
 

O ARCANO DEZENOVE- O SOL 

Título - O Sol. 

Insígnia - os gêmeos, o sol. 

Número - dezenove (19) - Letra: Coph ק. 

Objetivo - integração plena, iluminação interior. 

Meios - pelo trabalho conjunto das partes. 

Obstáculo - sabedoria ilusória e crenças infundadas. 

Um conselho - trazer seu "eu" interior até sua consciência. 

Uma recomendação - manter-se no seu espaço. 

Um apelo - usar o conhecimento em prol do crescimento seu 
e dos que lhe o cercam. 

              

Estamos na sétima carta do caminho de Osíris. 

Esta é a última carta da coluna de ouros, ou o caminho de 
Osíris. Esta coluna, que se iniciou com O Mago, está 
intrinsecamente relacionada com o plano físico. Veremos aqui, ao 
termino da explicação sobre este arcano que pretendemos 
desenvolver, esta forte característica. 

O sol, o astro rei do nosso sistema solar, força motora e fonte 
de energia da vida terrestre, é uma estrela. Para nós, não é 
somente uma estrela, mas a estrela. Tal importância foi traduzida, 
em diversas culturas antigas, com diversos cultos solares, onde o 
sol é, muitas vezes, o equivalente ao Deus das filosofias religiosas 
monoteístas. 

Nosso eu interior é um verdadeiro sol que força nossa vida a 
gravitar em função de nosso desejos e necessidades. Isso é 
reprimido em alguns, superdimensionado por outros e harmonizado 
em poucos. O hedonismo tem uma forte base no prazer da 



satisfação deste "eu". Mas o que tratamos aqui não é um ser 
egoísta, o sol também é fonte de vida e luz, ou seja, ele tem muito a 
dar àqueles que estão sobre sua influência. 

Depois de saber da sua condição de interligar duas 
realidades, do consciente e inconsciente, ou correlações análogas, 
vivido no aprendizado da Estrela e após atender o chamado da Lua, 
com objetivo de evitar uma possível alienação e ausência da 
realidade em que vive, bem como, ainda por pelo arcano XVIII, ser 
impelido a estreitar os seus laços com sua natureza mais escura e 
sombria como parte necessária de si, o iniciado renasce aqui como 
um sol, com ampla e completa ciência dele e de tudo que o cerca. 
Temos aqui uma completa integração de realidades e fragmentos 
dos diversos planos existenciais, uma unidade plena, consciente de 
suas várias partes. 

 Fisicamente falando, as estrelas são as responsáveis diretas 
pela existência dos planetas e de toda a matéria que nos compõem. 
Somente no interior de tais astros é que o hidrogênio do universo 
sofre o processo de fusão e gera os elementos químicos mais 
pesados, elementos este que, posteriormente são expulsos dos 
núcleos estelares e formam planetas, cometas, satélites e ,no caso 
da Terra, minérios, vegetais, animais, etc. Uma estrela, como o sol, 
representa com perfeição, inclusive física, uma unidade. Esta 
unidade é multicomposta e criadora. 

A natureza, que se relaciona com tudo que conhecemos em 
nosso planeta, está intrinsecamente ligada ao sol, pois este é a 
fonte de vida para tudo na Terra. A ideia de fonte ganha um reforço 
nos baralhos que mostram gotas coloridas em direção a terra, num 
claro sentido de nutrição, relembrando esta mesma configuração na 
carta anterior ou o reverso, gotas que subiam, na primeira 
impressão ao se deparar com o arcano XVIII. O sol também está 
correlacionado com todo processo cíclico, como a própria vida. Em 
nenhum período em sua vida o homem está mais próximo da 
natureza do que enquanto criança. Neste arcano, nós 
experimentamos toda a força da vida e da natureza. Por este motivo 
é que em alguns baralhos, como o tarot de Marselha, nos é 
mostrado crianças ocupando o primeiro plano desta carta. 

A ação da educação, exigida pela civilização, tem uma função 
opressora no decorre dos anos. Após o nascimento, todo 
ensinamento que nos é dado leva a crer que somo somente um 
corpo animado. Nos acostumamos com isso. É uma adaptação 



forçada para se viver socialmente. Isso é um fantasma na vida de 
muitos. O despertar de uma natureza superior é que faz o Louco 
por o pé na estrada em busca de algo que nem ele sabe realmente 
o que é, embora tenha convicção de identificar assim que encontrar 
o objetivo de sua busca. 

Passamos a agir segundo a conveniência e regra adequada 
as situações em que estamos. Agimos quase como autômatos 
dando respostas esperadas aos dados que nos são fornecidos. 
Com isso, a natureza espontânea da pessoa fica presa, podendo 
entrar num estado de inanição ou numa fúria explosiva 
descontrolada quando é libertada de seus grilhões mentais. Mas, no 
Sol, o iniciado já dominou e aprendeu a viver bem utilizando todas 
as suas sombras. Fácil constatar com base na experiência do 
arcano XVIII e analisando, pelo processo mais simples, as cartas 
posteriores a essa: não há mais as chamadas cartas escuras. 
Passa então a manifestar sua natureza sincera, sem que isso leve 
agressão ou prejuízo aos seus semelhantes. Suas ações são 
integrativas, sua visão é de harmonia e troca de auxilio, como uma 
sociedade com o mundo. 

No belíssimo tarot de Tavaglione, o casal central é adulto, 
embora jovem, e ambos trazem asas de borboletas em suas costas. 
Lembramos que a borboleta é símbolo da psique, como já citamos 
na carta XVII, o que nos mostra a comunhão perfeita entre eles, o 
jovem casal, e sua psique, a força centra de nossa natureza, ou 
simplesmente a natureza interior do homem. 

Sallie Nichols, em Jung e o Taro, uma jornada arquetípica, 
nos traz uma citação de Jung: "É assim, a um tempo, princípio e 
fim, criatura inicial e terminal. A criatura inicial existia antes que o 
homem fosse, e a criatura terminal será quando o homem já não o 
for. Psicologicamente falando, isso significa que a "criança" 
simboliza a essência pré-consciente e a essência pós-consciente do 
homem… A criança eterna no homem é uma experiência 
indescritível, uma incongruidade, um handcap e uma prerrogativa 
divina…" 

Novamente é ressaltada a representação psicológica da figura 
de uma criança como a natureza interior que existe além do tempo 
e espaço, sempre viva em cada um de nós. 

Olhemos a figura com atenção para notar o espaço, ora 
murado, ora delineado por um pequeno canteiro, que cerca 



o  nosso casal. Há um "templo" ao qual tal integração absoluta deve 
ser feita. Numa situação como a aqui apresentada, na sua máxima 
potência, poderia trazer constrangimento ou incompreensão 
daqueles que nos cercam diante de uma iluminação tão direta. Um 
simples choro, provocado por um avassalador estado de felicidade 
interior plena, poderia ser mal interpretado por aqueles que, 
ignorantemente, nos estejam próximos a nós. Também 
necessitamos de um estado especial, e falamos agora no sentido 
mental, para que possamos acessar tamanho poder universal. Uma 
meditação na qual se deseja, ao menos por alguns instantes, se 
experimentar o que representa encarnar o arcano O Sol, deve ser 
feita em ambiente propício, a fim de evitar interrupções inoportunas 
ou conseqüências desagradáveis como já abordamos. 

O espaço, físico e/ou mental é fundamental para se atingir o 
estado que descrevemos aqui. 

As crianças, ou em outros baralhos um casal jovem, brincam, 
chegando até a induzir o leitor, em alguns tarot, a possibilidade que 
estes briguem. É uma interação que ocorre aqui. As duas forças 
constantemente presentes em nosso estudo interagem e se tocam, 
como um homem e uma mulher, ou crianças de sexos opostos. 
Talvez, se fosse possível e o conceito não fosse figurativo, se 
olhássemos os elétrons "orbitando" ao redor do núcleo uns 
descreveriam como uma interação harmônica, outros diriam que é 
uma briga, onde elétrons tenta fugir do núcleo atômico. Há 
interação, movimento e contato entre as duas forças 
complementares aqui envolvidas, representadas pelo casal. 

Uma curiosidade: quando aparecem crianças e não um casal, 
estas são tidas como de sexos opostos por cobrirem seus genitais. 
Tais figuras são gêmeas. 

O simbolismo das colunas J (Jakin) e B (Bohas) sustentando 
o pórtico na entrada dos templos é alusivo ao fato de que estas 
duas forças sustentam o universo. Elas trabalham em conjunto e 
somente assim são produtivas. Como já afirmamos, todos os 
átomos do universo são presos nesta teia universal, na luz astral, e 
é por meio desta que agem os magos. 

Não pretendemos aqui retornar aos comentários sobre esta 
força universal que tem dupla natureza. O assunto já foi abordado 
diversas vezes no decorrer da explanação do vários arcanos. O que 
trataremos agora é sobre a Pedra Filosofal. 



A lei imutável da natureza, do fixo e do volátil, é a própria 
essência de natureza ou do próprio criador. É chamado de fixo tudo 
aquilo que tende, por sua própria constituição, ao repouso e à 
estabilidade. Tudo aquilo que, por excelência, tendente ao 
movimento, a dinâmica, é chamado de volátil. Se quisermos dar 
existência a algo, temos de saber a natureza intima do objeto, ou 
seja, conhecer a estrutura a fundo, em todos os níveis. É a 
volatilização do fixo. Por fim, fazemos a  síntese de tudo isso e 
damos existência à obra. Temos assim a fixação do volátil. Tem que 
se ter uma interação de ambos, caso se deseje tornar algo possível. 

A magnitude da obra é inteiramente proporcional à 
grandiosidade do projeto. O aprendiz, depende, quase por absoluto, 
da boa técnica, de seguir fielmente os passos que seu mestre lhe 
ensinou. Porém, num mestre, num mago, a genialidade de tal 
projeto é calcada na sabedoria do operador e sua maestria em 
conduzir a luz astral, volatilizando o fixo ou fixando o volátil. 

Crenças e sabedorias tem que ser definitivamente separadas 
nesta fase. A sabedoria, que foi constituída nas experiências 
científicas e calcada  na razão, provada e comprovada, é a base do 
discernimento da verdade. Aquele que desconhecer a verdade não 
conseguirá dominar a natureza, nem interna nem externa. A crença 
é fruto dos sentimentos e da razão. Cremos quando não 
conseguimos explicar, mas necessitamos da existência para dar 
sentido aos nossos pensamentos. E. Levi, em Dogma e Ritual da 
Alta Magia,  diz: "…devemos desembaraçar nossas certezas das 
nossas crenças e da fé; compreender bem que não sabemos as 
coisas que cremos, e que não cremos mais em nenhuma das 
coisas que chegamos a saber, e que, assim, a essência das coisas 
da fé é o desconhecido e o indefinido, ao passo que é tudo o 
contrário das coisas da ciência." 

A razão é o ponto comum de ambos, fé e sabedoria. Como tal 
ela, a razão, é o que é. Tem um sentido absoluto, a razão é 
imutável. Nossas crenças têm que ser calcadas exatamente neste 
imutável, na razão, para que seja sólida e inabalável, persistindo 
além de qualquer fronteira. Deus é a razão absoluta, não uma 
hipótese, pois a partir Dele tudo se explica, sendo Ele a explicação 
de tudo. É permitida a dúvida, a hipótese, para se chegar a uma 
síntese e a razão. Uma fé ponderada, ou seja, que permita o 
questionamento e explique as dúvidas de seus questionadores, é 
baseada numa crença razoável, que acredita no provável do que 



não sabemos calcado naquilo que já sabemos. Se somos partes 
integrantes de duas realidades, se somos manifestação de um eu 
interior cuja fonte é universal, nada mais justo do que concluir que 
uma realidade se mostre, de alguma forma, na outra, sendo uma 
resposta para a outra. Há uma equivalência, uma similitude e uma 
interdependência entre todos os planos. Algo tido como 
universalmente desejável aqui não pode perder seu valor relativo 
em uma realidade que se sobrepõem a esta. 

Tudo isso é a lei do quaternário, cujos hebreus detinham. Os 
alquimistas sabiam disso. 

É de conhecimento geral a utilização da pedra como um 
arquétipo de confiança e solidez. A Pedra Filosofal da alquimia é 
baseado exatamente nesses conceitos. É também tida como a 
Pedra Cúbica. Segundo Eliphas Levi, os antigos denominavam 
Elagabala ou Heliogabala uma pedra preta que representava o sol. 
Tudo isso em função dos quatro elementos, muitas vezes aqui 
abordados, descritos sobre diversos nomes conforme a tradição. 

Tomemos os quatro elementos nos naipes dentro das suas 
representações aqui já correlacionadas anteriormente: ouros - touro 
- sal - terra, espadas - leão - enxofre - fogo, copas - homem/anjo - 
mercúrio - água, paus - águia - azoth - ar. 

Ouros, espadas e copas são acessórios de paus, são partes 
desta, se tomarmos por base o que já dissemos: a magnitude da 
obra depende de genialidade de seu projeto. A Pedra Cúbica, 
sendo uma síntese do que expomos, reunindo os quatro elementos 
em toda a sua estrutura em suas faces, é uma alusão justa ao sol, 
pois como já dissemos, é o potencial da existência e seu 
mantenedor, fonte primitiva de tudo que cerca nosso pequeno 
mundo. No capítulo de ASTROGENÉTICA damos uma ideia da 
influencia deste astro na vida de cada um e de todo o planeta. Seria 
justo dizer que, dentre tudo que conhecemos, este, o sol, seria o 
trono de Deus (em analogia ao trono do Imperador). 

Achar a pedra filosofal é chegar ao absoluto e este, como está 
implícito em seu conceito, é imutável. 

             

Nas leituras 



         Realização pessoal e espiritual. Felicidade, entusiasmo, 
sinceridade, prazer de viver, raciocínio fácil, reflexão, objetividade, 
vivacidade, desembaraço, espiritualidade, glória e iluminação no 
caminho. Conciliação e união estável. Realização, felicidade, 
casamento e filhos. 

         INVERTIDA: Presunção, rompimento amoroso, futuro incerto, 
solidão, adiantamento de fatos. 

  

  

  

 


