
 

O ARCANO DEZOITO- A LUA 

  

Título - A Lua. 

Insígnia - o escorpião/lagosta, os cachorros/lobo, a lua. 

Número - dezoito (18) - Letra: Tsade צ. 

Objetivo - conhecer e saber usar as nossas forças interiores. 

Meios- Disciplina, equilíbrio e elevada moral. 

Obstáculo- medo, fraca vontade, fantasias e ignorância. 

Um conselho - usar os aparentes inimigos como forças a seu favor. 

Uma recomendação - crença no objetivo final, pois o caminho é 
longo. 

Um apelo - disciplina em seus amplos aspectos. 

              

Estamos na sexta carta do caminho de Hórus. 

Está é a carta que encarna "A noite Negra da Alma". Muitos 
místicos a associam a Daat, a não sephira ou sephira negra da 
Árvore da Vida. 

Nesta carta, a lua cintilante é o centro da atenção, uma vez 
que explica toda a configuração do arcano. Luzes e trevas 
coexistem e formam A Lua. O nosso satélite natural, a lua, reflete a 
luz do sol e, para os esoteristas, também reflete as forças 
universais. Não tem luz própria, é fria e gélida. Assim como sua 
aparente luz é um reflexo, este astro, misticamente, é tido como um 
imenso induzido celeste, tal qual ao de diversos motores elétricos 
onde uma bobina é percorrida pelo campo magnético de outra 
bobina principal e a primeira passa também a apresentar 
determinada voltagem e/ou corrente elétrica. 



Este astro, que impera no céu da nossa carta, representa 
forças ocultas, escondidas, existentes em lugares que 
aparentemente não consideraríamos, ou que ignoraríamos. As 
forças pela lua emanada, como um reflexo, são inversas as quais 
nos habituamos, embora nem sempre o inverso signifique oposto 
neste contesto. A fonte lhe é externa, mas ela é o agente que 
conduz tais energias até nós de forma que possamos utilizá-las. 

Não pensemos que essas forças são nocivas. O são aos 
incautos e de caráter duvidoso, que usam com imperícia, 
imprudência ou negligência, como usam qualquer meio, poder ou 
sabedoria que caiam em suas mãos. Somente a conhecimento 
dessas energias é que nos farão perder o temor diante das 
mesmas. São tão importantes a nós quanto a Lua é para a Terra. 

Conforme o aspecto mais enfatizado que se queira mostrar 
nessa carta, em dado tarot,  gotas coloridas aparecem seguindo na 
direção da lua ou partindo desta. São visões da carta em momentos 
diferentes. Numa a lua sorve toda a vitalidade e energia para si, 
como uma mãe devoradora. Essa é uma visão comum assim que 
nos deparamos com o tipo de situação aqui representada. Na outra 
forma de enxergar, após conhecimento mais intimo do arcano, a 
mesma lua nutri a terra com sua energia, energia fundamental, 
como veremos no desenvolver desta explicação. 

No arcano anterior, nossa consciência foi focada de maneira 
que pode nos levar a nos distanciarmos de nossa natureza mais 
intima, submergindo o lado humano. Quem pisa nas nuvens está 
com os pés no lugar errado. Devemos manter os pés em chão firme 
para que tenhamos onde caminhar. 

No último plano que compõem a base terrestre do desenho, 
encontramos uma construção. Por vezes torres, por outras portais, 
o desenho objetiva mostrar um fim a ser alcançado, uma meta. 
Neste pondo de nossa longa viagem, é por nós sabido que 
devemos chegar a essa cidade. Novamente a força dupla, que a 
configura desde o arcano II, é nítida em vários aspectos da Lua, 
como nas torres ou nas colunas dos portais, dentro outros. No tarot 
egípcio, são duas pirâmides, uma escura e outra clara. 

A certeza de nós chegarmos à cidade é comparável à fé de 
Abrão ao ser chamado pelo Senhor ao sair de sua terra. 



É uma construção mais antiga do que qualquer homem possa 
lembra. Está ali para se alcançada e conquistada, como a lua dos 
apaixonados. Tal qual a face escura da lua, esta cidade nos é 
desconhecida, inspirando temor a alguns e curiosidade a outros. 

A lua ilumina o caminho daqueles que se aventuram noite 
adentro, embora sua fraca luz, o manto de sua penumbra, nós traga 
algumas ilusões. Uma imaginação indisciplinada poderá levar nosso 
viajante a fantasias perigosas, podendo lançá-lo na loucura das 
alucinações. Esta é uma sombra negra a qual todos nos, 
aprendizes, estamos sujeitos. 

Alguns se aproveitam do domínio de tal poder, o de criar 
fantasias, e o utiliza de forma a iludir pessoas. São feitiços 
perigosos que estimulam de maneira dirigida a imaginação dos 
enfeitiçados, os quais depois deixam a mente sensibilizada 
vulnerável à posse da loucura. 

Igual forma de perigo é submetida aquele que sofre feitiço 
semelhante, como os de finalidade a provocar paixão por dada 
pessoa, embora nem sempre tais feitiços partam de mentes más, 
ou visando a ruína do enfeitiçado. Neste caso, o enfeitiçador 
imprudente e, quase sempre, inexperiente, age através de fórmulas 
e simpatias, ou mesmo encomendando feitiços a terceiros, cuja 
finalidade é obrigar o agente passivo a cumprir determinada coisa. 
Sobre as simpatias, podemos dizer que são adaptações populares 
a sabedoria oculta, por isso, quando adaptadas com correção, são 
eficientes. Porém, como já afirmamos, a mente fica bastante 
vulnerável ao fluxo desordenado do agente mágico, ou luz astral. 

Tão logo tomemos o caminho que nos levará a transpor as 
muralhas da cidade almejada, é prudente que mantenhamos nossa 
imaginação sobre prudente disciplina, a fim de não permitir longos 
vôos de difícil volta. Embora nem todo o tarot traga com nitidez tal 
estrada, esta sai junto dos cães, ou lobo que margeiam ao lago. No 
tarot Egípcio, figuram  os Cães Anúbis. 

Como ferozes guardiões, ou feras que uivam para a lua, os 
cães/lobos intimidam os viajantes que pretendem seguir a trilha. 
Como passar pro eles? Alguns animais aparecem em diversas 
laminas do tarot. Já dissemos, em oportunidade anterior, o 
significado genérico desses. Como na lâmina do Louco, os animais 
são a representação de nossos instintos. Cães de cores escuras e 



claras, lobos, um cão encoleirado e outro solto, são algumas das 
típicas representações pintadas neste arcano. 

Lutar com as feras e derrotá-las, se fosse possível, seria 
bastante difícil. Mas tal luta, na melhor hipótese, consumiria com as 
forças que precisamos para percorrer a estrada. Um impasse se 
cria. Analisando melhor a questão, talvez somente o luar não seja 
suficiente para nos assegura das possíveis surpresas que nos 
aguarda no caminho à frente. Olhos aguçados capazes de driblar a 
escuridão seriam de muita utilidade. A capacidade que os cães tem 
de não serem ludibriados por falsas aparências, reconhecendo seus 
"amigos" mesmo que afastados por longos dias ou sobre 
roupas  diferentes, poderia ser bem utilizada por nós. A conquista 
das feras além de assegurar nossa passagem, é fundamental na 
jornada na qual o desconhecido espreita as margens. 

No Eremita, arcano IX, a serpente que aparece na ponta 
inferior do cajado mostra que os instintos foram dominados. A Lua 
nos pede algo de diferente, além do simples domínio desses. Entre 
o lobo, a fera animal solta, e o cão com coleira, representado a 
domesticação e subjugação completa, devemos saber nos portar na 
fina navalha que separas as duas condições. Isso é que quer 
representar os cães sem coleira. Temos que efetivamente utilizar os 
instintos de forma superior, sem deixar que eles, os instintos, nos 
utilizem. Deixá-los preso e acorrentado é desprezar as capacidades 
e conseqüentes vantagens que os mesmos nos trazem, ou pior, 
podendo cair na condição que alertamos no arcano XV. 

Para tudo há um motivo, e aqui não é diferente. Quando os 
instintos dominam uma mente fraca moralmente, torna um homem 
pouco mais que um chipanzé enfurecido, com ainda uma 
desvantagem: num confronto direto dos dois, o chipanzé tem maior 
força física. Mas se tais capacidades afloram em uma mente de 
moral elevado, tal pessoa passará a usufruir diversas capacidades 
da luz astral como puro reflexo, como um habilidoso motorista que 
faz curvas e passa marchas em seu veículo de maneira mecânica. 

Quando um animal segue adiante antevendo um possível 
algoz que o espreita, ou quando uma manada inteira, que nunca viu 
um cascavel, desvia sua trajetória por conta de ouvir o som 
característico provocado pela cauda da serpente, chamamos de 
instinto. Porém quando um homem evita determinada pessoa ou 
local, dizemos que é um "sensitivo". Ambas capacidades não são 
tão distantes quanto aparenta. 



Por fim, chegamos ao escaravelho, ou lagosta, ou escorpião, 
ou lagostim pré-histórico descrita por Sallie Nichols, conforme o 
baralho que se olhe. O assustador animal, que em um sem número 
de baralhos está num aparente lago, se torna ainda mais sinistro 
com as águas escurecidas e sua forma no fundo das águas. 
Novamente o medo pode fazer nosso iniciado recuar, ou ter 
prudente temor frente ao inimigo em lugar tão desfavorável ao 
primeiro. É uma situação similar a descrita anteriormente diante dos 
cães. 

Essa posição, na base da carta, quer mostrar que as forças 
em destaque no estudo desta lâmina do tarot também fazem parte 
da base de nosso ser, sem as quais não sobreviveríamos, pois 
seria como construir um prédio sem alicerce. É uma raiz profunda 
em nosso ser. Uma vez reconhecido isso, parece que a forma mais 
segura de atravessar o lago e chegar na estrada é utilizando o 
dorso do animal, que tem tamanho bastante avantajado nos 
diversos desenhos. 

Uma importante característica nos animais utilizados aqui é o 
exoesqueleto, ou seja, o esqueleto é externo ao corpo. O esqueleto 
aqui é uma verdadeira armadura que protege a frágil constituição 
interna. De fato, o que seria de nós se o medo não nos afastasse do 
perigo? Um animal duraria pouco se lhe fossem retiradas os 
instintos básicos. Assim, a carta quer mostra que, sem as "forças 
lunares", nós, homens, sofreríamos de igual destino. Não 
ousaríamos atravessar o sombrio lago, ou por vezes pântano, que 
nos levaria a progresso. 

Um ser protegido por uma casca, uma vida num meio aquoso, 
sugere uma gravidez. Uma gestação se processa, a nossa. Depois 
de vencido este arcano, um novo iniciado nasce. O arcano XIX 
mostrará isso. 

Uma vez explicada a simbologia desta carta é que podemos 
melhor entender o perigo de adorar imagens. É como um 
condicionamento mental, cuja mente da imensa maioria fica 
subjugada a percepções fantasiosas. É para poucos tal explicação, 
uma vez que sua compreensão completa dependeu do iniciado ter 
chegado até a décima oitava lâmina do tarot. Por isso, de maneira 
simplista, é preferível proibir a permitir um mal maior. 

Como forma positiva do poder imaginativo, os talismãs 
também carregam a força concedida por essa. As forças universais 



apresentam características no nosso mundo, como cor, cheiro, som, 
e forma. A impressão das formas em nossa mente nos permite 
confeccionar os pentáculos. O reverso também e verdadeiro, 
pentáculos podem sobreexcitar mentes, embora nem sempre a 
manifestação deste efeito se dê após o contato com o talismã. Uma 
mente indisciplinada imprime uma fantasia sua e descarrega toda a 
sua vontade e crença na figura. Dificilmente alcançará o desejado e, 
por vezes, pode ter desagradável surpresa. Na imaginação do 
coletivo, no inconsciente, é que estão todas as formas. Através 
delas é que o inconsciente se comunica com a consciência. O 
sonho é o meio mais comum de se perceber tal comunicação. 
Como já ressaltamos anteriormente, a imaginação é um poderoso 
meio de comunicação usado pelo subconsciente, porém devemos 
tomar cuidado com as fantasias. 

Uma ação sobre o sistema nervoso provoca uma impressão 
na luz astral. Uma vontade forte ou um embuste empregado com 
astúcia, é muitas vezes usado para se atingir diversos fins. O 
iniciado tem por obrigação manter-se centrado, ou seja, não se 
deixar abalar, pois tal fato é capaz de fazer parte de sua energia se 
voltar contra ele mesmo, como os cães do arcano XVIII atacando o 
viajante que pretende seguir sua estrada. Lutar contra si e contra 
um oponente é uma briga de pouca probabilidade de sucesso. 

Uma vez libertada as forças instintivas interiores de forma 
descontrolada, a razão e inteligência começam a perder espaço. A 
força de todo feitiço, magia que interfira na liberdade alheia, é uma 
mente doentia, de quem o lança e de quem o recebe. 

Diz Levi: "Se acreditardes na razão absoluta e se deseja mais 
do que tudo a verdade e a justiça, não devereis temer ninguém, e 
só amareis os que são amáveis. A vossa luz natural 
repelirá instintivamente a dos malvados, porque ela será dominada 
pela vossa vontade." 

             

Nas leituras 

 Obscuridade, embuste, advertência contra tendências pessoais, 
forças ocultas em ação, inimigos ocultos, desilusão, 
entorpecimento, superficialidade, predomínio do "feminino", 
gravidez. Intuição, imaginação, magia, inteligência. 



 INVERTIDA: Depressão, angústia, medo, insegurança, 
oportunismo, presença de espírito, vantagem à vista, má intuição. 
Recomenda-se retirar uma carta de esclarecimento, pois os efeitos 
nefastos podem ter sido cortados. 

  

 

   

 

  

  

 


