
 

O ARCANO QUINZE - O DIABO 

  

Título - O Diabo. 

Insígnia - a espada, a esfinge. 

Número - quinze (15) - Letra: Samech .ס 

Objetivo - conhecer e aceitar seu lado sombrio. 

Meios: aceitação pessoal, entender-se como aprendiz imperfeito, 
reconhecer sua força motriz interna. 

Obstáculo: luxuria, sexualidade deturpada e emoções 
descontroladas, manipulação inconsciente 

Um conselho - pare de atribuir aos outros o seu erro. 

Uma recomendação - não se deixar enganar pela astúcia e pela 
comodidade. 

Um apelo - a serenidade, paciência e firme propósito. 

Estamos na quinta carta do caminho de Hórus. 

Esta é a segunda carta considerada escura no tarot. 

A figura central e mais chamativa deste arcano é conhecida por 
diversos nomes: diabo, demônio, satanás, satã, Lúcifer, etc. A ideia 
que vulgo faz de todos estes nomes é uma só. Olhando esta carta, 
a maioria atribuiria um destes nomes para o personagem central, 
maioria esta que desconhece as raízes dos nomes citados e que 
desconhecem também o real significado da lâmina e da figura. 

Notemos que na maioria das cartas o diabo é representado por uma 
composição disforme de animais e homem/mulher. Possui chifres, 
garras pelos ou escamas em grande parte do corpo. No baralho 
suíço, aparece um homem coberto por densos pelos, chifres, 
garras, rabo, cascos, face marcada e bruta; esta é a carta que 
menos possui parte de animais. É um recurso comum utilizado no 



tarot em diversas outras lâminas, bem como em outras conotações 
esotéricas, a animalização do homem. 

Analisando a figura, podemos ver em algumas um homem 
desenhado próximo a um animal, uma fera humana, um arquétipo 
do instinto. Em outras lâminas vemos uma composição de animais, 
inclusive o homem. Já dissemos que este recurso é como desenhar 
a esfinge, só que sua parte negra, seu, digamos, lado negativo. Já 
que a esfinge representa os quatro elementais, as quatro forças que 
compõem e operam nos universos, como dois estados e duas 
transformações. O universo criado também é representado pelo 
homem, o microcosmo. Poderíamos afirmar que estamos diante do 
chamado lado negro da criação? Uma força maligna? Um deus do 
mal? Nada mais enganoso. 

Nas culturas mais antigas, não existe um deus do mal. Não um 
inteiramente mau, os que mais se aproximavam desta figura 
moderna sempre trazem consigo aspectos positivos e negativos. 
Nossa cultura moderna é que sintetizou este ser. Basta pegar a 
bíblia para ver que no Antigo Testamento, a figura do diabo não 
aparece. O máximo que Moisés coloca é a serpente, os demais 
profetas colocam demônios, se referindo aos deuses de outros 
povos assim. Demônios significa "deuses menores" e não 
encarnações maléficas. Nada tem em comum a palavra demônio 
com satanás ou diabo. 

Esta ideia de um deus maligno, um oponente de Deus é um 
raciocínio estabelecido por dois motivos: a necessidade de a tudo 
apresentar seu oposto e a covardia humana que personifica seus 
erros para não assumi-los. O primeiro vem do pensamento de que 
se existe Aquele que sempre existiu, o Deus único que tudo 
contém, que prove tudo, fonte de todas as coisas, logo as mentes 
mais limitadas tendem a formar um deus vazio, que nada tem que 
tudo quer; poderia existir o que "nele nada existe"? 

A recusa de assumir seus erros, de a tudo personificar, leva 
também o homem a empurrar as responsabilidades de seus atos 
falhos para um ente que não seja o próprio, alguém para apontar 
seu dedo e dizer que "não fui eu, foi ele". Imagine um Deus 
onipotente e onisciente fazendo um adversário para si. Seria um ato 
de masoquismo se o fizesse poderoso, a perda da onipotência, ou 
de sadismo se o fizesse só para perder. 



O que representa então esta enigmática figura? Exatamente o que 
descrevemos antes quando mostramos que era uma versão 
distorcida no universo e no homem. Usamos a energia nuclear para 
curar e para fazer bombas, usamos a inteligência para criar e para 
destruir, e assim tudo usamos. As forças, os princípios universais 
não são bons ou ruins. Nós é que fazemos uso destes com 
determinadas finalidades. A finalidade é que indicará que caráter a 
ação se revestirá. 

Dissemos algumas vezes, em lâminas anteriores, que no universo 
só há duas forças em ação as quais é dada diversos nomes, como 
foi bem explorada na carta anterior; duas forças com a mesma 
essência. O louco representa magnificamente a essência que 
compõem as polaridades universais: o impulso criador, a luz divina. 
Esta grande agente mágico não pode ser barrado, tem que ser 
dada uma finalidade para o mesmo, é a mola universal que tudo 
gera. 

A maior dificuldade que temos é de saber usar a luz astral sem ser 
por ela usado. Se nos embebedarmos desta força nos tonaremos 
agentes impulsivos e de pouca razão, carregado de emoções 
descontroladas e movido pela satisfação pessoal. Seremos 
manipulados ou manipuladores. Não é sem motivo que as lâminas 
apresentam, em sua maioria, duas pequenas figuras junto ao 
personagem central. O diabo, ou baphomet, representa esta força 
que pode nos dominar, ou alguém já dominado por ela, enquanto as 
pequenas e acorrentadas figuras, por vezes de costa para o 
mesmo, aparecem nitidamente como serviçais, como aduladores ou 
coadjuvantes na cena. Não são tão importantes, pois podem ser 
substituídos por quaisquer outros, mas sempre haverão aqueles 
que querem tomar estes lugares. Vejam também o quanto são 
diminutas estas figuras na lâmina por desconhecerem o que lhes 
aprisionam. Ninguém cresce sem conhecer, sem saber, pois estes 
trazem a liberdade. 

Notem bem que esta curiosa esfinge negra tem um par de chifres. 
Para quem tiver dúvidas do aspecto da uma força da natureza de 
intima ligação com Deus representada neste arcano, observe as 
pinturas antigas e verifiquem que grandes iluminados e profetas são 
pintados com luzes saindo de suas testa, luzes ou chifres. Cada um 
representa esta ligação com a força primeira como lhe pareceu na 
visão que lhe foi concedida. A força que invade a mente do homem 



não é luz nem chifres, mas foi a melhor maneira de representar que 
os artistas encontraram. 

É importante ressaltar que algumas vezes os pequenos "diabinhos" 
estão de costas, mostrando total inconsciência de seus vínculos, de 
sua prisão pessoal com o baphomet. Lembro sempre que esta força 
não é de natureza má, mas uma vez que somos dominados pela 
mesma sem saber, seremos movidos por ela como peças em um 
tabuleiro. Isto é que gera uma série de cuidados, preparativos e 
provas para preparar um iniciado que seja capaz de lhe dar com 
tamanha responsabilidade. Esta é acima de tudo a força criadora, 
por isso ela é tanto associada ao sexo. 

Curiosamente a carta suíça traz uma mulher, aparentemente 
chorando com a cabeça coberta, diante do nosso personagem. 
Recordo que a figura feminina representa o passivo. Seu ato de 
chorar representa emoção descontrolada, a cabeça e rosto cobertos 
esconde sua face do mundo, pois viver nele como ser atuante é 
difícil e trabalhoso, sendo mais fácil ser "levado pela vida". A 
maioria de nós prefere que sejam apontados seus caminhos a fim 
de evitar a tomada de decisões e assunção das responsabilidades 
que isso lhes traz. 

Costuma-se ligar ao diabo as tentações, as confusões. Não é em 
absoluto errado se imaginarmos uma pessoa possuidora de uma 
força que desconhece e, por consequência, não domina. Mesmo 
assim, tem que fazer algo que não tem a mínima noção do que 
seja. Então atira-se em venturas e desventuras da vida sem nunca 
encontrar a paz e a finalidade de seus atos. 

É muito importante a auto aceitação, um convívio harmônico 
consigo mesmo para se harmonizar com o mundo. Isto só se 
consegue sendo inteiramente responsável por seus atos, 
reconhecendo seu lado "sombrio" e controlando-o como uma parte 
sua essencial ao seu ser completo. Sua liberdade e prêmio é 
proporcional a sua responsabilidade e integração diante de seu 
papel no universo. Somos uma experiência única e inrepetível do 
Criador, seja você mesmo pois isto que Ele espera de ti. Descubra 
e execute o papel de sal vida, não represente. 

Veja como a espada é segura na lâmina de maneira displicente, 
como uma criança. Eventualmente poderá ate ser feito uso eficiente 
e correto da mesma, mas na maior parte das vezes, seu uso será 
arbitrário e não será guiado por critério algum. Em alguns baralhos 



a espada é substituída por uma tocha. Espada, fogo e leão 
representam o mesmo elemental, a mesma força: a palavra ou 
pensamento é o que esses representam. Portanto, pensamentos, 
palavras e, consequentemente, atos são usado levianamente, sem 
compromisso algum. 

O sofrimento vem do conhecimento, do processo de aprendizado. 
Quando sabemos que alguma coisa é boa ou má, sofremos quando 
somos atingidos pela segunda. Lidar com os dois aspectos sem ser 
atingido é alcanças a sabedoria. A culpa que nos imputamos vem 
da noção de que temos que ser perfeitos para sermos amados. Não 
somos perfeito. Olhar as nossas obras e achar que essas tem que 
ser perfeitas é incompatível com nosso estado de imperfeição, de 
aprendizes. Façamos o melhor que pudermos, empreendamos 
todos nossos esforços em nossas obras, isso é o que podemos e 
devemos fazer. 

Enfrentar nossos temores mais íntimos é libertar-se da corrente que 
nos aprisiona. Por isso descobrir este mistério é conhecer Lúcifer (o 
anjo caído), aquele que porta a luz. 

  

Nas leituras 

Poder misterioso, egoísmo, sedução inescrupulosa, sucesso ilícito, 
paixão desenfreada, instinto irreprimível, influências ocultas, 
punição. Fascinação pela magia, frieza de inteligência, 
insensibilidade, amor possessivo e ciumento, busca de 
concretização das ilusões amorosas, invasão de liberdade. 

INVERTIDA: Luxúria escandalosa, amor proibido, intrigas e 
artimanhas, egoísmo, falta de escrúpulos, violência, degeneração. 

  



  

  


