
 1 
O  TAROT,  UMA  VIAGEM... 

 

Se você está inteirado da cultura católica, ou se vive em um país onda há católicos, sem dúvida já 
ouviu falar de PROCISSÕES e de PEREGRINAÇÕES (ou ROMARIAS). 

“Procissão”, que deriva de “Processão”, é um evento no qual alguns fiéis, religiosos, formam um 
cortejo em torno e atrás da imagem de um Santo e acompanham o ícone no roteiro previamente 
traçado, de um lugar para outro. 

Encontramos isso já nas civilizações antigas, especialmente no Egito, lugar onde se transportava 
imagens de deuses de um templo para outro. Como as imagens não eram expostas, era uma 
oportunidade única de os adoradores verem, tocarem e privarem da companhia do ícone. A Igreja 
Católica refinou o evento, a partir do conceito de Trindade, explicando o fato como sendo a 
dramatização das “processões” das Pessoas divinas (Pai, Filho e Espírito Santo). Assim, a 
Pessoa do Filho, que procede do Pai, “caminha” para o Espírito Santo; a Pessoa do Espírito 
Santo,  que procede do Pai e do Filho, “caminha” para o Filho e para o Pai. E esse jogo de Amor 
infinito e eterno não cessa. Numa “procissão”, os religiosos, antecipando o jogo do Amor da 
Trindade, imitam as “processões” das Pessoas divinas. 

Já a “peregrinação” é, ora a imitação do ato de percorrer um determinado trajeto (feito por alguém 
famoso, célebre), como a peregrinação da monja católica Egéria, por volta do ano 100, aos 
Lugares Santos, isto é, percorrendo a rota que Jesus percorreu no Seu martírio, na Semana 
Santa. Ora é a repetição da viagem de um grande personagem até um Lugar Sagrado onde ele 
recebeu um dom ou graça especial, na esperança de repetir-se o fato (como fez Elias ao subir no 
Horeb para encontrar-se com Deus, repetindo a façanha de Moisés). A partir do século V d.C., os 
católicos faziam peregrinações a Roma a fim de ver o Papa ou de visitar os túmulos dos 
apóstolos Pedro e Paulo : e por isso a palavra “peregrinação” tornou-se “romaria”. 

 

Esse excurso é um esforço de apresentar a origem e o fundamento da carta 0, O Louco. 
Desenhado como um viajante, às vezes com roupagem estranha, este personagem é a 
representação do Peregrino. O desenho oficial do Tarot o quer como alguém livre para ir e vir, 
sem responsabilidades ou cuidados outros que não seja a sua jornada. Nenhum outro 
compromisso, que não seja a caminhada que faz, ocupa seu espírito.  

O Arquétipo já era bastante conhecido pela cristandade católica medieval, tanto pelo Caminho de 
Santiago, iniciado no século IV d.C. por um grupo de místicos (um dos quais havia visto uma 
estrela cair sobre um campo), quanto pelas Canterbury Tales, escritas pelo eminente inglês 
Geoffrey Chaucer, por volta do ano mil.  

Qual o destino desse estranho viajante ? É possível que procure A VERDADE, a JUSTIÇA, como 
o indica algumas cartas nas quais traz o título MAT (que deveria ser lido MAAT).  MAAT, deusa 
egípcia da Verdade e da Justiça, é a obsessão do Peregrino que a Tradição transformou em O 
Louco.  

Ele não tem vínculos com nenhum sistema. Não está preso por nenhum outro compromisso, 
nenhum outro cuidado : nada pode afastá-lo da busca da Verdade e da Justiça.  Por isto será 
inconveniente, falará coisas que não se quer ouvir, cometerá muitas atitudes rotuladas de 
“loucuras”. É o bobo da corte, único a quem os déspotas permitiam que falasse a verdade...  A 
sua obsessão pela Verdade é tal que o imuniza dos poderes deste mundo...  A sua busca o 
aproxima dos deuses ! 
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O PULO. 

 

Há uma lenda judaica que diz que antes da criação do Universo, todas as almas existiam com 
Deus, cuidadosamente guardadas sob o Trono Divino, até a hora do seu nascimento. Quando 
uma criança é concebida, Deus retira a alma do domínio divino e planta-a no útero da mãe. Na 
jornada para a terra, que no simbolismo do Tarot é chamado de “O Pulo”, um Anjo a acompanha 
e instrui a respeito de tudo que ela vai precisar saber na sua existência terrestre. No entanto, no 
momento do seu nascimento, o Anjo lhe toca levemente a testa, e o bebê esquece TUDO  o que 
lhe foi ensinado. Por isso chora.  

A vida é a jornada da alma para Deus, tentando recapturar no caminho a sabedoria esquecida.  
Na figura acima ( O Louco do baralho Wayte ) vemos um personagem à beira do abismo, pronto 
para dar um pulo. Este é o nosso primeiro nascimento e acontece aquando saímos dos domínios 
de Deus e nos dirigimos para o útero materno. De acordo com a Doutrina do Tarot, Metatron nos 
leva até o “Portal de Kéter” e nos mostra o filme de nossa vida futura. A escolha é nossa : se 
aceitamos, damos  o pulo e se não, recuamos para os domínios celestiais.  Tendo dado o pulo, 
aparecemos no Plano Físico, e este é o “primeiro nascimento”.   Após a gestação materna somos 
expelidos do útero, e este é o “segundo nascimento”.   No “primeiro”, pulamos  de Kéter para 
Malkuth.  No “segundo”, já estando em Malkuth, apenas  mudamos de meio (do útero para a 
atmosfera sublunar).   NA FIGURA  QUE ESTAMOS VENDO, PODEMOS INTERPRETAR QUE 
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METATRON ESTÁ OBSERVANDO O QUE ACONTECE NO SEU DOMÍNIO (A ÁRVORE).

 

 

Agora, vejamos se você está preparado para dar “o pulo”. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, 
versículos de um a 12. Leia cuidadosamente.  Leia novamente a doutrina do  pulo  do Tarot e 
tente dizer o que Jesus está ensinando a Nicodemos. É a reencarnação?  É a necessidade da 
Iniciação?  Como nascemos de novo, de acordo com o texto, segundo o ensinamento do Mestre 
Jesus?  Ele está se referindo a um terceiro nascimento (de Malkuth a Keter),  semelhante ao 
primeiro (de Keter a Malkuth) ?   

 

 

METATRON 

Seu nome significa “O que está além do Trono”.  É o gerente de projetos do Todo-Poderoso. 
Imagine que vc está em uma situação. Imagine as opções que vc tem nessa situação.  Pois bem, 
Metatron detém o poder de dar continuidade a QUALQUER das suas opções (escolhas) que 
surjam a partir dessa situação!  Assim, as alternativas são praticamente infinitas. Este Anjo 
poderoso tem completo domínio sobre o MULTIVERSO. É ele que cria as alternativas que se 
realizam em cada Universo, o nosso, inclusive. É o único Anjo representado velho. 

Vejamos como acontece a encarnação : Metatron detém o controle absoluto de cada Universo, 
portanto, sabe das suas necessidades. Ao retirar do “berçário das almas” uma das almas criadas 
por Deus para suprir a necessidade da Criação, leva-a até o PORTAL DE KÉTER, limite da 
essência e da existência. A seguir, mostra à alma que foi separada o Projeto para o qual ela foi 
escolhida, com todos os detalhes. Caso a alma se recuse a aceitar o Projeto divino (a liberdade é 
a Lei), ela vai para o Limbo, pois uma vez separada das demais, adquiriu INDIVIDUALIDADE, 
perdeu a inocência, SABE QUE ELA É ELA, NÃO AS OUTRAS. Nasceu nela a consciência de SI 
e do OUTRO. Não pode mais voltar ao “berçário”, que é como se fosse uma colméia na qual a 
consciência coletiva impera. Uma vez no Limbo, ela não sofre nem se alegra (como no Hades dos 
gregos), mas está privada do Prêmio reservado somente aos que se arriscam, pulam.  Se, ao 
contrário, a alma aceita o Projeto divino, Metatron lhe dá um Anjo protetor (que segura sua mão), 
e uma “mochila” que contém TODOS OS PODERES DE QUE A PESSOA NECESSITARÁ NA 
VIDA QUE A ESPERA. Então a alma pula de Kéter para Malkuth, CAINDO NO ÚTERO 
MATERNO, EM UM ÓVULO QUE SE TORNA OVO. UM NOVO SER É CONCEBIDO NA 
EXISTÊNCIA. 

Aqui é necessário dizermos que o roteiro do pulo  é na direção de Binah, não de Cochmah, e isso 
é muito importante, com o veremos na Doutrina. Logo, a alma, de mãos dadas com o Anjo 
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Guardião, pula de Kéter para Binah, de Binah para Cochmah, de Cochmah  para Geburah, de 
Geburah para Chesed, de Chesed  para Tiferet, de Tiferet para Hod, de Hod para Netzah, de 
Netzah para Yesod, e finalmente de Yesod para Malkuth 

a última fase dessa parte da Jornada. Terá de esperar 
nove meses para ver a luz do sol. Confira na Árvore da Vida abaixo, MAS EM SENTIDO 
CONTRÁRIO, isto é, de Keter pula para Binah, não para Cochmah.     O motivo do pulo para 
Binah e não para Cochmah é simples.  É no percurso  de Kéter a Malkuth que a alma vai 
aprendendo TUDO que precisa saber (quando encarnada só terá de lembrar).  Ora, sendo assim, 
não faria sentido passar da não-existência para a existência caindo primeiramente em Cochmah 
(sabedoria), pois se entende por Sabedoria a correta aplicação do conhecimento. Necessário se 
faz, portanto, que a alma adquira Conhecimento (Binah), antes de adquirir Sabedoria.   È por isto 
que, na Árvore abaixo invertemos o sentido do percurso (o relâmpago) que simboliza o Caminho 
para o nascimento. 

Aqui cabe dizer que O Louco do Tarot, antes de abrir a sua mochila, tem como ferramenta única, 
o instinto. Um vez que “caiu” no espaço de Malkuth (o boi da iniciação lemuriana) tudo nele é 
instinto, impulso, emoção, inconseqüência. Daí o sentido negativo da carta.  Durante a iniciação, 
irá elevar-se para a região do leão (o peito) e depois para a face (o Anjo).   Na hora em que se 
mostrar digno nascerão as lindas asas de Águia, que o tornarão  O KARIBU, OU KERUB, O 
TRONO DE DEUS NA TERRA. 

Seria desejável que – quem ainda não viu – visse o DVD a Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage. 
Lá está o pulo.  Ainda se considera um dever de casa, nesta lâmina, analisar a música de Raul 
Seixas “maluco beleza”.   Finalmente, comece a ler o livro de Paulo Coelho “O Diário de um 
Mago”, que é a Jornada do Tarot, tal como é feita por uma sociedade secreta internacional. 
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São, portanto, 3 deveres : o primeiro, A Cidade dos Anjos, o segundo a música de Raul Seixas, 
o terceiro, O Diário de um Mago, nesta ordem. 

 

 

Agora que terminamos  a Carta Zero, me coloco à disposição para perguntas. 
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