
 

O ARCANO CINCO - O HIEROFANTE 

  

  

Título - O Hierofante, O Papa, O Sumo Sacerdote, O Grão-
Sacerdote. 

Insígnias - um pentáculo; a tríplice coroa papal; a tríplice cruz do 
papado ou um raio quando representa Zeus/Júpiter. 

Número - cinco (5) - Letra: Hé.  ה 

Objetivo - o ensino, o triunfo do espírito sobre a matéria vencendo 
os sete pecados capitais. 

Meios: utilizando a intuição e a razão. 

Obstáculo 

Pelo Intelecto: informações distorcidas, possibilidade de equívocos, 
falta de espontaneidade, repetição de erros do passado, tirania da 
inteligência sobre os outros. 

Pelo Sentimento: calúnias, propagação de erros, falta de sentimento 
humanitário, tendência falar mal do próximo. 

Pela Vontade: dificuldade de cumprir o que projetou. 

Um conselho: desprender-se do meio material e social em que vive 
para julgar através de valores mais imparciais e absolutos 

Apelo: ouvir um Diretor de Consciência para descobrir o véu do 
Templo. 

Uma promessa - serenidade e fé para compreender acontecimentos 
da vida. 

Uma recomendação - ouvir a voz da consciência e orar 
constantemente "Pedi e vos será dado". 



Joia da Câmara: participação do processo criador que impõem a 
matéria um sentido. Bom conselho. Religiosidade superior. 
Bondade. Autoridade não opressiva. Segurança. Afeição sólida. 
Conhecimento de sua vocação. Segredo revelado. 

  

Comentário  I  ( de Leonardo Araújo ) 

Segunda carta da coluna de Ísis. 

Esta é a face visível de Deus. A figura do Papa nesta carta 
geralmente se faz acompanhar de dois pilares às suas costas e 
duas pessoas à sua frente,. totalizando o número cinco, que 
representa a quintessência, que só é revelada àquele que 
transcende os quatro elementos terrenos, que formam tanto os 
homens como os animais. O Hierofante é a luta do homem para 
religar-se com Deus, restabelecer esta conexão para retomar seu 
lugar de direito na Grande Obra. 

Seu objetivo é unir os opostos, sendo ele mesmo um andrógino. 
Faz a ligação do mundo visível com o invisível, o interno com o 
externo. Visa colocar o homem mais próximo do mundo divino do 
qual o mesmo foi se desligando, à medida que se torna mais 
consciente do mundo externo e de suas capacidades físicas. 
Formamos ilhas de percepção de nosso ego, esquecendo o 
conjunto ao qual pertencemos. 

De início, precisamos de alguém que possamos coroar com nossa 
esperança de ser o salvador, de fazer nossa ponte entre o céu e a 
terra. Com o passar do tempo, esta figura começa a ser achada um 
pouco em cada um de nós. 

O Papa possui o título de pontifex em latim, que significa ponte, a 
ponte supracitada entre Deus e o homem. O Hierofante nos oferece 
sabedoria incontestável, daquele que tudo conhece. Ele é o juiz de 
todas as questões, determina todas as experiências autenticamente 
místicas, é a própria lei. Os problemas morais que envolvem 
opostos é de seu domínio. Até o Imperador tem que se ajoelhar 
perante ele. 

Seu poder vem de cima, de Deus, não é sua mão de homem que é 
infalível e detentora do poder supremo. Sua coroa tríplice e seu 
cajado com a tríplice cruz nos mostra o seu domínio sobre os três 



mundo: espírito, alma e corpo. O cajado na mão esquerda significa 
que seu governo é mais pelo coração do que pela força de vontade. 

Em muitas cartas, as figuras humanas que aparecem, 
representando as polaridades complementares, aparecem de 
costas (representando a inconsciência destas) e se aconselhando 
com o Papa, evitando assim o conflito direto. 

É capaz de organizar e verbalizar suas ideias, dando-lhe formas. 
Seu governo vai além da preocupação física, característica do 
Imperador. O mundo interior da consciência e responsabilidade é 
fundamental para o Papa. Este é o primeiro arcano que confronta o 
arquétipo, ou seja, o diálogo entre consciência e subconsciência. 
Jung vê bem este fato no encontro retratado pela Bíblia entre Jó e 
Jeová, mostrando como estes "personagens" se modificam no 
decorrer desta passagem. 

O lado negro desta carta é: o poder que abençoa também pode 
amaldiçoar. A sombra da autoridade religiosa pode ser diabólica e a 
história nos exemplifica várias vezes isto. 

O número da carta é cinco, encarnando os 4 elementos da criação 
e o espírito de natureza divina. Sua representação é o 
PENTAGRAMA, pois é o símbolo do domínio do espirito sobre a 
matéria, o símbolo do mago. 

Temos que ter a noção que não existe visível e invisível. Apenas 
graus de vibrações diferentes, os quais perceberemos à medida 
que evoluímos e nos adestramos. Levi ilustra dizendo que o corpo é 
uma casca passageira para a alma, e pode-se complementar, esta 
é também uma casca do espírito. A alma é nossa essência mais 
próxima do espírito, dela vem tudo que nos torna superior, 
sentimentos, pensamentos e a própria vida. Ela é quem tem a 
verdadeira percepção. Sua ligação com o físico é feita pelo sistema 
nervoso. Quando há um bloqueio nos "sentidos" da alma, o sistema 
fisiológico pode estar perfeito que, mesmo assim, deixaremos de 
perceber algo. 

Com eles percebemos o grande agente mágico, que é impresso na 
nossa mente física e tido como imaginação, fantasia, inspiração, 
etc. Quanto mais formos capazes de decodificar  a luz divina 
percebida por nós, melhor interagiremos com a criação, mais claro 
será nosso raciocínio e mais capacidades latentes 
nossas  aflorarão. Se não formos capazes de controlar e decodificar 



esta luz, podemos ser vítimas de loucura na medida em que nos 
sensibilizamos mais para a mesma. Muitos aventureiros na magia 
tornam-se loucos, porque despertam sua sensibilidade às forças 
ditas invisíveis sem saber o que são e como utilizá-las. 

Por isso, afirma-se que para o sábio, imaginar é ver, como para o 
mago, falar é criar. 

O sonho e a ilusão são produtos da percepção do reflexo de um 
raio verdadeiro. Este reflexo é produzido quando o grande agente 
sofre a influência e interage com nossos pensamentos. Distinguir o 
raio de seu reflexo é a obra do iniciado. Quem executa esta obra, 
terá o caminho da revelação como sua estrada, sem barreiras. 
Tocará  tudo, pois experimentará aquilo que já sabe: que a natureza 
é sem barreiras. Tudo é reflexo da grande luz em prismas diferentes 
sobre ângulos singulares. Este iniciado tudo verá e tudo saberá. 

Todas as formas correspondem a ideias e toda ideia possui uma 
forma própria e particular. Estão estas contidas na luz primeva, mãe 
de todas as formas, que parece ser diferente devido às alterações 
provocadas à medida que se densifica, ou seja, se afasta do Pai e 
caminha para o universo físico. Nós mesmos causamos alterações 
e impressões no Grande Agente, pois nossa natureza é similar à do 
Criador, do qual esta força provém. 

Então, o grande agente mágico está repleto de formas que 
podemos evocar e até mesmo nos permite criar alguma forma 
específica. No primeiro caso estamos falando de um magnetismo 
entre dois, na qual um (nós) pedirá ao segundo que execute 
determinada coisa. No segundo caso estaremos mais próximo da 
suprema magia, pois é o magnetismo de um só. Isto pode ser 
aprendido e praticado. 

Para termos controle sobre o magnetismo, ou seja, para 
executarmos operações mágicas, é fundamental duas coisas: uma 
inteligência harmonizada e uma união perfeita da vontade numa 
direção reta e determinada pela ciência. Para o magnetismo 
pessoal, é necessária férrea disciplina e vários exercícios os quais 
cada mestre mostra aos seus iniciados. É um caminho difícil, porém 
possível. 

O pentagrama é a representação do império da vontade sobre a luz 
astral, ou seja, sobre os 4 elementos. Estes são submissos a este 



símbolo, pois o reconhecem como uma força muito superior à qual 
devem obediência inconteste, como os cristãos com a cruz. 

Segundo Paracelso, as figuras mágicas se reduzem a duas: o selo 
de Salomão, o signo do macrocosmo; e o pentagrama, signo 
do microcosmo. Estes dois são o resumo do verbo que 
representam. 

O pentagrama, também chamado pelos gnósticos de estrela 
flamejante, é o sinal da onipotência, da autocracia intelectual. Sinal 
do Verbo feito carne. Iod, Re, Shim, Vau, Re. 

É a representação de um homem com braços e pernas abertos e 
sua cabeça, quando este símbolo está com a ponta para cima. Em 
caso de inversão, duas pontas para cima, representa a desordem, o 
bode do Sabbat, com os dois chifres, as duas orelhas e seu queixo 
com barbicha. 

Seu traçado para cerimônias mágica deve ser feito com cuidado e 
seguindo certos preceitos os quais Papus e Levi citam em sua 
obras. Deve ser seguido com rigor e conferido pelo mestre, pois 
este erro pode custar caro num ritual em que o aprendiz presida. 

É importante também não ser vacilante nos rituais, pois a vontade 
deve ser completamente expressa pelo verbo, para transformá-la 
em ação. Uma única negligência ou dúvida pode imprimir na 
operação uma canalização diferente da pretendida, onde o 
operador perde o controle das forças ali envolvidas, podendo ser 
subjugado pelas mesmas e tornar-se vítima do seu despreparo. 

O pentagrama é a grande força do mago. Este o terá consigo se 
souber, se ousar, se quiser e se calar. 

  

  

Na divinação 

Poder espiritual, autoridade, novos aprendizados, justiça, 
inteligência analítica, benevolência, equilíbrio, senso moral, 
convencionalismo. Ação consciente, vontade de domínio, imposição 
da vontade e de regras. 



INVERTIDA: vulnerabilidade, fragilidade, irracionalidade, bondade 
perigosa, anticonvencionalismo, revolta, projetos malogrados ou 
retardados, calúnia sofrida ou imposta, teimosia. 

  

  

 

  

  



 

 


