
 

O ARCANO TRÊS - A IMPERATRIZ 
  
  

Título - a Grande Mãe, a Imperatriz. 
Insígnias - o cetro, a águia, o dilema. 
Número - três (3) - Letra: Guímel (gama). 
Descrição: uma mulher sentada, segura numa mão um cetro. 
Próximo à outra mão, uma águia. Traz na cabeça um diadema ou 
coroa. 
Posição - sentada confortavelmente; um braço repousa, outro faz 
um pequeno esforço. 
Divisão - Acima, dois símbolos laterais e uma assinatura zodiacal 
no centro. Doze estrelas estão na região limite da abertura. Abaixo 
um crescente lunar. 
Objetivo - integrar os princípios ativos e passivos, consciente e 
subconsciente. 
Obstáculo oferecido pelo portal: 
Quanto à inteligência - orgulho, superficialidade, pompa, pose, 
tirania. 
Quanto ao sentimento - Amor egoísta, galanteria, desejo carnal, 
inflexibilidade. 
Um conselho - Unir a retidão de julgamento à satisfação em vencer 
dificuldades. 
Uma promessa - Facilidade de ensinar, de se comunicar. Satisfação 
em evoluir. 
Uma recomendação - Não deixar que os obstáculos materiais 
obscureçam a capacidade de julgar com imparcialidade e 
compreensão. 
  
  
Comentário I 
 ( de Leonardo Oliveira de Araújo 

A Imperatriz e o complemento ao duplo aspecto da 
feminilidade, ou seja, complementa a Papisa, sendo o seu  aspecto 
ativo e dinâmico. Atuando sobre seus domínios ela é a política, a 
que governa com amor. O seu não encerramento entre pilares, 
como na Papisa, mostra que seu domínio é amplo. É a Grande Mãe 
em todos os aspectos, boa ou má. Quando o poder prevalece na 
relação, aparece sua face mais terrível. 



É a Rainha, a Devoradora, a Sedutora. 

É a legítima representante do tríplice aspecto encontrado nas 
religiões e na magia. 

Ela simboliza a ligação do céu com a terra. A águia manifesta 
a ligação com o divino. O cetro com o crucifixo representa a ligação 
com o Espírito Santo. Sua posição elevada com ligeira inclinação 
indica sua autoridade intuitiva, não de acordo com a lei dos 
homens. Além disso, é conveniente que aponte para a sexualidade, 
pois é a ligação da carne com o céu. 

Aqui se estuda o grande agente mágico e as leis que o 
protegem. O estudo feito até o momento mostrou o mundo físico e 
metafísico. Neste arcano é estudada a ação conjunta, a interação 
destes mundos. 

O nível de consciência atingido neste portal chega à essência 
da natureza, o mistério da geração da vida, a atividade constante do 
Logos. A fecundação do princípio feminino pelo masculino, 
fecundação esta que permite as operações de magia. 

A essência do homem participa da natureza, que é a mãe 
comum, onde a consciência atinge seu poder de fecundidade e 
geração, conhece-se o modo de submeter a matéria ao império da 
vontade impelida pela imaginação. Lembramos sempre que o maior 
de todos os domínios é de si próprio. 

O infinito absoluto, o resumo da ciência de todas as coisas 
está representado  neste arcano pela sua trindade. A união do céu 
com o ocidente e o oriente, bem como as profundidades com o 
horizonte forma dois triângulos que, sobrepostos, formam a estrela 
de Salomão. É o grande pantaclo. 

"O que está em cima é igual ou assemelha-se ao que está em 
baixo". 

O ternário é a representação suprema do amor, onde dois se 
unem para criar e ser o terceiro. 

Um longo estudo foi feito no arcano anterior para se explicar 
que a natureza apresenta duas forças, que se manifestam em toda 
a existência. Afirmamos também a necessidade dessas estarem em 
equilíbrio. Aqui tratamos deste terceiro elemento, o três, fruto da 
interação das duas supremas forças. 

É lógico e racional que concordemos que o equilíbrio entre 
dois polos não é nenhum dos polos, é uma entidade própria, que 
existe por existirem as duas forças que se complementam. Isto 
aparece em toda a natureza. Desde o equilíbrio entre os corpos 



celestes e suas forças de atração e repulsão; no equilíbrio atômico 
entre positivo e negativo; até na psique humana (segundo Freud) 
como ego, que equilibra o id e o superego (id, nosso ser instintivo - 
superego, nossa educação social). Sem falar em diversas religiões 
que apresentam um Deus trino. 

A trindade é o princípio universal e tudo no universo é trino 
por ser esta uma verdade no plano mais elevado. Esta verdade se 
propaga nos demais níveis de existência. A unidade é inativa por si 
só. A vida necessita de movimento para existir. O movimento é 
oriundo da bipolaridade, mas para que estes não se anulem, é 
necessário o três, o ternário para que se tenha o equilíbrio. 

Uma força viva só pode produzir outra também viva, por isso, 
tratamos ao que chamamos equilíbrio como uma força inteligente 
como também as duas que formam com ele a trindade. 

No capítulo posterior, mostraremos como esta trindade não 
pode ser vista separadamente, porquanto formam um único ser. 

O mago se baseia nisto para compreender a ação das forças 
universais. Esta é uma lei universal que, como já falamos, aparece 
em todos os níveis da criação. 

Por isso Levi afirma que a verdadeira religião é aquela que 
humaniza Deus e diviniza o homem. Só assim se atinge o equilíbrio. 
Não sendo assim, teremos pólos opostos, mas a existência precisa 
do equilíbrio para que se mantenha, por isso é necessário que haja 
uma interação, por isso existimos. 

Nós possuímos um espírito imortal, essência da vida que nos foi 
concedida por Deus. Temos uma alma, que é a casca na qual 
nosso espírito se reveste quando entra no mundo da criação. Por 
fim, temos um corpo físico, quando passamos a existir no universo 
da manifestação. Vivemos como se fossemos apenas esta casca de 
carne. Esquecemos da nossa natureza divina, a mais próxima de 
Deus. Quanto mais nos apegamos à matéria, mais densamente 
vibramos e mais nos afastamos dos planos superiores. Perdemos 
por completo a relação com nossos corpos mais sutis. Após a morte 
física, acordamos numa realidade que desconhecemos e a alguns 
isto causa pânico, pois são profundamente ligados à natureza 
animal deste plano. Aqueles que têm o conhecimento dos corpos 
superiores só poderão transportar suas consciências até esses, 
quando puderem suportar a elevadíssima vibração desses planos 
superiores. Para isso, é necessário abandonar os vícios e paixões 
que nos prendem a realidades diminutas. Esta impossibilidade de 
atingir planos mais elevados que possamos suportar é retratado em 



alguns mitos como uma ardente fogueira, como o mito de Hércules 
no monte Eta. 

  
Na divinação 
é um símbolo de domínio e reino. Facilidade de expressão, amor 
pela verdade e justiça. Em sentido positivo, controla os problemas 
do dia-a-dia com sabedoria e perspicácia. No negativo, vaidade e 
sedução. 
Progresso, ação, disposição, talento aproveitado, habilidade, 
magnetismo, fertilidade, realização, intuição prática, poder 
decisório. Domínio, desejo de expressar-se, amor à verdade e 
justiça, controle da situação, perspicácia. 

INVERTIDA: Esterilidade, desinteresse, infidelidade, vacilação, 
pobreza de espírito, fracassos, vaidade e sedução. 

  
  



 



 
  



 
  
  
 


