
ARCANO DOIS - A SACERDOTISA 

  

  

INSÍGNIAS - O crescente lunar, um trono, um livro, um cálice, uma 
"shekinah", uma menorah. 

NÚMERO - 2 (dois); LETRA - Beth ב. 

POSIÇÃO - Sentada, segurando um livro ou uma cruz. 

DESCRIÇÃO - Uma mulher sentada diante de uma forma cúbica, 
em cima da qual há vários objetos, chamados: "As Sete Luzes da 
Sabedoria". 

DIVISÃO - Acima: uma íbis, uma assinatura e uma constelação. 

                    Abaixo: duas colunas, uma clara e outra escura. 

OBJETIVO - Descobrir o UNO atrás das manifestações duais. 
Adaptar-se às oposições dos fenômenos , ao mesmo tempo em que 
procura controlar as forças de cima, na qual, nesta câmara se 
penetra ( Minerva Mundi). 

OBSTÁCULOS DO PORTAL - Pelo sentimento: rancor, 
dissimulação, intolerância e instabilidade emocional. 

                                                    Pela inteligência: intenções ocultas 
e não confessadas, conflito consigo mesmo. 

UM CONSELHO - Perseverar na busca pela verdade praticando o 
bem. 

UMA PROMESSA - Maturidade e multiplicação das forças e dons 
recebidos. 

UMA RECOMENDAÇÃO - Silenciar sobre o ocultismo diante dos 
ignorantes, para não se expor à incompreensão e ao ridículo. 

"Esta câmara é conhecimento da geração de todos os fenômenos 
naturais. Ensina a estudar, a aprender e saber. Busca a fonte de 



água do grande manancial que forma todas as coisas vivas, visíveis 
e invisíveis. 

Descobre-se em nós a oposição, fonte de conhecimentos, mas 
também, de conflitos. Só neutralizando tal situação podemos 
adaptar-nos às situações. É uma câmara na qual se supões saber 
mais do que se sabe, contudo, é nela que fará a descoberta do 
Agente, que mais tarde, saberá manipular com sabedoria. Traz 
subidas e descidas. 

Enfrentará a luta da matéria contra o Espírito, do bem contra o mal. 

Precisa-se, pois, jamais se considerar só, abandonado ou 
desorientado - alguém vela todo o tempo por seu caminhar, para 
que chegue a bom termo. Caso os propósitos de teu coração não 
sejam bons, melhor que não chegues a descobrir a JOIA DA 
CÂMARA - o Grande Agente Mágico, pois, usa-lo para o mal é 
perder-se. Surgirão poderes latentes em grande quantidade, na 
medida que superares os obstáculos. 

Comentário I 

Uma mulher sentada que, apesar do traje simples, usa a coroa 
Tríplice do papado. Tem um livro aberto no colo. 

 A história de uma mulher Papa remonta a 1282, tendo surgido de 
dois modos algo diferentes, naquele ano. Martin Polonus relatava a 
lenda da Papisa Joana : uma mulher, disfarçada de homem, sob o 
nome de João Anghlus, fora eleita Papa, após a morte de Leão IV 
(cerca de 855 d.C.). Finalmente, após um período de dois anos, 
cinco meses e quatro dias, foi desmascarada ao descobrir-se que 
estava grávida. A lenda se tornou muito popular, embora registros 
históricos demonstrem que tudo não passou de um lapso de apenas 
um mês e meio, entre a morte de Leão IV e a consagração de 
Benedito III. 

A outra história tem algum fundo de veracidade, bem como um 
relacionamento direto com um dos mais antigos baralhos do Tarot. 
A fundadora de uma seita religiosa, os Guglielmitas, foi Guglielma 
de Bohemia e, após sua morte, em 1282, espalhou-se o rumor de 
que ela ressuscitaria em 1300, inaugurando uma nova era, em que 
as mulheres poderiam ser papas. Os Guglielmitas elegeram a irmã 
Manfreda Visconti para ser sua Papisa, mas ela foi condenada à 



fogueira em 1300, tendo sido homenageada em um dos baralhos 
executados para a família Visconti. 

No baralho Wirth, esta carta também tem o nome de Papisa, mas 
os elementos, definitivamente não cristãos, refletem bem a 
tendência de ser dado um outro nome à lâmina, o de Alta 
Sacerdotisa. Isto deriva originariamente de Court de Gebelin, tendo 
sido desenvolvido por Pitois que descreveu esta figura como "A 
porta do santuário oculto". Uma mulher que se assenta no portal do 
templo de Ísis, entre uma coluna vermelha e outra azul, usa uma 
tiara, encimada por uma lua crescente, tem no peito uma cruz solar 
e no colo um livro aberto." 

(Da Apostilha do Prof. Marlanfe) 

  

Complementação:  Comentário II  (de Leonardo Oliveira de Araújo) 

Esta é a primeira carta da coluna de Ísis. 

Este arcano personifica a feminilidade da divindade, como Ísis, 
Juno, Ishtar e Astarte, mais tarde, vem se juntar a estas, Maria. 
Todas estas sob seu aspecto religioso e, ou, introspectivo. 

É o vaso da transformação. Nela, o espírito se torna carne, motivo 
pelo qual tudo é celebrado, pelo criador e sua criação. Se assim 
não fosse, se não reconhecêssemos o milagre e a verdade que é o 
espírito tornar-se carne, nada faria sentido nas cerimônias. 

O livro aberto mostra que ela segue a lei divina e mostra-a àqueles 
que a procuram. Suas vestes e seu título demonstram sua vocação 
divina. Ela é receptiva a esta lei e a esta força, como o aspecto 
feminino o é. A maneira como algumas cartas trazem a Papisa 
segurando o livro, com as duas mãos, mostra a tentativa de fazer 
chegar à consciência o conhecimento do subconsciente. 

Paciência, persistência e conhecimento espiritual praticamente 
instintivo é o modo pelo que governa. 

A maneira que a mulher se comporta, segue o ritmo imprevisível da 
natureza. Por isso, a intuição é nela forte, por ser uma arma que 
dispõe, e isso, normalmente, a capacita para enfrentar imprevistos e 
novidades que desafiam a lógica, porém o,livro mostra sua 



dedicação também aos estudos. Seu lado negro é implacável, como 
a fúria da natureza. 

A referência encontrada nas cartas que representam esta lâmina 
como duas colunas, ou similares, faz referência direta ao numero 
dois, à dualidade, às colunas do templo, à eterna bipolaridade que a 
tudo movimenta, que temos que saber como equilibrar. 

Isto não é apresentado com muita clareza por ela esconder um 
segredo, como na lenda da Papisa grávida. O "Véu de Ísis", 
representando o grande segredo e mistério que a mulher guarda em 
si, por vezes, escondido da própria. 

Sendo assim, é natural que seu elemento seja a água, na qual nós, 
humanos - e podemos dizer, a imensa maioria dos organismos 
complexos - somos gerados e nascemos. Não esquecendo também 
da imensa quantidade de mitos que fazem referência ao início da 
criação saindo das águas. Criação ou restauração, como a deusa 
Ísis faz com o deus Osíris após juntar-lhe os membros separados e, 
dar-lhe assim, nova vida. 

A dualidade é vida, pois a vida se produz pelo movimento, o que 
não ocorre numa unidade. O conhecimento da dualidade é a chave 
para a ciência divina, mãe da ciência dos homens. Por isso a 
referência à dualidade nos mitos antigos, pois sem esta não se 
entenderia o universo. 

A Eva bíblica é escrita como äåä, em hebraico, que se lê EVE ou 
EVA. Acrescentando é (Iod ou Jod), princípio fecundador, temos o 
nome de Deus em hebraico: äåäé (IOD-SHAVÁ, ou Ieshuá, 
abrasileirando, Jeová). Esta é a chave do quaternário, dos quatro 
elementos: ar, água, fogo e terra. 

Dito por Hermes, "O que está em cima é como o que está em 
baixo", eis o princípio do binário e o porque do seu movimento, por 
amar. à o homem e á a mulher; Jakin, o ativo, e Bohas, o passivo. 
Este são os nomes das colunas do templo de Salomão, explicando 
o antagonismo e representando as duas forças que sustentam toda 
a criação. 

Não se trata de bem ou mal, estes são conceitos humanos. 
Tratamos de duas forças vivas e universais que se manifestam em 
todos os planos da criação, do micro ao macro, que são figuradas 
por opostos complementares, como homem e mulher, vazio e cheio, 



ativo e passivo, Yang e Ying, céu e terra, etc. Um pólo só faz 
sentido diante do seu complemento, como a luz só se mostra a nós 
por conhecermos a sombra. Atrair e repelir é o segredo elementar 
da magia. 

Equilibrar estes princípios universais é dominar a força da criação, a 
luz astral que banha tudo que conhecemos e haveremos de 
conhecer, toda a existência. Equilibra-las sem anulá-las, pois ai 
cessaria o movimento, condição da vida. Quando alimentamos 
uma destas polaridades, quando inflamamos esta até o seu 
auge, estamos, inevitavelmente, preparando o caminho ou 
atraindo mais seu complemento. Como uma gangorra, onde 
mover um lado é mover seu oposto, pois só assim provocamos 
movimento. O movimento é uma troca perpétua, diz Levi. 

Temos que saber controlar o equilíbrio destas forças para agirmos 
na magia e na vida. Assim, aqueles que são imprudentes e 
desconhecem esta lei, ao agirem num sentido, por vezes são 
surpreendidos quando notam que os efeitos de seus atos 
foram opostos ao esperado. Tentando construir, destroem; 
tentando ser amados, se apaixonam perdidamente. Demostram 
assim desconhecer que a magnetização, como conhecido pela 
ciência dos homens, é um canal de fluxo e refluxo, de ida e volta. É 
preciso saber lidar com os dois para se produzir algo. 

Nada é tão próximo de sua natureza quanto seu oposto: bom e 
mau, amor e ódio. 

Além disso, é necessária domar os instintos e impulsos, pois a ideia 
só se concretiza pela ação da firme vontade, ou fé. Qualquer 
fraqueza nossa é uma comporta de desvio para as forças que 
estamos utilizando, e quando estas escapam ao nosso controle os 
resultados são imprevisíveis. Este é o motivo porque as tradições 
mantêm os curiosos e mentalmente fracos afastados deste 
caminho, para preserva-lhes a integridade mental e física. 

  

  

 

 



"INTERPRETAÇÃO: Lâmina do conhecimento, mas conhecimento 
oculto; representa a maneira pela qual pode ser obtida a 
compreensão, mais intuitivamente do que pela inquirição. Se nos 
colocarmos na posição das pessoas medievais ao interpretarmos 
esta imagem, veremos que, para elas, a mesma representava a 
perigosa natureza do conhecimento secreto. Esta enigmática 
mulher retém as chaves do reino e o livro da lei, porém, ela não é 
tudo o que parece: uma mulher disfarçada como Papa, tanto 
envolve um sacrilégio como uma afronta à lei (de conveniência) 
estabelecida, mas ao mesmo tempo ela representa o progresso e a 
liberdade. 

Não devemos esquecer seu significado como alta sacerdotisa, 
talvez de Ísis; ou como Juno - ou Hera - a rainha do céu. Os gregos 
identificavam Ísis como Hera. Quando Hera, sozinha e em segredo, 
concebeu e deu à luz uma criança, esta "não foi um filho que se 
assemelhasse a deuses ou homens, mas o medonho, terrível, Tifão, 
o flagelo da humanidade"." 

(Prof. Marlanfe) 

  

na divinação  

INTERPRETAÇÃO (Complemento): Poder, discernimento, 
praticidade, habilidade para ensinar, necessidade de estudar, bom 
senso, moralismo, sabedoria, segurança, meditação, intuição, 
misticismo, segredo bem guardado, personalidade severa. 

INVERTIDA: Ignorância, domínio supérfluo, egoísmo, presunção de 
saber, intolerância. 

  

  



 



 

  



 

  

  



 

  

 


