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 E Kamael, como previra, chegou na hora para o 

encontro com o amigo. Hércules estivera cumprindo mais 

uma de suas tarefas, a última: aprisionar  Cérbero, o Cão 

de três cabeças, o Guardião do Inferno. Hades, o deus dos 

Infernos,  sabia-se impotente diante do Filho de Zeus. 

Não entrou nesta briga; e assim Hércules terminou os 

seus doze trabalhos. Como o Oráculo de Delfos previra, o 

herói, terminado seu último desafio, foi elevado aos Céus, 

onde o saudaram os deuses olímpicos. 

 CAPTURAR 

CÉRBERO, CÃO DE TRÊS CABEÇAS DE HADES, E 

GUARDIÃO DO INFERNO. 

Os famosos doze trabalhos de Hércules: 

1. matar o leão da Nemeia 

2. matar a Hidra de Lerna 

3. capturar o javali de Erimanto 

4. capturar a corça de Cerineia 

5. expulsar as aves do lago Estínfalo 

6. limpar as estrebarias de Aúgias 

7. capturar o touro de Creta 

8. capturar os cavalos de Diómedes 

9. obter o cinturão de Hipólita, rainha das Amazonas 

10. buscar os bois de Gerião 

11. buscar os pomos de ouro do jardim das Hespérides 

12. capturar o cão Cérbero 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=hercules&source=images&cd=&cad=rja&docid=r7Q8jiWtX6foMM&tbnid=Wc7flM3zbhsksM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwallpaperweb.org%2Fwallpaper%2Ffantasy%2Fhercules-cerberus_5955.htm&ei=-jWWUcbNM4ay8QSrtICQBw&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNH0Kfi7yobczv4stcsEYKMmXl5qQQ&ust=1368885030941282
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=hercules&source=images&cd=&cad=rja&docid=r7Q8jiWtX6foMM&tbnid=Wc7flM3zbhsksM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwallpaperweb.org%2Fwallpaper%2Ffantasy%2Fhercules-cerberus_5955.htm&ei=-jWWUcbNM4ay8QSrtICQBw&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNH0Kfi7yobczv4stcsEYKMmXl5qQQ&ust=1368885030941282
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_trabalhos_de_H%C3%A9rcules
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%A3o_da_Nemeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidra_de_Lerna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Javali_de_Erimanto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A7a_de_Cerineia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aves_do_lago_Est%C3%ADnfalo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%BAgias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Touro_de_Creta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalos_de_Di%C3%B3medes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(guerreiras)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geri%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3_dourada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_das_Hesp%C3%A9rides
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rbero
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Os doze trabalhos de Hércules, painel lateral de um sarcófago da Coleção Ludovisi, 
abaixo: 

 

 Kamael  saudou o amigo com um forte aperto de 

mão, parabenizou-o pelo sucesso na realização das 12 

façanhas de que o incumbira Euristeu, e iniciaram,  juntos, 

o Caminho de Geburah para Tipharet. Lá eles 

encontrariam os Mestres que consagrariam Hércules o 

humano mais forte, personificação da própria FORÇA. 

A FORÇA 

ESTA CARTA DO TAROT LIGA-SE A UM DOS DOZE 
TRABALHOS DE HÉRCULES: MATAR O LEÃO DA NEMÉIA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sarc%C3%B3fago
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Twelve_Labours_Altemps_Inv8642.jpg
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=carta+do+tarot+a+for%C3%A7a&source=images&cd=&cad=rja&docid=ilAYexNZnMgcuM&tbnid=COOCibXdsgeMsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.50emais.com.br%2Farquivo%2F2012%2F05%2Fcarta-de-tarot-do-dia-a-forca-2%2F&ei=5kGWUZ-nGZK88wSAo4GAAg&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNHo_YY7y6LCkGo_hcdWxlG98rugtA&ust=1368887978791161
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=carta+do+tarot+a+for%C3%A7a&source=images&cd=&cad=rja&docid=ilAYexNZnMgcuM&tbnid=COOCibXdsgeMsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.50emais.com.br%2Farquivo%2F2012%2F05%2Fcarta-de-tarot-do-dia-a-forca-2%2F&ei=5kGWUZ-nGZK88wSAo4GAAg&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNHo_YY7y6LCkGo_hcdWxlG98rugtA&ust=1368887978791161
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-“Caro amigo - disse Kamael – sabemos que Raphael te 
espera para consagrar tuas vitórias. Tu te tornaste um 
Mestre quando concluíste os doze Trabalhos que te 
impôs  Euristeu. Aqui, terás a tua Apoteose”. 

Na mitologia grega, Euristeu foi um rei de Tirinto e de Micenas, filho de 
Estênelo e Nicipe. Ele foi encarregado pelo Oráculo de Delfos de exigir de 
Hércules os Doze Trabalhos como expiação pelo assassinato de seus filhos. 

-“Kamael, submeter minha vontade à vontade de uma 
pessoa que eu odiava foi a maior tarefa que realizei. 
Euristeu usurpou meu trono em Micenas. Meu coração o 
odiava mortalmente. Porém a crise de loucura que Hera 
me impôs, levando-me a matar minha esposa e filhos, 
não me deixou outra alternativa.  SUBMETER A VONTADE 
É O GRANDE FEITO DO HERÓI. Houve horas em que eu 
quisera torcer o pescoço do sobrinho de Alcmena; mas o 
Oráculo de Delfos foi claro: somente servindo Euristeu 
por doze anos eu poderia me redimir do crime cometido 
em estado de loucura.  Valente é aquele que a si vence”. 

“Sem essa primeira vitória sobre mim mesmo, todas as 
outras tornar-se-iam apenas prova de força bruta, e não 
de Virtude”. 

“As Parcas ter-me-iam  punido com a cegueira, como 
fizeram com Édipo por matar o pai e ser amante da 
própria mãe, porém a Virtude – Força maior – me 
protegeu do castigo. Tomado pela loucura, eu estava fora 
de mim, portanto tornado irresponsável por minhas 
ações. Se soubesses o quanto sofri quando percebi o que 
havia feito...destruí minha amada família!” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tirinto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Micenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%AAnelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_doze_trabalhos_de_H%C3%A9rcules
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expia%C3%A7%C3%A3o
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-“Como afirmou Aristóteles, os deuses reservam aos 
fortes uma vida trágica; foste vítima do Destino, não te 
poderiam imputar culpa. Mas eis-nos às portas de 
Tipharet. Entremos.” – disse Kamael. 

   ASSIM OS ROMANOS 
IMAGINAVAM HÉRCULES, PROTÓTIPO DO HOMEM 
PERFEITO. 

 Raphael os recebeu em Tipharet e os levou para o 
amplo salão onde os Mestres haviam-se reunido para 
homenagear  o Herói. 

- “Unitate et Veritate” – disse Raphael. 

- “Unitate et Veritate” – responderam em coro os 
presentes (esta é a saudação dos Mestres de Tipharet). 

 Sidharta Gautama, o Buda, aproximando-se de 
Hércules, disse: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Heracles_Pio-Clementino_Inv252.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Heracles_Pio-Clementino_Inv252.jpg
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-“Ó Filho predestinado do Santíssimo! Eu te saúdo em 
nome de todos os sábios da Índia.”! 

-“Teu auto-sacrifício pela humanidade, teu amor pelos 
homens, tuas ações objetivando a Justiça te colocam no 
Reino dos Mahatmas” – acrescentou Gandhi. 

-“Bebeste do Cálice que beberam todos os Mestres, 
segundo a disposição do Altíssimo, El-Elyon. Teu corpo foi 
inserido no Corpo do Cristo. Recebe minha bênção em 
Nome do Altíssimo Deus, El-Elyon, do qual sou 
Sacerdote”. 

-“Meu sacrifício, minha Oferta consistiu na quietude e na 
oração silenciosa. Tu ofereceste teu suor, teu sangue e 
tuas lágrimas pela humanidade. Eu me santifiquei pela 
prece, tu te santificaste pelo trabalho. Nossa Obra se 
completa, segundo o axioma do Mestre beneditino: ‘Ora 
et Labora’ – afirmou Teresa d’Ávila. 

-“És, como todos nós, ramo da oliveira brava enxertado 
na Oliveira verdadeira, Jesus Cristo, a quem, sem o saber, 
serviste durante toda a tua vida” – ajuntou Bento de 
Núrcia. 

 E os Mestres desfilaram diante do Novo Mestre, 
saudando-o em nome da Grande Fraternidade Branca, a 
fraternidade dos Anjos e dos Homens. 

 Hércules estava extasiado diante de tanto amor a ele 
demonstrado.  Então, o Mestre Excelso, o Cristo, chamou 
a Mestra da Beleza e o Mestre da Sabedoria para 
coroarem o Mestre da Força. Vênus estava mais bela do 
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que nunca; trazia uma coroa de louros com a qual 
consagraria o nosso Herói por toda a eternidade. 

 

 

VÊNUS, A MESTRA DA BELEZA, ESTAVA MAIS LINDA DO 

QUE NUNCA. TRAZIA UMA COROA DE LOUROS COM A 

QUAL CONSAGRARIA O HERÓI POR TODA A 

ETERNIDADE, COMO O MESTRE DA FORÇA. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Hercules_crowned_Desjardins_Louvre_MR2683.jpg
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   O  QUE ESTE CAPÍTULO PROCURA 

ACENTUAR É A NOÇÃO OCULTISTA DE FORÇA, NÃO 

COMO  INDICA A RAIZ “FORTIS” (FORTE), NO SENTIDO 

FÍSICO, MAS SIM A “FORÇA DA VIRTUDE” (VIRTUS, DE 

VIR, HOMEM, VARÃO).  ASSIM SENDO,  TRAÇAMOS 

UMA ANALOGIA NA QUAL O “HOMEM” VENCE O 

“ANIMAL”, ISTO É, A TENDÊNCIA DE SUA ALMA PARA O 

EGO (EGOÍSMO).  NESSA CONCEPÇÃO, DE FORÇA QUE 

VENCE O EGOÍSMO, A CARTA “A FORÇA” SE EQUIPARA À 

VIRTUDE DA “FORTALEZA”, DOM DO ESPÍRITO QUE 

INCLINA  A ALMA PARA O BEM. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=carta+do+tarot+a+for%C3%A7a&source=images&cd=&cad=rja&docid=vp6NY5PqZR_ECM&tbnid=Iy0uiFGnjqfTpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fzephyrus.blog.br%2Fzblog%2Ftarot%2Fhomens-sao-de-marte-mulheres-sao-de-venus%2F&ei=-YqWUdyAGpPK9QTd7IHgBw&bvm=bv.46751780,d.dmg&psig=AFQjCNGMfcEhUZmnsVmJyeuWFYpT3itirg&ust=1368906226488537
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=carta+do+tarot+a+for%C3%A7a&source=images&cd=&cad=rja&docid=vp6NY5PqZR_ECM&tbnid=Iy0uiFGnjqfTpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fzephyrus.blog.br%2Fzblog%2Ftarot%2Fhomens-sao-de-marte-mulheres-sao-de-venus%2F&ei=-YqWUdyAGpPK9QTd7IHgBw&bvm=bv.46751780,d.dmg&psig=AFQjCNGMfcEhUZmnsVmJyeuWFYpT3itirg&ust=1368906226488537

