representando as Fases da Lua.

As 22 cartas dos Arcanos Maiores vão dar
as orientações que irão ajudar a resolução de
problemas e situações que não conseguimos
controlar.

As 4 cartas dos Elementos da Natureza
indicam quais energias devem ser acionadas,
através dos rituais apresentados, que irão
vibrar para o Universo os pedidos que fizermos,
para que se possa enfrentar, com discernimen-
to, coragem e segurança, as situações difíceis
que foram definidas pelos Arcanos Maiores.

As 4 cartas que representam as Fases da
Lua, vão definir quais os melhores dias para se
realizar os rituais.

As 30 Cartas do Tarot dos Magos e das
Bruxas permitem ao leitor, além das leituras
comuns de tarot, a possibilidade de realizar,
nos períodos mais propícios, rituais de magia
para acionar as energias dos 4 Elementos da
Natureza.
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CONSAGRAÇÃO DO TAROT
Antes de começar a usar qualquer orácu-

lo, é necessário estar familiarizado com o
significado de cada um dos seus símbolos e
com todas as possibilidades de leitura que ele
nos oferece.

Depois de conhecê-lo bem, é hora de fazer
a consagração.

Para consagrar o Tarot das Bruxas e dos
Magos separe, na devida seqüência, os 22
Arcanos, as 4 Cartas da Lua e as 4 Cartas dos
Elementos, em três montes, um ao lado do
outro, sobre uma mesa.

Olhe fixamente para o monte dos Arcanos
e coloque as duas mãos sobre as cartas.

Imagine-se andando em uma floresta.
Ajoelhe-se no chão e mentalize que um ser (o
que vier em sua mente), está entregando-lhe
estas cartas que você recebe como se fosse um
prêmio, um presente da Mãe Terra, com a

ARCANOS FASES
DA LUA

ELEMENTOS



       9

recomendação de que sejam usadas apenas
para o bem.

Inspire profundamente e traga para si a
força do equilíbrio, da vitalidade, do vigor e da
sustentação. Expire muito lentamente.

Em seguida, coloque a mão direita sobre
as cartas das Fases da Lua e levante a mão
esquerda para o alto.

Mentalize uma lua branca prateada e faça
com que a claridade desta lua, vá descendo
sobre você, envolvendo, aos poucos, a cabeça,
os ombros, os braços, as mãos, o tronco, a
pélvis, as coxas, as pernas e os pés. Imagine
seu corpo todo iluminado.

Inspire profundamente e expire lenta-
mente.

Coloque as cartas dos Elementos no chão,
entre os seus dois pés e ponha as mãos sobre o
coração.

Mentalize que da terra sobe um facho de
luz dourada, passando pelas cartas, pelos seus
pés, subindo pelo seu corpo todo e saindo pelo
topo da cabeça. Inspire e expire por alguns
segundos. Retire as cartas do chão e coloque-
as sobre a mesa.

Deixe novamente os três montes, um ao
lado do outro.

Abra as mãos ao Universo e faça a seguin-
te oração:

Em nome de todas as inteligências,
Em nome de todas as intuições,
Em nome de todas as percepções,
Em nome do grande poder de orientação

divina,
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Eu abro a minha consciência,
Para ajudar através das palavras e orientar

quem estiver no merecimento desta.
Que as forças divinas atuem neste

momento, vibrando harmonia, equilíbrio e paz.
Assim seja!
Assim será, por todo tempo e por todo

espaço.
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OS ARCANOS MAIORES

O LOUCO

Representa a coragem de arriscar tudo, a
fé que nos leva a nada temer. Os impulsos que
precisamos ter, para enfrentar os desafios,
tanto para abrir, como para fechar qualquer
ciclo em nossas vidas.

Cuidado, porém, para não se deixar levar
pela imprudência, pois é muito difícil distinguir
para aonde nos leva um impulso, que não deixa
de ser uma ação irracional, em que não houve
qualquer análise da situação.

Quando aparece no jogo, mostra que é o
momento de libertar-se, de buscar a alegria,
que a sua criança interior deseja.


