
 

ARCANO NOVE - O EREMITA 

  

  

Título: O Eremita, O Tempo. 

Insígnias: a lâmpada, a ampulheta, o bastão, o manto. 

Número: nove (9); Letra: Teth ט 

Objetivo: o emprego do conhecimento com sabedoria. 

Meios utilizados: através da experiência e da reflexão. 

Obstáculos: desconfiança das pessoas, inclinação a misantropia, 
medo da pobreza, avareza, ceticismo, medo das novidades, receios 
mal fundados. 

Um conselho: não fugir às responsabilidades consideradas 
aborrecidas. 

Um apelo: à calma, buscando reconhecer bem um caminho antes 
de seguir a diante 

Recomendação: trabalhar pacientemente e estudar com 
profundidade. 

  

"Esta figura representa a luz da inteligência irradiante em todas as 
direções. Um manto com seu interior alvo, simboliza a prudência 
que usa seu poder, o qual, aos olhos dos homens deve parecer 
bom, porém sem ostentação. O exterior escuro significa que a 
sabedoria se oculta aos olhos de quem não a deve possuir. O 
bastão que carrega e no qual se apoia é a cautela no agir. A 
CARTA TODA SIMBOLIZA A EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA NO 
DECURSO DAS INICIAÇÕES, e seus conseqüentes atributos: 
cautela (bastão), o poder de raciocínio (lâmpada), atitudes límpidas 
(interior do manto), ocultação da verdade que não pode ser 
revelada (exterior do manto). Às vezes, em sonhos ou visões, a 



chegada a esta carta é demostrada com o aparecimento de um 
velho. 

Tem o poder de trazer a luz algo que estava a muito tempo 
escondido, porém muito desejado. Traz esclarecimento ao 
raciocínio e contentamento físico. Pode trazer o desejo de solidão. 
Em alguns baralhos, uma serpente é mantida presa na ponta 
inferior do cajado: domínio das situações. Relaciona-se com o 
tempo, como preocupação de ser mutável e perecível. É uma 
tentativa, também, de encontrar a honestidade das pessoas, 
inutilmente buscada na carta anterior. Pode acontece nessa 
iniciação a fuga a situações difíceis, não adaptação, procura de 
acomodação ou facilidade, afim de manter o próprio temperamento. 
De certo modo é o desejo dos privilégios pessoais. Favorece o 
estudo e a pesquisa. Um grande segredo poderá ser revelado." 

(Prof. Marlanfe) 

  

Comentários  (de Leonardo Araujo.) 

  

Como a grande maioria das figuras aparenta, este é um 
senhor sábio arquetípico.. Representa o máximo do ser humano 
natural., como razão encarnada. Ele a tudo conhece, sua vivência o 
ensinou em plenitude. O longo acúmulo de vastas experiências e o 
aprendizado das lições que estas trazem, o faz gozar de espantoso 
saber, saber este que não consta em livros. A vida não tem mistério 
para esta lâmina. 

Similar ao Louco, é um andante, mas este andarilho sabe 
para onde vai, a assimilação das experiências do passado 
asseguram-lhe isto. O bastão que também apareceu com o louco 
sendo arrastado, aqui serve para certificar-se do caminho que 
segue, simbolizando sua audácia em sua caminhada. Sua 
luminária, antes escondida na bolsa, agora aparece com plenitude, 
sendo usada como uma capacidade maximizada. Ao contrário 
daqueles que querem chamar atenção, este se veste com descrição 
e passa despercebido, em silêncio 

Sua lâmpada, de Trimegisto, é a razão, a luz da inteligência. 
Ilumina todo seu espectro temporal. Esta chama nos oferece a luz 



espiritual, a única que pode dissipar as névoas da alma. Deve-se ter 
cuidado com esta luz para não ofuscar ou ser ofuscado pela 
mesma. Precisa controlá-la  meticulosamente. 

O tempo está relacionado com esta figura, pois aparece 
associada a Saturno na sua personificação de Cronos, 
principalmente quando empunha uma ampulheta (como nas cartas 
de minchiate, de Bembo e de Gringonneur), o que não aparece na 
maioria das cartas tradicionais. 

 O manto que lhe envolve é o manto de Apolônio. Representa 
a sua discrição. A claridade interna desta veste indica sua conexão 
com princípios superiores. Sua cor escura por fora indica o 
isolamento que o sábio mantém-se do caos externo. Representa 
também a posse de si mesmo e o autodomínio. 

Seu bastão representa o auxílio das forças ocultas, da 
natureza, de sua força e audácia. 

No decorrer dos anos a humanidade veio demonstrando um 
crescente empobrecimento de espírito. Como isso, voltou sua busca 
para seu exterior, buscando gurus, sábios, sacerdotes, etc. As 
terapias de grupo ganham cada vez mais espaço, e o caminho 
interno fica cada vez mais esquecido. Nos contos, quando o herói 
se encontra em situação difícil, vai buscar o sábio ou este lhe 
aparece e dá nova força ao herói. Ë necessário que juntemos os 
pedaço de nós que projetamos nos outros para formar nossa 
própria personalidade e consciência superior. O caminho solitário é 
difícil, mas é conhecendo a si mesmo que acenderemos a nossa 
chama interna que brilhará verdadeiramente em todos os 
momentos. 

Não se trata de tentar ser a figura arquetípica, pois isto é 
ilusório, trata-se de achar nossa própria essência. Vestir-se como o 
eremita ou qualquer outro arquétipo é tentar viver um personagem 
que não é sua verdade. 

É uma necessidade humana estar a serviço de uma 
autoridade divina, construir sua parte da Grande Obra. Somente a 
consciência representada nesta carta é que nos permite focar 
nossos esforços para cumprir esta meta. 

Algumas lâminas são claras ao mostrar o instinto, 
normalmente representado por uma serpente, ao seu lado, dócil. 



Está serpente é o mesmo animal que aparece na carta zero, O 
Louco, mordendo e atormentando o andarilho. 

O preço que se paga para obter a consciência interior é o da 
introspeção e solidão, por vezes com culpa e sofrimento. Obter a 
luz interior é transformar-se, sua mente se expande, seus 
semelhantes parecerão bem diferentes depois desta experiência. 
Este isolamento permanecerá até que outros alcancem este estágio 
de iluminação interna. 

É importante saber que nossos mestres e salvadores nos 
indicaram este caminho, mas não podem trilhar por nós. Cada um 
tem que fazer o seu. É intimo e pessoal, por isso a necessidade do 
silêncio ao trilhá-lo. 

O numero nove representa o reflexo divino. Por isso Hermes o 
fez o número da iniciação. É a idéia divina e toda sua força abstrata, 
também exprimindo o luxo na crença, consequentemente, na 
superstição e idolatria. O iniciado reina sobre a superstição e pela 
superstição, segundo Levi. 

Quando o ser humano recebe um chamado interno, tem que 
atendê-lo, pois se não o fizer, corre o risco de ser forçado a fazer, 
através de uma doença, crise física ou mental. Se atendermos ao 
chamado interno do conhecimento, atendendo ao Velho Sábio, 
nossa introspeção será de maneira suave, sem traumas e 
aprenderemos a voltar a esta quando precisarmos ou quisermos. É 
uma excelente oportunidade de interiorização, para se conhecer 
melhor e para períodos em que se deseja isolar-se para meditar. 
Ele nos aparece como uma nova luz e esperança, desmascarando 
os falsos caminhos que nos cruzam a vida, pelos quais estaremos 
eternamente iludidos sem reconhecer o erro. 

A caracterização deste arcano como frade, mostra que está 
ligado a uma coletividade religiosa, mostrando que este caminho o 
mantém em contato com a mesma. Não se mostra parada na 
estrada, mostrando assim que devemos percorrer esta sem parar 
na mesma. Esta é só uma ponte ao nosso objetivo. 

Sua ajuda a outros semelhantes se dá da única maneira 
verdadeiramente possível, sendo ele mesmo em sua totalidade. 



Este arcano é caracterizado pelo aprendizado da razão e 
domínio da liberdade. Este foi um dos resultados do esforço da sua 
vida, e nada adquirimos sem esforço. 

Para quem a vida tanto ensinou, os traço e características 
deixadas pelo tempo nos seus semelhantes tornam-se um livro na 
qual o eremita lê com clareza os atributos da alma daquele. Por 
isto, o iniciado passa a ter a dom da adivinhação. Conhecendo 
racionalmente o outro, atos inesperados não afastarão o desfecho 
final esperado. 

Isto é resultado da união da razão com a lei das analogias. 
Por isso nada lhe assusta, e a tudo ousa Conhece seu poder 
pessoal. Segundo Eliphas Levi "sabe a razão de todos os 
simbolismos e de todos os cultos, ousa pratica-los ou abster-se 
deles sem hipocrisia e sem impiedade, e cala-se sobre o dogma 
único da alta iniciação". 

Isto representa o conhecimento da única e verdadeira religião 
do mundo, da qual as demais são fragmentos, distorções ou 
sombras desta. Tomam os mitos ao pé da letra, fazendo o que 
ridicularizam nas tradições mais antigas. É uma ignorância afirmar 
isto destas tradições. O que diríamos, por exemplo, se no futuro 
dissessem que os católicos adoravam um velho, um supliciado e 
uma pomba? 

A religião universal tem suas bases na analogia e não 
confunde a fé com a ciência. A fé pessoal, de cada um de nós deve 
ser respeitada e qualquer conhecimento deve ser no sentido de 
elucidá-la, sem confrontá-la. Confrontar a fé pessoal é afastar a 
pessoa de nós ou mergulha-la no caos sem podermos garantir que 
a tiraremos de lá. Uma futura mudança desta deve ser diante do 
conhecimento e experiência interna da pessoa, vindo a mudança 
então de dentro para fora. 

Os sábios nos falam para transmitir a ciência, que só assim é 
transmitida visando a nos ensinar a trilhar nossos próprios 
caminhos. Cada um é dono de si, é produto de suas obras. 

Quem é senhor de si, dominará com facilidade os outros. Não 
deve ser seduzido por isto. Deve reconhecer a eterna hierarquia 
universal. Pregar a igualdade como uma verdade universal, pode 
criar a ilusão de que todos já chegamos a este grau de maturidade. 
É necessário preparar a todos a esta grande verdade para 



podermos praticá-la. Antes disso, aqueles que conhecem a lei 
divina devem orientar os que ainda se encontram nas trevas, pois 
quanto mais se sabe, mais se deve fazer. 

A iniciação é caracterizada pela luta e provas. Estas nos 
preparam para chegar à prática da magia.  A ausência da iniciação 
nas religiões e na vida é que produz o caos que encontramos no 
dia-à-dia. É do vulgo desconhecida a lei do progresso laborioso e 
voluntário empregada na iniciação. 

Cegos guiando cegos só pode provocar grandes tombos, mais 
cedo ou mais tarde. 

Devemos almejar somente o que devemos fazer, o que for 
razoável e justo. Para isso é necessário ter controle absoluto sobre 
os desejos e temores, pois estes abafam a voz da razão. 

  

Nas Leituras: 

Informação, prudência, circunspecção, conhecimento, descrição, 
estudo, sabedoria, paciência, mistério,  maturidade, fecundidade, 
riqueza interior, introspecção, contenção. 

INVERTIDA 

            Egoísmo, falsidade, timidez, tristeza, misantropia, ceticismo, 
esterilidade, imprudência, mau conselho, desconfiança, solidão. 



 

 



 

 


