
 

O ARCANO DEZESSETE- A ESTRELA 

  

Título - A Estrela, A Estrela Brilhante. 

Insígnia - as estrelas, as urnas, as águas, a mulher. 

Número - dezessete (17) - Letra: Phe פ. 

Objetivo - A Verdade, a Natureza e a Sabedoria. 

Meios- interação com consciência superior. 

Obstáculo- a fantasia, a presunção, a ilusão e perdas . 

Um conselho - atentar ao mestre interno. 

Uma recomendação - aprofundar seus conhecimentos em busca da 
verdade. 

Um apelo - manter a consciência sabedora da realidade física em 
que se encontra. 

            

  

Estamos na sexta carta do caminho de Ísis. 

            Neste arcano a figura central, uma mulher, aparece nua com 
parte do corpo na terra e outra na água. Alguns baralhos podem 
trazê-la parcialmente coberta, sugerindo assim que nossa 
personagem está se apoiando no leito do rio. Há uma terceira 
variação onde a mulher está totalmente em terá seca. Ela troca as 
águas das urnas com o rio, embora em alguns baralhos uma das 
urna lança a água a terra. Não há consenso nas cores dos 
recipientes. Estrelas brilham intensamente sobre sua cabeça, tendo 
como configuração geral uma grande ao centro cercado de outras 
sete menores. Um ser alado, em sua maioria pássaro, se apresenta 
ao fundo da figura. É comum a presença de árvore ou árvores no 



fundo da figura, sugerindo, algumas vezes um bosque, relembrando 
assim o mito do Paraíso. 

            A forma alada já foi por nós dito que remete a ligação com o 
céu e os princípios superiores. O fato de aparecer um ser vivo e não 
um brasão, ou similar, afirma que tal ligação está também viva. Há 
então um enlace permanente que une nossa personagem com as 
forças do ar. O fato do pássaro, ou borboleta em alguns baralhos, 
não ser um brasão como na maioria dos casais imperiais, arcanos 
III e IV, demonstra que tal ligação é independente de uma posição 
reconhecida por seus pares. Essa ligação é fruto do 
desenvolvimento do iniciado. 

            A borboleta também é símbolo da psique, mostrando assim 
que a essência, a alma do indivíduo se encontra, agora livre. 

            A(s) árvore(s) também sugere(m) uma ligação profunda com 
a terra que se estende para o céus. Além desta conotação, que 
reforça o pássaro presente, podemos ligar com a Árvore da Vida, da 
cabala, e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, ou da 
Ciência do Bem e do Mal, do Paraíso. A primeira árvore 
mencionada, segundo a cabala, é que torna possível a existência, 
enquanto a segunda nos permite conhecer, ou ter ciência da vida, 
no sentido de que podemos observar os contrastes e diferenciar 
toda a realidade na qual estamos inclusos. 

            A água é símbolo rico dentro do esoterismo. Aparece muitas 
vezes como a emoção, a mãe das emoções. Mas não se pode fugir 
do seu simbolismo central: de mãe. Em diversas mitologias os 
deuses primeiros surgem das águas, do grande mar primordial. No 
Antigo Testamento, em Gênesis 1,2, a famosa frase "O 
Espírito(vento/ar) de Deus pairava sobre as águas" mostra este mar 
primordial. Temos o que os psicólogos denominam "inconsciente 
coletivo", um mar de consciência no qual todos nós estamos 
imersos. 

            Podemos ver cada consciência humana representada em 
duas fases marcantes. Uma das fases apresenta o momento em 
que o inconsciente coletivo da ciência moderna, ou mesmo a 
mônoda dos cabalistas, flui uma parte de si a existência, sendo 
vista como a urna que despeja na terra firme ou aquela na qual as 
águas, supostamente, saltam do rio para o vaso. Na outra urna o 
inconsciente coletivo reabsorve outra consciência, rica de 
experiências, novamente em seu seio. Observa-se que em grande 



parte dos baralhos, como o de Marselha, a mulher empunha com a 
mão direita, o lado do consciente, a urna que devolve a mão e a 
mão esquerda, do inconsciente, verte a outra urna. 

            Nossa Vênus, a mais bela das figuras femininas dos 22 
arcanos, faz a interligação dos dois aspectos interativos acima 
descritos. Ela, como cada um de nós, é que pode fazer a 
interligação de duas realidades que são como que duas faces de 
uma só moeda. Percebe a separação e ao mesmo tempo a 
comunhão entre o interno e o externo, o real e o abstrato, o 
individual e o coletivo. 

            A terra, que recebe a água, nutri suas sementes, fazendo 
com que a vida latente das mesmas germine, iniciando uma nova 
vida. O corpo que recebe uma nova alma origina um novo ser. O rio 
que recebe a água do recipiente recebe também todas as possíveis 
substâncias que lá se encontram, fazendo com que toda a água 
possa partilhar das substancias contidas na urna que a despeja. 
Assim também cada consciência contribui com seus pares quando 
leva sua experiência pessoal ao alcance de todo o grupo. Em uma 
escala menor isso pode ser ideias que surgem ou se concretizam. 

            A mulher nua está no total controle do processo. Ela 
acompanha e comanda a combinação das águas. Após o raio do 
arcano anterior, o iniciado toma, além de consciência, controle 
sobre o que lhe é dado por uma força externa, assim como sabe o 
que é seu e deverá ser por ele compartilhado quando for o 
momento. O pessoal se destaca do impessoal, e vice-versa, neste 
arcano e se mostra como uma interdependência, embora em níveis 
diferentes. 

            Uma vez consciente de sua origem e sua contribuição para 
com seus pares, a verdade de que faz parte de uma força superior, 
a qual tudo origina, se torna absoluta. Assim sendo, liga sua origem 
a tudo mais que lhe cerca, visível ou não. O grande agente mágico, 
ou luz astral, deixa de ser um conceito a passa a ser uma realidade 
nesta consciência que desperta para esta nova fase. É assim uma 
criança brincando, experimentando todo um novo mundo que lhe é 
apresentado. 

            Daqui por diante, a certeza do amos divino é sua 
companheira de jornada na iniciação. 



            Tal qual uma criança, ela não tem vergonha de si, expondo-
se por completo, mostrando assim uma aceitação de suas 
imperfeições. Isso não a impede de trabalhar em busca da 
perfeição, não como uma obsessão, mas sim como um objetivo 
daqueles que sabem que o importante não é a quantidade de 
experiências que retornam ao inconsciente coletivo mas sim a 
qualidade de tais experiências. 

            Nossa personagem é claramente cercada dos quatro 
elementos: a Terra, representada pelo solo em que se firma; o 
Fogo, é percebido nas estrelas; a Água, vista no rio; e o Ar, 
presente na atmosfera que a cerca. Os quatro elementos mágicos a 
cercam e agora fazem parte de seu ambiente natural, de maneira 
perceptível. Tais elementos, já representados neste baralho por 
ouros, espadas, copas e paus, deixaram de ser meros objetos a 
serem estudados, como quando vistos primeiramente na mesa do 
Mago, arcano I, e passam a  fazer parte integrante da sua nova 
forma de viver. 

            Como já foi descrita, a teia universal que permeia toda a 
realidade e torna as coisas como são guarda as impressões que lhe 
são mandadas. Isso é um ciclo, pois a realidade é alterada à 
medida que novas experiências são adicionadas. Sendo assim e 
sabendo cada átomo do universo responde a esta mesma força, a 
astrologia passa a fazes sentido de maneira incontestável ao 
iniciado. 

            A figura do arcano é assistida pelo céu. As sete estrelas 
menores fazem alusão aos sete raios, que para outras tradições 
esotéricas podem configurar com outra numeração. Mas o que o 
arcano deseja ilustrar é que estas são as luzes que dão existência a 
nossa realidade. Cada uma das escadas na qual vemos 
descrevendo gradualmente no início de cada arcano ao qual 
descrevemos. As 22 cartas dos arcanos maiores podem ser 
descritas como (3x7)+1. O número um da expressão ao lado, no 
conceito quantitativo, podemos dizer que representa O Louco. 

            A estrela maior que figura no céu do arcano 17, a estrela de 
Vênus, segundo Levi, apresenta mais de um significado. Podemos 
enxergar tal astro como a força central que origina todas as demais 
forças criadoras, a "origem dos deuses", aquela que nutre as 
demais estrela e que as mantém, tal qual no nosso universo estrela 
de menor porte, como o sol, órbita ao redor de estrelas de maior 
grandeza, como antares. Em vários baralhos esta estrela é dupla, 



como se fossem duas sobrepostas, o que nos leva a eterna força 
bipolar que marca a coluna de Ísis. Uma outra maneira de analisar a 
grande estrela é relacionando-a com a mulher nua que desperta 
para esta realidade, sendo assim sua estrela elevada e assistida 
pelas forças que conduzem a criação. Uma terceira análise pode 
nos levar a apontar esta destacada estrela como aquela mais 
próxima ao do iniciado, a de seu iniciador pessoal ou mestre, 
servindo como um cometa guiando o caminho a ser percorrido por 
seu pupilo. Admitindo-se que a figura do mestre pode ser uma 
consciência superior do próprio indivíduo, mesclaríamos aqui as 
duas últimas interpretações do astro discutido. 

            Sobre o aspecto da duplicidade, Sallie Nichols, em sua obra 
"Jung e o Tarô", escreveu um interessante parágrafo: "Quando um 
símbolo aparece em duplicata em sonho ou outro material 
inconsciente, indica, não raro, que um novo aspecto da psique, até 
então inconsciente, está se movendo para a consciência. No 
inconsciente os opostos não estão separados; todas as qualidades 
e essências se entremisturam. Mas quando damos tento, pela 
primeira vez de uma essência nova, essa principia a diferenciar-se 
amiúde, a princípio como duas - duas da mesma espécie." 

            Com efeito, a dupla força que a tudo rege, começa a tomar 
dimensões para nossa musa. A estrela central e as urnas são 
testemunha do processo. 

            As estrelas, para o leigo, são todas aquelas luzes cintilantes 
que adornam o céu durante a noite. Embora nem todas essas luzes 
sejam estrela, diversas as são. Tal majestoso quadro pode muito 
bem aguçar a curiosidade sobre o universo que cerca no pequeno 
planeta. Como este majestoso equilíbrio de forças se processa? 

            Para nós, estudiosos das ciências ocultas, uma vez admitida 
que toda a criação procede de uma única fonte, que a luz astral que 
liga todos os átomos da existência se modifica a medida que 
imprimimos nossas experiências nela e que ela afeta o universo de 
igual maneira, é de fácil conclusão que em qualquer parte do 
universo é de se espera um comportamento semelhante e 
correlacionado com toda a estrutura cósmica, dentro do seu 
propósito fim. 

            Sendo assim, é de se esperar que as sete forças, ou 
quantas forem de fato, formadoras do universo aparecem no 
macrocosmo de alguma forma. Este é o princípio da ASTROLOGIA. 



A astrologia que nos é mostrada é o exato estudo destas forças, 
tidas pelos estudiosos de tal ciência como doze, influenciando toda 
a existência na Terra. 

Os planetas, assim como nossa lua, tem a propriedade de 
refletir a luz e energia solar. Além disso, os mesmos refletem 
também a luz astral. O estudo do reflexo das forças solares nos 
planetas e forças análogas oriundas de cada centro 
gravitacional/energético refletidas por constelações é que deu 
origem à astrologia. Entender as forças atribuídas exclusivamente 
aos planetas e/ou constelações é uma simplificação. 

Os corpos celestes funcionam como retransmissores, 
captando a energia que lhes são simpáticas e amplificando e/ou 
retransmitindo, uma estação retransmissora. Uma TV em 
determinado canal não gera seu programa próprio, mas sem ela 
não conseguiríamos assistir ao programa gerado pela emissora. 

A cabala nos fornece esta explicação quando nos mostra a 
estrutura do universo metafísico. Sabendo que a força que forma o 
universo é viva e reproduz o padrão universal  que vem se 
propagando, nada mais natural que as subdivisões que a compõem, 
que originaram os deuses em várias culturas, formem também suas 
bases físicas na qual se assentarão neste novo plano existencial. É 
um universo vivo. 

Isso também ocorre em cada galáxia e sistema estelar, pois 
todos são formados, como já dissemos, da mesma substância. O 
caráter individual de cada forma só reflete a predominância de uma 
de suas componentes, como no fenômeno físico dos filmes finos 
refletindo a luz (as manchas de óleo que recebem a luz solar - 
branca - mas formam linhas coloridas), onde todos os espectros da 
luz estão presentes, mas um é reforçado em prejuízo dos demais. 

Assim, tomando um modelo bastante menor do nosso 
universo material, o sistema solar ilustra muito bem o fenômeno 
descrito. O sol, nosso imenso reator de fusão nuclear, fornece a 
energia (incluído a identificada pelos nossos aparelhos científicos) 
necessária ao sistema. Cada planeta é ressonante a uma das 
energias que compõem a força solar (representante da fonte 
universal) e exatamente por isso eles, planetas, se formaram e tem 
as características que identificamos. 



No capitulo deste site que trata de Astrogenética (link 
ESTUDOS do menu) o leitor poderá ter uma ideia maior de como se 
dão tais relações. Recomendamos que antes de ler o assunto 
supracitado, o leitor deverá ter um mínimo conhecimento de cabala, 
para facilitar o entendimento das explicações. Tal base, caso já não 
o possua, pode ser obtida lendo a parte deste site referente à 
Cabala.  

            Assim sendo, as forças atuantes na formação de um novo 
ser vão desde o momento de sal concepção, passa pela forças 
diretoras de seus pais, pelo momento de seu nascimento, por toda 
interação que tenha com o mundo (alimentação, lugar onde vive, 
pessoas que o cercam, etc)  e prossegue durante toda a sua vida. 
Somos um nó das forças universais. 

            É uma arte rara o reconhecimento das "forças estelares" nas 
coisas do mundo. Uma pessoa suficientemente familiarizada com 
tais energias é capaz de reconhecê-la quando pulsa forte num 
mineral, vegetal ou animal, incluído ai o próprio homem. Assim, tal 
indivíduo é capas de preparar de remédios a amuletos de toda 
sorte, pois sabe como o grande agente mágico se permeia pela 
natureza. Pode assim ler as estrela e alertar aos incautos o destino 
que está abraçando, ou mesmo prevê o fim de civilizações inteiras, 
bem como todas as inflexibilidades no curso natural de uma 
existência. 

            Estas mesmas forças são a garantia da leitura dos Arcanos 
do Tarot. Todo desenho representa uma ideia, e as ideia contidas 
nos desenhos deste singular baralho são feitas, como o leitor pode 
acompanhar até aqui, de maneira seleta e de forte significado, 
garantindo assim que, uma vez manipulada tais cartas, a interação 
do consultor, consulente com as impressões existentes na própria 
luz astral seja refletida por meio das cartas. É mister lembrar que 
uma vez feita a leitura uma nova impressão se soma a luz astral, 
permitindo que uma nova realidade se configure, dependendo 
somente da força com que a leitura anterior estava marcada. 

            As diversas "mancias" são calcadas nos reconhecimentos 
dos sinais do grande agente mágico. Através das mãos, íris, pés, 
sinais da fronte, búzios, amuletos, runas e outros meios, o iniciado 
tenta interpretar o reflexo de uma realidade presente num nível 
acessível a poucos. 



            Alertamos o leitor para atentar aos imaginativos e incautos 
contempladores da fantasia que insuflam sua própria imaginação e 
saem a dizer sobre o que não sabem e apontar similitudes onde só 
sua mente a vê, indicando formas nas estrelas, folhas, corpos e 
constelações como as que lhe aparece nas nuvens. Não é dessa 
semelhança que tratamos, mas das propriedades do que lhes 
compõem. Isso exige um estudo sério, dedicação férrea e 
observação científica dos fatos. Admitimos a possibilidade de 
alguns indivíduos nascerem com tal "graça" divina, mas isso é para 
raros privilegiados. Devido aos embusteiros é que os estudiosos 
são desacreditados. 

            Eliphas Levi, no capitulo XVII da parte de Ritual de sua obra 
"Dogma e Ritual da Alta Magia", traz as características especiais 
dos dias lunares. 

            O exercício da imaginação, de forma equilibrada e saudável, 
e da meditação são ferramentas singulares para trabalhar com o 
inconsciente. Notemos que os arquétipos podem apresentar lados 
ainda obscuros que não saibamos interpretar e utilizar 
corretamente, o que pode, a princípio, nos parecer mal. Somente 
um amplo conhecimento nos levará ao domínio das formas 
arquétipicas que nos serão mostradas. 

  

            

Nas leituras 

  

Esperança, inspiração criadora, autoconfiança 
construtiva, otimismo, energia, satisfação de 
viver. Mediunidade, comunicabilidade, 
esperança, fé, pensamento positivo, 
personalidade extrovertida, pessoa sensível e 
amiga. Prosperidade, sonho realizado, mulher 
ideal (beleza), alegria e amor. 

  



INVERTIDA: Exploração por amigos 
inescrupulosos, má sorte, desunião, 
desapontamento, interrupção de projetos ou 
dos fatos, desamor, insucesso amoroso, 
fracasso, prejuízo, sonho inalcançado, 
incomunicabilidade. 

  

 

   
 

  

 

  

  

 


