
 

O ARCANO SETE - O CARRO 

  

  

Título - O Carro, A Vitória, O Carro de Osíris 

Insígnias - um quadrilátero, um triângulo, uma coroa, dois "animais". 

Número - sete (7) - Letra: Tsadê. 

Objetivo - Realizar o triunfo dos espíritos superiores da 
personalidade. 

Meios: equilibrando a vontade e a sensibilidade, a inteligência com 
a fé.. 

Obstáculo oferecido pelo portal: 

Pela vontade - opressão dos mais fracos, dominação 
autoritária, brutalidade; 

Pela inteligência - reflexão inconseqüente, falta de 
diplomacia, desprezo pelo sofrimento alheio. Orgulho. 
Sorri da má sorte de alheios; 

Pela sensibilidade - egocentrismo, super-atividade, falta 
de ritmo nas obras. 

Um conselho - Lembre-se: "Quem com ferro fere, com ferro será 
ferido". 

Uma promessa - despertar dos talentos caso use bem os dons do 
caminho. 

Uma recomendação - abrir os olhos ao amor universal, ao 
esplendor, do espírito da unidade. 

.Na mitologia deparamos com Ares, o deus grego da guerra. Ou 
Osíris, dos egípcios. Ou ainda com o profeta Elias, que foi 



conduzido num carro de fogo. Ë o nosso próprio caminho através da 
existência. 

O condutor deste carro, se iniciado, tem atributos físicos, mentais e 
espirituais que lhe permitiram guiar-se no mundo para alcançar a 
primeira de sua vitórias na vida. Os quatro elementos iniciáticos 
(inteligência, vontade, imaginação e sensibilidade) submetidos à 
ordem e ao projeto pessoal. Assim, este é o caminho para 
desvendar todos os outros segredos de sua caminhada. Verá o 
mundo de outro ângulo e isto lhe causará incômodo, pois achará o 
mundo das formas limitado. Sua missão: O domínio e a vitória . 

Está protegido de forças inferiores, suas defesas foram ativadas. 
Deve contudo temperar as obras do rigor com as do perdão. 

  

Comentário I (Leonardo Oliveira de Araújo) 

  

.Temos várias representações desta carta. Aparece como Marte 
no tarocchi. Aparentemente, sua carruagem não é puxada por nada, 
mas o cão aos seus pés, simboliza o instinto (cão de guerra), em 
analogia a outras cartas. Segura sua espada na mão direita e 
apoia-a no ombro de igual lado, símbolo da palavra, da força e do 
guerreiro. Sua carruagem é cúbica, e seu elmo, um cone. 

Nos baralhos de Tortona e "Bembo" a figura central é uma mulher, 
ricamente vestida, coroada (coroa de três volumes) e segura um 
orbe imperial, que aparece em grande parte das demais 
representações como um cetro. Dois cavalos brancos puxam a 
carruagem que é um quadrado. 

O baralho de "Pitois", apresenta uma carruagem de guerra 
quadrada com quatro pilares sustentando um baldaquim, estrelado. 
O conquistador carrega uma espada na mão direita e um cetro na 
oposta. Sua coroa é enfeitada por grupos de três pentagramas. 

"Waite" e "Wirth" seguem as mesmas linhas. É um rei ou guerreiro 
de coroa tríplice, com uma couraça protetora cujos desenhos 
formam com a linha do cinto um triângulo, de pé sobre uma 
carruagem cúbica de onde saem, aparentemente ligados à própria 
carruagem, dois cavalos (Waite) branco e preto ou duas esfinges 



(Wirth) vermelha e azul. Sua espada não é clara no desenho, mas o 
cetro esta na mão direita e é arrematado por uma esfera e um 
triângulo. 

Na carta anterior, o personagem principal estava em conflito com os 
dois princípios que lhe são inerentes. Aqui ele se mostra triunfante 
sobre eles; o obstáculo anterior foi superado, agora não está mais 
imobilizado numa encruzilhada e encontra-se sobre uma 
carruagem, que é a figura que domina o espaço do arcano. Assim é 
feito por ser um instrumento de conquista e domínio, que o guiará 
em sua viagem pela vida. Esta jornada, aparentemente exterior, 
trará aprendizados internos é terá papel fundamental no vida do 
jovem guerreiro. É preciso fazer a conexão entre a jornada interna e 
a externa. 

O Carro é apresentado, simbolicamente, em muitas tradições como 
poderes divinos, ligando o homem a Deus ou à alma do mundo. É 
um trono móvel, o que assemelha mais ainda esta figura com O 
Papa. Como no arcano cinco, aqui o personagem está cercado por 
quatro pilares em vária de suas versões e ele é o quinto elemento. 
Ele comanda estas forças, por isso o três, espírito, está nele. Aqui 
ele decide sem consultar figuras de longas barbas ou atravessar 
fronteiras para aconselhar-se. Também não é imóvel, pelo contrario, 
o carro lhe confere extrema flexibilidade de deslocamento. 

Seus fatores antagônicos ou instintos foram subjugados e estão 
sobre seu controle, puxando o carro. Animais representam o 
instinto, as cores opostas simbolizam o antagonismo. Aquelas 
cartas que trazem esfinges vão mais além, mostrando o controle 
dos quatro elementos e suas polaridades, usados como motores na 
caminhada. 

Apesar de não ter rédeas, os cavalos - ou tracionadores do carro - 
seguiram para o destino guiados pelas forças internas do jovem rei. 

Ele está protegido pelas coluna e pelo teto. A superação do conflito 
no arcano anterior lhe permitiu a flexibilidade para sair e enfrentar a 
vida. 

É necessário uma grande estabilidade para manter as forças 
antagônicas ou instituais, que conduzem o veículo, sob controle. 
Não pode iludir-se em sua viagem, achando-se só e imune a tudo, 
sem dever satisfação a ninguém. Seu olhar no futuro não pode 
ignorar por onde está passando, achando-se acima da realidade 



terrena. A proteção sobre sua cabeça não pode deixá-lo imune às 
influência superiores. Sua jornada exige coragem, força e 
percepção. Sua essência é o movimento, mas não deve perder o 
equilíbrio. 

O sete é composto pela união do ternário, espírito, com o 
quaternário, matéria. O primeiro é sempre representado numa 
posição superior ao segundo, indicando assim o que deve 
prevalecer: o espírito sobre a matéria. 

A pedra filosofal é o cubo, a carruagem, o mundo das formas e dos 
elementais. A esfinge, as colunas Jakin e Bohas, são as forças 
complementares ou antagônicas. Sua couraça é a representação da 
ciência do divino que o faz imune aos golpes humanos. O cetro é a 
baqueta mágica e a espada flamejante é a garantia da vitória. 

O sete aparece em diversos textos, passagens e crenças da 
humanidade. São sete os planetas considerados pelos antigos, 
também são sete: os sacramentos, os pecados capitais, os grandes 
arcanjos dos hebreus, as cores do arco-íris, as notas musicais, os 
dias da semana, as obras mágicas, etc. 

O setenário, em conjunto com os demais pentáculos, são a chave 
do Apocalipse de São João. 

O querubim ou querub, é a esfinge, presente em várias das 
civilizações antigas. É o grande mistério mágico. O sete ou 
setenário exprime, sintetiza todos os elementos, e por isso é 
fundamental à magia. Ë a unidade mágica composta do 4 e do 3, 
sendo o primeiro submetido ao segundo. 

Os caracteres e símbolos são necessários para doutrinar a vontade 
humana no seu afã de atingir o sucesso nas obras mágicas, por 
isso devem ser seguidos rigorosamente, tais como foram passados 
pelos antigos. A alteração destes só deve ser feita se for de 
extrema necessidade, por mago experiente e conhecedor dos 
princípios do rito empregado. Um passo falseado e porá em risco a 
operação mágica, a sanidade e a vida do operador. 

As operações mágicas são geridas pelas leis supremas da analogia 
e a relação que existe entre idéia e forma. 



Na confecção de talismã, podem ser usados metais e pedras, 
característicos do emprego da força que se sintetizará no símbolo. 
Haverá uma influencia mútua entre o símbolo e a força e vice-versa. 

Eliphas lista os principais instrumentos mágicos: a baqueta, a 
espada, a lâmpada, o copo ou taça, o altar e a trípode. É importante 
saber confeccionar os objetos e talismãs mágicos, bem como 
consagrá-los para obter-se a ligação destes com as forças que 
representam e conserva-los a fim de não perderem sua 
características especiais. 

  

Na divinação : 

Equilíbrio, segurança, amparo material e moral, domínio, realização 
em muitos campos, sucesso, discernimento, triunfo, aproximação 
amorosa, autodomínio, progresso, agilidade da inteligência, triunfo, 
impulsividade produtiva, garra, coragem, busca de objetivos. 

INVERTIDA: Impulsividade improdutiva, fraqueza, descontrole, 
irreflexão, medo de perder, desengano.. 

  

  

  



 



 

 

  

 


