
 

O ARCANO OITO - A JUSTIÇA 

  

Título -.A Justiça; O Equilíbrio; A Balança 

Insígnias -.a espada, a balança. 

Número - oito (8) - Letra: Cheth ח. 

Objetivo - penetrar mais fundo do que as razões parciais demonstram. 

Meios utilizando: Através do discernimento, o dom da ponderação. 

Obstáculo: Aplicação rígida da lei, parcialidade, decisões errôneas. 
Incapacidade de iniciativas, prejuízos materiais ou morais, submissão a 
ilusões, manobras. 

Um conselho: pesar com cuidado uma situação antes de determinar uma 
ação irrevogável. 

Apelo: à clareza de juízo, ao bom-senso, ao equilíbrio. 

Uma promessa : capacidade de prever as forças contrárias e de anulá-las.. 

Jóia da Câmara: Determinação pensada e sem excessos, retidão, 
honestidade, integridade, disciplina pessoal, respeito aos semelhantes, 
integridade, independência espiritual, clareza de julgamento, firmeza, 
doçura-graça-severidade ao mesmo tempo. 

  

"Esta figura simboliza o momento em que o iniciado atingiu a 
IMPARCIALIDADE necessária para julgar seus atos e dos outros entes. 
Sugere que se atingiu o EQUILÍBRIO entre as forças opostas ainda em 
movimento na figura A Vitória (as duas esfinges na frente do carro). É o 
momento que se atingiu o poder de pesar as razões que estão na mente 
dos demais, sem deixar de levar em conta as nossas, contudo, não 
permitindo o predomínio da opinião, buscando acima das opiniões alheias 
e da própria, o JUSTO. 



A Espada, símbolo da palavra e da decisão; A Balança, capacidade de 
discernir entre o bem e o mal, entre o eu e o outro. Estes dois signos, que 
agora são atribuídos ao iniciado do oitavo arcano, lhe permitem sondar o 
raciocínio, ajuizar os argumentos, separar as emoções, a fim de poder 
pronunciar-se a respeito das questões de modo correto. A partir deste 
momento, o iniciado adquire o privilégio de sentar-se entre os mestres e 
manifestar suas palavras. 

Sua missão é trazer o mundo a justiça absoluta, inscrita pelo Verbo no 
coração do Universo, independente de preceitos legais ou de preconceitos 
sociais: justiça interior, não exterior. É a vivência de "quem com ferro fere, 
com ferro será ferido", ou seja, de que toda culpa desencadeia imediata e 
automaticamente, forças de autodestruição no universo micro ou 
macrocósmico. É a lei de causa e efeito." 

(Prof. Marlanfe) 

 Comentários de Leonardo Oliveira de Araújo: 

Está é a terceira carta no caminho do Ísis, na qual os caminhos da alma 
avançam para a grandeza da consciência. 

Esta arcano simboliza um caminho reto e imparcial, um ideal de conduta 
perante a vida. Na mitologia aparece como Astréia, a deusa da justiça da 
mitologia grega. 

Enquanto na lamina do tarot anterior nós vimos o jovem rei dominando 
seus instintos, num veículo sem rédeas que tomava os caminhos 
apontados pelas forças que lhe eram superiores, aqui o homem domina 
também a condição de condutor de si próprio, participando mais 
ativamente de seu desenvolvimento. 

Diferente da justiça de Moisés, estes pratos não pesarão "olho por olho, 
dente por dente", pois a cada um devem ser atribuídas medidas de acordo 
com seus atos, como os pais não castigam filhos de idades diferentes com 
a mesma repreensão para atos iguais. 

Quanto mais deixamos o reino dos inocentes, mais aumenta nossas 
responsabilidades pelas coisas que fazemos. Quanto maior o 
conhecimento e poder, maior a responsabilidade. Daí, uma das 
conotações dadas aos pratos da justiça -  medir exatamente isto: seu 
conhecimento X sua ignorância ou inocência. 



Esta figura apresenta o perfeito equilíbrio dos opostos, em todos seus 
aspectos. A espada, símbolo masculino viril, contrasta com a figura 
feminina central, a balança por si só é o equilíbrio, seu número é o oito, 
que representa os pratos da balança, e, por vezes traz a sua retaguarda 
duas colunas. 

Em sua cabeça uma espécie de coroa, touca ou halo em forma de estrela. 

A espada que carrega não se apresenta em posição de defesa ou ataque, 
mas é segura como um cetro, símbolo do poder, pois agora sabemos o 
diferença do bem para o mal e isso gera grande responsabilidade. É esta 
espada, este conhecimento, que nos permite atravessar uma situação 
caótica sem nos perdermos, dissipando o irreal e mostrando o real. 

A balança mostra-nos a responsabilidade de pesar os dois lados na exata 
medida para mantermos o equilíbrio. A imparcialidade deverá ser aplicada 
para uma correta avaliação. Cada experiência é única e deve ser medida 
como tal. Estabeleceremos assim o equilíbrio entre duas realidades. 

Temos que lembrar que quando há uma perda, não podemos repor, 
apenas compensar. 

Neste arcano vemos o quanto é importante a ação da dualidade para 
manter-se o equilíbrio universal. A travessa da balança, ao mesmo tempo 
que une os pratos, os mantém afastados também, sendo fundamental 
para alcançar a posição média ideal. Caso misturemos tudo, implantemos 
a desordem, unindo os dois opostos; no caso, os pratos da balança, como 
iremos medir e estabelecer o equilíbrio? 

Esta balança universal é apresentada sobre diversas formas e alegorias 
nos mitos, quando aparece -  céu e terra, anjos e demônios, ying e yang, e 
na dança eterna dos deuses hindus Shiva e Shakti. Estas verdadeiras 
balanças cósmicas estão preocupadas com a harmonia universal. Não 
existe cólera e atos de vingança aqui. Não vemos moralização ou qualquer 
ato de justiça exterior, senão aqueles que refletem a justiça interior. 
Devemos estar sempre atentos à preservação da unidade, sem esquecer 
jamais que negligenciar uma das forças representadas pelo prato é 
desequilibrar a balança. Este é o Tribunal Supremo e a Divina Justiça, que 
é eterna. 



Toda causa tem seu efeito e as causas primeiras estão longe de nossas 
mãos. Precisamos compreender que existe a perfeição e quem atentar 
contra esta sofrerá diretamente as ações da lei da causa e efeito. 

A ciência da magia estuda as causas por conhecer as consequência que se 
estabelecem nos atos por nós desencadeados, utilizando a lei da analogia 
universal. A teoria advém deste conhecimento, e não de "achismos" e 
suposições fantásticas que o vulgo supõe. 

As ideias só se tornam concretas na magia quando podem ser expressas. 
Estas por sua vez têm que ser confirmadas por atos. Estes se impregnarão 
na luz astral e influenciarão todo o universo na medida de sua força, 
podendo influir em outros que aumentarão esta força que virará uma 
realidade. A luz astral é um princípio desprovido de maldade ou bondade, 
pode ser usada por hábil operador, mas este sofrerá as consequências de 
seu feitos. 

Nossos pensamentos, atos e palavras impregnam a atmosfera que 
vivemos, causando reflexos na luz astral que nos alimenta, influenciando 
aqueles que nos cercam e, formando assim então, uma fantástica 
realimentação da qual os vícios se aproveitam. Desta forma também são 
transmitidas as doenças contagiosas. Cada um produz o céu ou inferno em 
que vive, na medida que produz a atmosfera que o envolve. 

Com efeito, a luz astral está saturada destes reflexos e qualquer um de 
nós está passivo da influência destes. Aí é presente a necessidade de 
isolarmo-nos em determinadas circunstância. Nas operações mágicas, o 
mago deve estar protegido, em equilíbrio com os princípios da luz astral 
de atração e repulsão. Precisa estar com sua balança interna equilibrada. 

Há a necessidade da prática constante para educar e aprimorar a vontade. 
As palavras sem atos que as confirmem, viram cultura. Não devemos 
apresentar excessos emocionais em nenhum momento se quisermos ter a 
situação sob controle, pois estes desequilibram por completo a mente. 

Isto nos lembra o mal que representa termos inimigos, pois mesmo os 
mais débeis podem gerar reflexos nesta força universal que é comandada 
principalmente pela vontade. Por isso, a solidariedade ou o perdão é 
sempre a melhor saída, pois evita que uma faca lhe seja apontada. Estes 
afeitos são sentidos em maior amplitude quando a pessoa 
desencadeadora nos é próxima, pois os laços afetivos estreitam os laços 
entre os indivíduos.. 



"Nunca é crime perdoar, e sempre é um perigo e uma ação má 
amaldiçoar" (Eliphas Levi). 

Retomando o ponto da impulsividade, as pessoas que se deixam levar por 
este caminho devem ser afastadas da prática da magia ou ainda aqueles 
que pretendem fazer desta ciência incomum um passatempo, pois é 
imprudente brincar com forças que manifestam ou tomam a vida. 

O silêncio e a discrição são  marca registrada de um grande mago. Deve se 
retirar da participação do mundo mundano, sem isolar-se (Arcano Nove). 

Paulo Coelho diz em um dos seus livros (creio que em "Diário de um 
Mago") que um bom mago começa por uma boa conta bancária. Eliphas 
alerta que a magia não é ofício e que o mago deve ter seu trabalho. Tudo 
isto devido ao fato do mago ter de ser capaz de prover seus meios, 
compreendendo aí também seu laboratório ou templo pessoal, reservado 
e longe de curiosos, para operar em paz. 

Tudo isto tornar-se-ia sem efeito caso o mago não soubesse dominar com 
perfeição os opostos, e através deles ter o equilíbrio de suas operações, 
sem deixar se corromper por seus impulsos. Não deve operar se doente. 
As forças têm que serem mantidas simultaneamente e fazê-las agir 
alternadamente. Não pode utilizar só uma das forças e cada ação deve ser 
seguida de reação para um perfeito equilíbrio. Por isto, os desejos 
desenfreados normalmente desencadeiam ação contrária ao pretendido. 
A luz astral visa sempre o equilíbrio. Mesmo naquilo que consideramos 
mais sublime, temos que agir com moderação para não virar obsessão, 
desencadeando reação reversa. 

Levi diz ainda que o mago é um soberano. Este não se vinga ou pune por 
ira. Apenas cumpre seu papel de manter a ordem, o equilíbrio, pois age 
imparcialmente, exercendo seu direito. Castiga o mal com o bem e opõe a 
bondade à violência. 

A ação, as cerimônias e os rituais são exercícios que visam fortalecer a 
vontade para que o mago, progressivamente, possa ir simplificando-os, na 
medida de sua competência, até o dia que comandará o supremo agente 
mágico sem precisar destes artifícios, pois a inteligência, a vontade e a 
ciência lhe darão esta capacidade. O equilíbrio é a chave das operações 
mágicas, ou de qualquer ciência. 

  



Na divinação 

Austeridade, imparcialidade, integridade, disciplina, prontidão. Decisão, 
resolução, harmonia, firmeza, conduta fria e rigorosa. Equilíbrio, 
prudência e racionalidade.. 

INVERTIDA: Falta de escrúpulo, racionalismo intolerante, abuso, 
severidade excessiva, punição, prejuízo, desequilíbrio. 

  



 



 



 

  



 

  

  


