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Curso de Tarot para Iniciante - Módulo II:  Arcanos Menores 

Naipe de Ouros 
Vera Vilanova 

Taróloga e Astróloga 
 

 

O Tarot é um oráculo composto de 78 cartas, sendo 22 Arcanos Maiores (ou Trunfos) que expressam os temas 

das experiências universais vividas pelo ser humano e 56 cartas denominadas Arcanos Menores que nos trazem 

estes mesmos temas para o plano prático da vida cotidiana. É importante ressaltar que Arcano significa “segredo”. 
 

O conjunto de 56 cartas denominadas Arcanos Menores é constituído por quatro grupos de 14 cartas, cada um 

deles com a mesma sequência: 10 cartas numeradas de 1 a 10 e mais quatro figuras: Valete, Cavaleiro, Rainha 

e Rei, também conhecidos como figuras da corte.  

 

 
 

Deck do Rider-Waite: uma visão concisa e prática dos arcanos menores 

 

Do ponto de vista astrológico os naipes são relacionados aos quatro elementos da seguinte forma: ar (espadas), 

terra (ouros), água (copas) e fogo (paus). Há quem veja ainda uma analogia dos naipes com as quatro classes 

sociais da Idade Média: nobreza (espadas), comerciantes (ouros) clero (copas), e camponeses (paus).  

 

 “Os Ouros representam o elemento terra: o dinheiro, os negócios, os assuntos materiais, a segurança, a fortuna, 

o bem-estar físico e a precaução. Os ouros constroem segurança física com base no material. Expressam-se eles 

mesmos através dos cinco sentidos: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. São cartas de resultados, de 

ações e reações tangíveis. Seu funcionamento é bastante simples, lento, estável e sem grandes influências das 

emoções”. (Edith Waite). 

 

A metodologia usada por mim para apresentação dos Arcanos Menores, nos Módulos II, III, IV e V, difere um 

pouco da que utilizei no “Módulo I – Arcanos Maiores”. No módulo dos Arcanos Maiores abordei separadamente 

os aspectos da vida profissional, da saúde e da vida amorosa, enquanto que nos módulos dos Arcanos Menores  

suprimi o item saúde e acrescentei um item que denominei de outros significados.  

 

Quanto ao tema saúde, abordado separadamente no Módulo I, embora se classifique dentro dessas mesmas 

questões do dia a dia, prefiro analisá-lo utilizando o significado do Arcano Maior que faz dupla com o Arcano 

Menor. Ele indica com mais precisão esse assunto e algumas vezes, as duas cartas juntas reforçam o quadro de 

saúde apresentado no jogo. Quando as cartas são antagônicas podem representar uma tendência do 

encaminhamento desse quadro, seja do passado para o presente, seja do presente para o futuro. 
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Com base no enunciado do último parágrafo, é importante observar que jogo sempre usando duas cartas 

conjuntamente em cada posição do jogo, uma retirada entre os 22 Arcanos Maiores e a outra entre os 56 

Arcanos Menores, qualquer que seja o jogo: Cruz Celta, Mandala, Jogo de Relacionamento etc.  
 

Ressalvo que essa é apenas uma das formas de se jogar Tarot, e que existem outras e, principalmente, que não 

existe forma certa ou errada para se jogar. Apenas o tarólogo sabe qual é a forma mais adequada para ele (a), qual 

amplia sua intuição e qual lhe dá mais segurança. Têm pessoas que jogam usando apenas os Arcanos Maiores, 

outras jogam com todos os Arcanos juntos (colocam os Arcanos Maiores e Menores todos numa pilha só), 

utilizando apenas uma carta em cada posição, em qualquer tipo de jogo, outras o fazem como eu etc. 

 
A minha escolha por essa metodologia de jogar Tarot (usando um Arcano Maior e um Arcano Menor juntos em 

cada posição do jogo) deu-se por que ela me trás mais informações, expande mais a minha intuição e também 

instiga a minha compreensão quando o significado do Arcano Maior é completamente diferente do significado do 

Arcano Menor. Muitas vezes quando isso acontece tento investigar o significado cruzando as informações 

presentes em algumas posições do jogo ou nele próprio como um todo.  

 

Vale a pena enfatizar que, jogar apenas com os Arcanos Maiores me deixa com a sensação que estou 

perdendo informações preciosas e disponíveis.  Quanto a jogar com todos os Arcanos misturados, confesso 

me deixa confusa e me é mais difícil interpretar o jogo.  Mas quero deixar bem claro que só você, com a prática 

do uso das cartas, terá a capacidade de achar o seu jeito “certo” de jogar Tarot. 

 

Outra prática muito comum, mas que também não uso nos meus jogos diz respeito à leitura de cartas 

invertidas, a qual não me parece necessária, já que a meu ver todas as cartas do Tarot em sua posição correta 

carregam em si significados positivos e negativos, o qual pode ser identificado pela posição onde a carta cai no 

jogo e/ou pela pergunta feita pelo consulente. 

 

Embora este curso seja baseado nas cartas Deck do Rider Waite não necessariamente você tem que 

trabalhar com esse baralho. O tarot de Waite, lançado em 1910 e desenhado pela artista plástica Pamela Colman, 

traz um desenho leve e luminoso, com cenas do cotidiano expressas pelos Arcanos Menores, uma novidade até 

àquele momento. Devido à sua aceitação, este deck tornou-se o mais difundido dentre os produzidos sob 

inspiração das chamadas escolas ocultistas que apareceram na  Europa a partir de meados do século 19, assim 

como o mais imitado e copiado modernamente. Assim sendo, não será difícil você encontrar um tarot semelhante 

ao do Rider Waite e que se adeque mais ao seu gosto pessoal. 
 

 

 

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

O Curso de Tarot  para Iniciante  reúne  material sistematizado 

por Vera Vilanova a partir de vários livros sobre o assunto.  

Veja a Bibliografia no final do texto. 

 

Uma “Visão Geral sobre o Tarot do Rider-Waite”, os registro de fontes, 

as Indicações Literárias e a motivação da autora para escrever um  

Curso de Tarot para Iniciantes estão no Módulo I – Arcanos Maiores, 

já publicado pelo Clube do Tarô: 
 

http://www.clubedotaro.com.br/site/m33_Arcanos_Maiores_Vera_Miranda.pdf  

 

Contato com a autora: veravilanova@gmail.com 

http://www.clubedotaro.com.br/site/m33_Arcanos_Maiores_Vera_Miranda.pdf
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Ás de Ouros - A Busca da Felicidade 
 

 

Símbolos: 
 

 Mão do Criador – impulso para efetuar as realizações desejadas. Mão disseminando raios brilhantes: contato com o 

plano superior, com o divino. 

 Moeda – qualidade sólida e duradoura, segurança material, riqueza, valores materiais. 

 Pentagrama (estela de cinco pontas) – símbolo das pessoas que aspiram coisas mais elevadas, riqueza interior. 

 Jardim verde e bem cuidado – corresponde ao elemento terra: o elemento do corpo, da matéria e do ganho material; 

representa fertilidade e recompensa por trabalho duro. 

 Lírios brancos – pureza espiritual. 

 Caminho dourado em direção ao cume das montanhas – caminho para o conhecimento superior e sabedoria. 

 Portal numa sebe de roseiras floridas – portal da “verdade”, perspectiva favorável para o futuro. 

 

Curiosidade: O Ás de Ouros é o único Ás do Tarot que não tem um Yod (primeira letra do nome impronunciável de            

Deus), ou seja, um ponto divino de energia caindo do céu. Essa ausência simboliza que A Terra em sua integridade e               

realidade sólida contém sua própria magia. 

 

O Ás, ou o número um, se destaca entre todas as cartas, pois é do número um que nascem todos os demais números. Um é o 

número do poder criativo e do potencial. Sempre que surge um Ás, ele expressa uma imensa energia; eles indicam recomeços 

de natureza vital, positiva e vigorosa. (Informações baseadas em Juliet Sharman-Burke) “Os Ases do Tarot representam boas 

oportunidades que não devem ser desperdiçadas, pois abrem novas perspectivas e oferecem chances concretas. Os Ases do 

Tarot são o equipamento básico do Mago – o conteúdo da trouxa carregada pelo Louco. O Ás de Ouros é uma das principais 

“cartas de sorte” dos Arcanos Menores especialmente no plano financeiro e amoroso. Ele representa a chance de ter uma 

experiência gratificante, encontrar algo duradouro e substancial, num espectro que vai do sucesso financeiro até a riqueza 

interior”. (Hajo Banzhaf) 

 

Vida Profissional: Você tem uma chance valiosa pela frente, que não deve ser desperdiçada. Se estiver pensando num 

recomeço profissional o caminho parece muito favorável. Em todas as outras situações existe uma boa probabilidade de 

conquistar algo valioso ou fazer progressos decisivos. 

 

Amor: Mantenha os olhos bem abertos. Existe uma chance de encontrar felicidade duradoura no amor. Talvez você se 

apaixone novamente, ou talvez uma experiência gratificante venha enriquecer o relacionamento já existente. 

 

Outros Significados: 
 

 Indicação de que a segurança financeira e material está ao seu alcance; 

 Sinal de mudança para melhor em termos materiais, recuperação financeira; 

 Negócio bem sucedido, empreendimento que pode trazer retorno financeiro, prosperidade e segurança material; 

 Oportunidade valiosa no trabalho (por exemplo, boas propostas financeiras); 

 Sucesso, prosperidade, sorte e fortuna alcançados lentamente; 

 Felicidade no amor, nova chance de se apaixonar, troca de alianças (noivado, casamento); 

 Presentes, recompensas, heranças inesperadas; 

 Iniciação espiritual. 

 

Não importa como foi o caminho até aqui, aproveite este momento de fecundidade, boa perspectiva futura e sorte.  
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2 de Ouros - Flexibilidade 

 

Símbolos: 
 

 Arlequim/saltimbanco/malabarista – representa despreocupação, leveza e bom humor. 

 Lemniscata/símbolo do infinito: ∞ – simboliza o equilíbrio dinâmico e rítmico entre dois polos opostos, intercâmbio 

entre o consciente e o inconsciente, as inúmeras possibilidades e oportunidades que ele tem à sua frente. 

 Moedas dentro da lemniscata – o eterno jogo das forças opostas remetendo-nos a um jogo de delicadeza para a busca e 

manutenção do equilíbrio entre alternativas. 

 Malabarismo e movimento de dança - brincar com as possibilidades, ter flexibilidade e jogo de cintura. O fluxo do 

movimento indica também que a manipulação habilidosa conduz ao sucesso.                                                              

 Mar revolto, agitado – sentimentos fortes envolvidos na situação embora o malabarista aparente uma atitude leve e 

casual. 

 Navios e barcos subindo e descendo na crista das ondas – mudança e equilíbrio, adaptação aos altos e baixos da vida 

sem naufragar nos sentimentos.  À distância, os barcos, que representam boa sorte, estão vivenciando mares revoltos, 

mas o jovem, por enquanto, mantém seus olhos no pentagrama. 

 Céu azul – consciência desperta. 

 

Curiosidade: O 2 de Ouros tem semelhança com o 2 de Espadas no sentido de simbolizar um equilíbrio precário e 

passageiro.                   

 

“O número dois revela opostos: positivo e negativo, macho e fêmea, espírito e matéria. A energia pura dos Ases é dividida em 

forças opostas, que podem criar conflito ou equilíbrio. A dualidade dos dois se manifesta como um equilíbrio de forças e 

criatividade ainda não alcançada”. (Juliet Sharman-Burke) “O 2 de Ouros simboliza fases alegres e despreocupadas da vida, e 

a capacidade de adaptação aos altos e baixos de cada situação. Em caso positivo, ela significa flexibilidade e destreza para 

jogar com as possibilidades, mas em caso negativo significa indecisão e falta de opiniões firmes”. (Hajo Banzhaf) 

 

Vida Profissional: Não leve as coisas muito a sério. Agora não é o momento de tomar decisões para o resto da vida. Deixe o 

barco correr e brinque com as possibilidades, com alegria e despreocupação, até chegar a um esclarecimento. 

 

Amor: Período de namoro alegre e despreocupado sem compromisso sério, apenas testando as possibilidades e afinidades. 

 

Outros Significados: 
 

 Indecisão, instabilidade passageira; 

 Lidar com os problemas de forma descontraída, com flexibilidade e jogo de cintura; 

 Delicadeza e destreza são necessárias para manter o equilíbrio; 

 Necessidade de manter o equilíbrio entre a vida profissional e familiar; 

 Mudança na vida em geral e na situação financeira em particular, com harmonia em meio a esta mudança, desde que 

a pessoa permaneça flexível para permitir que tudo continue em movimento; 

 Necessidade de manter várias propostas e projetos em andamento de uma só vez; 

 Disponibilidade de recursos financeiros e energia para realização de novos projetos de retorno garantido. 

  

Despreocupe-se: viva a vida com leveza, pois nada é para sempre.   
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Três de Ouro - Competência 
 

Símbolos: 
 

 Escultor durante sua jornada de trabalho– representa alguém que põe seu saber à prova. 

 Exposição e avaliação do trabalho – discussão a respeito das ideias da nova fase do trabalho, prova do aprendiz ou 

ritual de iniciação. 

 Um padre e um arquiteto, portando uma planta, avaliando a construção da obra – peritos, fiscais, examinadores. 

 Três moedas com pentagramas talhados – simboliza o trabalho realizado até o momento. 

 Banco servindo de andaime – indica a parte da estrutura de trabalho inacabada 

 Triângulo de fogo com três pentagramas apontando para cima – indica que um trabalho bem realizado pode elevar-nos 

ao nível superior, levar-nos ao divino. 

 Triângulo de água com uma flor apontando para baixo – necessidade de enraizar o trabalho na realidade do mundo, 

dentro da necessidade da comunidade. 

         

Curiosidade: Embora o 3 de Ouros seja prioritariamente uma carta material, ela indica sua ligação com o lado 

espiritual  pelo fundo preto da carta que significa segredos, mistérios e rituais. 

      

O número três é um número de crescimento, expansão e fertilidade. O número um contém a ideia, o número dois é o par que 

pode segui-la e o número três traz os frutos. O número três também significa realização inicial, o primeiro estágio atingido e 

os primeiros frutos colhidos de um trabalho. (Juliet Sharman-Burke) “O 3 de Ouros simboliza um teste de competência ou 

uma promoção, graças a qual uma etapa antiga chega ao fim e um estágio mais avançado tem início. Pode significar a 

aprovação em um exame, uma promoção na carreira ou maturidade na vida amorosa. No plano espiritual pode simbolizar 

iniciação nos mistérios ou nas verdades ocultas”. (Hajo Banzhaf) 

 

Vida Profissional: 
Progresso notável na carreira, com perspectivas as melhores possíveis: aprovação num concurso, término com sucesso de um 

projeto ou recebimento de uma promoção (nomeação ou mudança de cargo). Carreira satisfatória tanto do ponto de vista 

financeiro quanto emocional. Trabalho seguro, mas conservador e cheio de regulamentos. 

 

Amor: 

A relação está passando por alguma prova (por exemplo, amantes podem estar separados temporariamente por uma questão 

profissional). Relação está ficando mais madura. Pode significar, ainda, uma relação a três. 

 

Significados: 
 

 Início de um projeto bom em equipe; 

 Primeiro estágio de concretização de um projeto; 

 Sucesso inicial de um trabalho/colheita inicial de resultados de uma atividade; 

 Talento e confiança; 

 Autorrealização; 

 Obtenção de reconhecimento, promoção e/ou prêmio por um trabalho; 

 Sucesso em concurso; 

 Formação de uma comissão de trabalho; 

 Processo de “correr os papéis” para um casamento. 

 

Siga em frente com segurança, você está no caminho certo.    
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4 de Ouros - Precaução Excessiva e/ou Avareza 

Símbolos: 
 

 Mercador sentado num pedestal, numa  postura  de  posse  e  defesa  de  suas  moedas  –  simboliza a valorização 

exagerada da segurança material.  Interesse exclusivo ou prioritário pelos valores materiais. 

 Homem com seus principais pontos vitais fechados/isolados (alto da cabeça, garganta, coração e pés)  – Energia 

interior bloqueada. Representa  seu isolamento do mundo exterior, de sua comunidade e de seu grupo social e familiar.  

 Moeda sobre a coroa – riqueza que acarreta imobilidade. 

 Moedas sob os pés – riqueza construída de maneira sólida e segura. 

 Moeda entre os braços – dificuldade de desapegar, de doar, de ajudar os outros e medo de perder a estabilidade 

financeira. 

 Cidade no fundo da carta –  representa  a  atitude  de  individualidade  e  egoísmo  típica da classe abastada  que vive 

nas grandes cidades urbana. 

 Fundo cinza da carta – estagnação energética, indiferença com a situação das demais pessoas. 

 

             Curiosidades: Não se deve jogar Tarot “de graça" para não “ficar” com o carma do consulente (peça no mínimo 7 

             moedas, de qualquer valor). Você até pode jogar gratuitamente, mas os ciganos que lhe acompanham não jogam. 

 

O número quatro é o símbolo da matéria, do quadrado, da realidade, da lógica e da razão. Ele representa o mundo material, o 

volume, a densidade e a estabilidade, mas também simboliza estagnação, letargia, imobilidade. O 4 de Ouros é a lâmina do 

avarento, pois simboliza “a necessidade exagerada de segurança  material. Quando agimos com excesso de precaução 

financeira ou avareza podemos chegar a uma situação de imobilidade, que mais tarde pode levar à dissolução ou ruína (Carta 

da Torre) de tudo aquilo ao qual nos agarramos com tanta força e por tanto tempo”. (Hajo Banzhaf)  É um arcano que pede 

certo cuidado porque aponta para problemas no futuro caso a pessoa não mude sua forma de lidar com as questões materiais, 

ou se não aprender  a abrir mão de certos apegos, sejam financeiros ou afetivos. 

 

Vida Profissional:  Momento de precaução onde a pessoa não quer assumir riscos, mas isto pode levá-lo a um estado de 

imobilidade, estagnação e insatisfação profissional. Muita preocupação com a vida material. 

 

Amor: Fase onde a pessoa busca segurança absoluta, talvez como resultado de decepções anteriores. Pode significar também 

um relacionamento estável, numa convivência rotineira e estéril. Pessoa fechada para novos relacionamentos. Amor 

possessivo ou amor por interesse (a pessoa gosta do outro em função do que ele pode lhe proporcionar de estabilidade, 

segurança,  luxo e/ou aquisição de patrimômios). 

 

Significados: 
 

 Avareza, possessividade e apego material excessivo (pessoa “mão de vaca”, “casquinha”); medo de ser roubado; 

 Atitude gananciosa e cobiça; 

 Estagnação da energia criativa impedindo lucros futuro; 

 Estagnação material e emocional, energia bloqueada; 

 Amor possessivo; 

 Falta de confiança em si mesmo; 

 Tempo de segurança material/poder terreno, sem busca ou preocupação com evolução emocional ou espiritual; 

 Possível recebimento de herança. 

 

Desapegue-se do passado. Faça seu dinheiro circular, pois reza a lenda que dinheiro parado não gera lucro; 

todavia, não empreste dinheiro sem ter garantia.  
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5 de Ouros - Abnegação/Miséria 
 

 

Símbolos: 
 

 Mendigos/pedintes maltrapilhos e descalços na rua em noite de neve  – simboliza penúria, carência, sofrimento. 

 Pessoas desabrigadas do lado de fora da igreja numa noite inóspita de frio e neve - opressão, angústia, crise existencial, 

falta de fé. 

 Muletas/pé enfachado – simboliza deficiência física, sacrifício, doença. 

 Vitral de igreja iluminado – oportunidade/possibilidade de mudança, de ajuda, de socorro, de apoio, de solidariedade. 

 Fundo escuro da carta representa os medos, preocupações, inseguranças, aflição, desalento, desespero. 

 

Curiosidade: Embora esta  lâmina apresente uma cena de  pobreza e miséria extrema não necessariamente ela envolve                

falta de dinheiro, prejuízos financeiros e/ou falência material. 

               

O número cinco é o número da incerteza. Ele não tem vibrações constantes e pode mudar ou virar. A matéria agora é 

ampliada pelo fator tempo, ou seja, ela se movimenta. O 5 de Ouros simboliza miséria, privações e provações da vida  ou 

crise existencial. Ela aponta um período difícil para atravessar. Aqui as pessoas já se conformaram a tal ponto com suas 

existências precárias que nem sequer procuram uma oportunidade de mudança. Esta carta fala de perdas materiais, afetivas, 

afastamentos, problemas de saúde etc... Fala inclusive de crise no sentido espiritual. Mostra um momento onde há falta de 

tudo: estrutura, vitalidade, amor, dinheiro e fé. 

 

Vida Profissional: As chances parecem pequenas e não devem mudar tão cedo. Trate de limitar suas pretensões e 

expectativas, poupe seu dinheiro e não corra riscos. Por precaução prepare-se para um longo período de “vacas magras”. 

Trabalho ruim ou desemprego. A pessoa não conta com ninguém no momento para ajuda-la no momento (em todos os 

sentidos da vida). 

 

Amor: No momento tudo parece faltar e você se sente inseguro, solitário ou mal amado e tem de lidar com uma sensação 

opressiva ou incomoda de desamparo/desamor. Período de carência e de necessidade de atenção: sua, do seu parceiro ou de 

ambos. Fase de relacionamento em que nenhum dos dois tem nada a oferecer ao outro. 

 

Significados: 
 

 Fase de privações e provações da vida; 

 Tristeza, abandono, sofrimento, medo, escuridão da alma (depressão), crise existencial; 

 Doença; 

 Dificuldades financeiras temporárias/preocupações materiais; 

 Desemprego; 

 Dependência financeira; 

 Possíveis perdas materiais no futuro (advertência); 

 Falência; 

 Miséria/azar; 

 Conformismo a uma situação ruim. 

 

 Não se acomode a miséria financeira ou afetiva, tente mudar a situação. Se você precisar, procure ajuda - inclusive 

médica. 
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6 de Ouros - Generosidade ou Dominação 
 

Símbolos: 
 

 Gesto de solidariedade do mercador (homem abastado) com os pedintes/mendigos – generosidade, caridade, altruísmo, 

bondade ou gesto de superioridade. 

 Balança na mão esquerda – equilíbrio entre o dar e o receber, doação com consciência e equilíbrio. 

 Mão direita distribuindo as moedas em forma de benção ( posição  dos  dedos  da  mão  igual  ao  do  Papa)  –  suporte 

da fé nas situações de necessidade. 

 Postura dos mendigos – atitude de gratidão ou de submissão de quem recebe ajuda; 

 Castelo/árvores no segundo plano da carta – fertilidade e estabilidade que devem ser preservadas, para si mesmo, pelo 

doador. 

 Fundo cinza da carta – estagnação energética, doação racional e calculada. 
 

Curiosidade: “Embora a carta, à primeira vista, apresente uma cena de um homem altruísta e bondoso, distribuindo parte  

de sua  riqueza para pessoas menos favorecidas, esta distribuição é feita dentro de sua escala de valores,  pois ele pesa a              

quantidade  de moedas que  pretende distribuir”.  (Mário Montana) 

               

O número seis “é o número do equilíbrio e da harmonia. A estrela de seis pontas é formada por dois triângulos: um aponta 

para cima, em direção ao espírito ou aos céus; o outro aponta para baixo, em direção ao corpo ou à terra. O número seis 

representa também a conscientização do passado, do presente e do futuro” ( Juliet Sharman-Burke). O 6 de Ouros simboliza 

ajuda, solidariedade e generosidade e, num sentido mais amplo a tolerância que podem ser dadas ou recebidas em tempos 

difíceis da vida. Mas não fica claro se o consulente é a pessoa que doa ou recebe a ajuda, posição que pode se alternar 

dependendo qual seja a fase de vida da pessoa. Com qual dos personagens você se identifica no momento, com o que dá ou 

com os que recebem ajuda? 

   

Vida Profissional: Seus projetos/trabalho vão render benefícios e gerar resultados. Oferta e procura estão equilibrados. 

Mostre-se empático, generoso e tolerante com seus colegas e subordinados. Seja humilde e peça ajuda caso você esteja em 

posição desvantajosa ou de necessidade. Ganho salarial na medida necessária para as despesas do dia a dia com pouca sobra. 

 

Amor: Uma boa fase se anuncia em sua vida afetiva, na qual você se sentirá recompensado, pois o relacionamento se baseia 

em amor, cumplicidade, companheirismo, generosidade, bem estar, empatia e compreensão. O apoio é mútuo. Do ponto de 

vista negativo, relacionamento com jogo de dominação: um faz o papel de vítima e o outro de algoz e/ou salvador.  

 

Significados: 
 

 Dar ajuda ou ser receptivo a recebê-la; 

 Fazer ou receber um favor;  

 Conselho importante dado ou recebido; 

 Ajuda financeira de um amigo ou empregador; receber proteção e apoio de alguém importante; 

 Passar conhecimentos, experiências e doar recursos; 

 Recebimento justo do que lhe é de direito; 

 Recebimento de recompensa, prêmio ou doação; 

 Trabalho social, voluntário: fazendo caridade, oferecendo seu tempo e/ou sabedoria aos necessitados. 

 

Não dê aos outros mais do que você pode dar (inclusive emocionalmente), nem dê mais do que as pessoas têm condições 

de receber, ou seja, não dê ao ponto de deixar as pessoas dependentes de você. 
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7 de Ouros - Prova de Paciência 

Símbolos: 
 

 Jovem  jardineiro,  apoiado  numa enxada, contemplando  o  crescimento  de  uma  parreira  com  6  moedas  -  

observação do resultado de um trabalho realizado com esforço pessoal e avaliação do que já foi alcançado até 

agora(fertilidade); simboliza uma prova de paciência que leva ao sucesso de maneira lenta e constante.          

 Postura do  jardineiro em  posição de  relaxamento  temporário, com a cabeça  apoiada  nas  mãos  –  reflexão  sobre 

seus próximos passos, que devem ser tomados com paciência e serenidade, para não correr o risco de fracasso.                                            

 Moeda isolada no chão – semente / potencial  para  um  novo  trabalho, talvez  menos  seguro, mas  mais  estimulante; 

momento excelente para nada fazer, para nos mantermos despertos e pacientes, dedicando-nos à observação de tudo o  

que acontece a nossa volta. 

 Botas de cores diferentes (em algumas versões do baralho do Waite) - um pé no presente e outro no futuro; representa 

alternativas diversas a serem avaliadas. 

 Fundo branco da carta – serenidade. 
 

Curiosidade: O 7 de Ouros, assim como o 4 de Espadas e o Enforcado, faz parte das lâminas que anunciam um       

tempo que demora a passar; mas ao contrário das outras duas outras o 7 de Ouros expressa um crescimento contínuo. 

 

O número sete é o número da sabedoria e diz respeito à conclusão de ciclos; a finalização de uma fase é inerente a esse 

número (o caminho do Louco pelos Arcanos Maiores é feito em três ciclos de sete cartas). O 7 de Ouros simboliza um tempo 

em que se deve escolher entre conservar o que se tem ou tratar de conseguir mais (semelhante ao que acontece na Carta do 2 

de Paus). “Mostra um momento em que se pode olhar para trás com a satisfação de ver algo realizado e esse “algo”  pode ser 

tão vasto quanto uma carreira ou tão simples como um projeto imediato. A carta insinua que seja o que for que tenha sido 

construído, inclusive relacionamento entre pessoas, o mesmo já atingiu um estágio a partir do qual pode evoluir por si mesmo, 

e a pessoa pode afastar-se sem provocar colapso”. (Rachel Pollack)  O 7 de Ouros pode representar também uma escolha 

entre um gasto de energia no que já foi tentado e testado e o investimento em algo menos seguro, mas possivelmente mais 

animador e instigante. 

 

Vida Profissional: Trate de ir devagar, não se precipite, caso contrário, por causa de uma vantagem pequena, rápida e 

temporária você corre o risco de estragar um bom resultado, que só pode ser obtido a longo prazo. Na atual fase profissional  é 

possível colher bons frutos, se você der um tempo para si mesmo. Planeje e haja com maturidade. 

 

Amor: Com relação à vida amorosa lembre-se que as coisas boas não acontecem da noite para o dia. A espera pode ser 

incômoda, mas você também pode relaxar e deixar que os frutos amadureçam. O relacionamento já tem uma boa base e você 

precisa esperar que as coisas evoluam para uma fase de mais profundidade e comprometimento entre vocês. Pode indicar 

gravidez. Do ponto de vista negativo pode significar, ao mesmo tempo, uma relação uma conservadora e antiga e a outra 

recente e instigante. 

 

Significados: 
 

 Recompensa pelo trabalho duro; 

 Melhoria financeira. Retorno de investimento; 

 Escolha/decisão entre uma situação de caminho seguro e outro de possibilidades incertas, mas mais estimulante (seja 

no trabalho, no amor etc.); 

 Oportunidade de começar uma nova carreira, trabalho ou projeto; 

 Progresso vindouro garantido. Desenvolvimento vagaroso, mas constante. 

 

Evite ansiedade e planeje pormenorizadamente e com calma sua próxima jogada: dê tempo ao tempo.   
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8 de Ouros - Início Promissor 
 

Símbolos: 
 

 Jovem  aprendiz, cunhando moedas e  exibindo-as  orgulhosamente  –  representa  o  ponto  de  partida  de um projeto 

promissor e o orgulho por essa atividade. O início de um novo aprendizado.     

 Postura de satisfação do jovem aprendiz e sua concentração no trabalho – prazer de trabalhar, trabalho adquiriu uma 

característica lúdica e de lazer. Treinamento que exige disciplina e habilidade.                                        

 Moedas alinhadas verticalmente – atividade construtiva e produtiva, trabalho já realizado. 

 Moeda no chão e no banco – trabalho em construção, não finalizado ainda. 

 Cidade no segundo plano da carta - simboliza a integração do aprendiz com a sua comunidade, que a atividade que ele 

está aprendendo lhe parece de interesse e importância para a mesma. 

 Estrada amarela (ação mental) ligando a oficina do aprendiz com sua comunidade – indica que por mais que 

busquemos o nosso desenvolvimento pessoal no trabalho que fazemos, ele não terá significado se não servir para nossa 

comunidade. 

 Fundo branco da carta – pureza de intenções. 
 

Curiosidade: Esse projeto promissor tende a iniciar como um hobby e depois de um  tempo o  aprimora-se como               

Interesse central da vida da pessoa, muitas vezes tornando-se uma segunda profissão, quando não a primeira. Muitos 

passam a ser desenvolvidos remuneradamente depois da aposentadoria.              

  

O número oito “representa a regeneração e o equilíbrio de forças opostas. Ele sugere a morte do velho, do mal ou do errado, e 

abre caminho para o novo, o puro e justo. O número oito é a supressão sábia dos velhos conceitos, hábitos e formas de 

pensar, quando se tornam inapropriados”. ( Juliet Sharman-Burke)  O 8 de Ouros “ é a primeira carta que toca explicitamente  

no reino espiritual, ainda que o faça brevemente e apenas em certas circunstâncias (a dedicação ao mundo material tem por 

objetivo não só melhorar o próprio trabalho como a si mesmo). Na maioria das vezes refere-se a momentos de trabalho duro e 

a uma dedicação ao reino material a fim de melhorar tanto no próprio trabalho como a si mesmo”. (Edith Waite) Simboliza um 

novo ponto de partida, consciente e planejado, que inspira prazer. Existem boas chances de que o projeto em questão tenha 

uma evolução satisfatória se houver empenho suficiente. 

 

Vida Profissional: Trate de assumir uma nova tarefa, construir alguma coisa, conseguir um novo projeto ou enfrentar um 

desafio, mesmo que a situação lhe pareça desconhecida ou você tenha que passar por uma fase de adaptação. O esforço pode 

valer a pena, trazendo prazer, alegria e sucesso. Pode representar um período de treinamento para assumir novo trabalho ou 

função. 

Amor: Com relação à vida amorosa tudo está  recomeçando. Talvez o relacionamento esteja no início, talvez haja muita coisa 

a ser construída. Seja como for, existem boas chances de que o esforço compense. Em relacionamentos maduros existe amor, 

interesse mútuo, experiências gratificantes e compensadoras; às vezes uma volta ou recomeço depois de um afastamento. 

Relacionamento novo e promissor, em relacionamentos antigos novos caminhos e experiências abrem novas perspect ivas 

positivas para o casal; dedicação a uma relação ou a um compromisso. 

 

Significados: 
 

 Aprendizado, habilidade, estágio inicial de um projeto; 

 Trabalho prazeroso e lúdico, com disciplina que não tolhe, arrebata; 

 Treinamento para aquisição de novos conhecimentos e habilidades; carreira nova e lucrativa; 

 Trabalho novo desvinculado de tudo que fizemos a vida toda (acontece normalmente na “crise da meia idade”); 

 Hobby ou passatempo que passa a ser um trabalho lucrativo, uma profissão. 

 Talento recém-descoberto; estudante/estagiário; 

 Procura e dedicação ao conhecimento espiritual. 

 

Saia da teoria, redobre seu esforço e concentração. Procure um mestre para esse novo aprendizado. 
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9 de Ouros - Plenitude 

Símbolos: 
 

 Mulher bem vestida e jardim exuberante –  representa abundância, prosperidade, segurança. 

 Videiras com vários cachos de uva – plenitude, fartura, vida agradável e doce. 

 Falcão – intelecto, imaginação e espírito. 

 Falcão de caça (com capuz)/falcoaria – esporte da nobreza simbolizando status social, estabilidade, sucesso e bem 

estar. 

 Falcão de caça na mão esquerda – colher os frutos no momento certo. 

 Mão esquerda enluvada – intelecto usado de forma consciente, intelecto aguçado e pensamentos controlados. 

 Moedas crescendo nos arbustos – significa o reconhecimento do seu próprio valor, vida produtiva e ativa; 

 Castelo ao fundo – prosperidade e estabilidade material, sugere conquistas, que seu trabalho duro e sua perseverança 

trouxeram como resultado e agora ela pode beneficiar-se com o mesmo, sem culpa. 

 Caramujo em primeiro plano – riqueza interior. 

 Fundo amarelo da Carta – força mental: uso da inteligência e do intelecto. 
 

Curiosidade: Esta lâmina mostra uma pessoa que conseguiu tudo o que queria no mundo material.  Que trabalha com o 

que gosta e é bem remunerada por isso. Além disso, quase sempre, essa riqueza exterior está sincronizada com a sua 

riqueza interior.  

 

O número nove representa a plenitude e a abundância, bem como o ponto culminante de um processo. O 9 de Ouros  “é uma 

das “cartas de sorte” do Tarot, quase sempre interpretada no sentido de lucros materiais, mas ela tem um significado muito 

mais amplo” (Hajo Banzhaf). Ela fala de uma caminhada e um aprendizado longo por meio do qual  podemos agora colher  o 

sucesso merecido. Este arcano fala de estar de bem consigo mesmo e de poder desfrutar daquilo que o dinheiro oferece, 

relaxadamente e sem culpas, já que  nossa  realização, prosperidade,  e conforto físico é fruto de um trabalho árduo, 

disciplinado e perseverante, que nos permite agora nos beneficiar do resultado do mesmo. Conscientização é um dos 

significados básicos da carta, especialmente autoconhecimento e capacidade para distinguir o que realmente importa na vida e 

quais são os objetivos e metas  que merecem nossos melhores esforços. (Informações baseadas Edith Veiga e Rachel Polack)  

 

Vida Profissional: Uma vida de trabalho e de esforço não apenas gera recompensas de natureza material, mas também 

sabedoria e satisfação.  A abundância de bens materiais leva a uma abundância emocional, que pode levar a abundância 

espiritual. Momento muito favorável para colher os frutos do nosso trabalho. Período de sorte no campo do trabalho. Os 

resultados podem surpreender e superar muito as nossas expectativas. 

Amor: A sorte está ao seu favor. Você está preste a se apaixonar ou vai ter uma surpresa em sua vida amorosa, uma mudança 

inesperada e bem vinda. O momento é favorável para dar um novo impulso ao amor ou procurar outro caminho. A pessoa 

pode estar sozinha, mas não sofre de solidão, pois não sente falta dos demais (muitas vezes isto acontece porque a pessoa pode 

ter sido forçada a desistir da companhia de outras pessoas em função de suas escolhas de vida). 

 

Significados: 
 

 Sucesso financeiro, sólida base econômica e/ou trabalho bem remunerado;  

 Autossatisfação com tudo aquilo que conseguiu; 

 Fase de generosidade e compassividade; 

 Equilíbrio entre ganho material e sabedoria espiritual; 

 Autoconhecimento, autorrealização e contentamento; 

 Personalidade marcante, intelecto aguçado e pensamentos controlados; 

 Paz interior; evolução espiritual; 

 “Maré de sorte”, herança que chega de forma inesperada, vitórias, sucesso. 

 

Confie em suas próprias habilidades e capacidade de autorealização. 
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10 de Ouros – Riqueza 
 

 
Símbolos: 
 

 Uma família está sob um arco que dá acesso a uma propriedade rural: simboliza a tradicional segurança familiar. 

 Propriedade rural – riqueza, estabilidade, continuidade e herança. 

 O homem e a mulher caminham em direção opostas; a mulher olhe ansiosamente para o homem por cima do ombro 

– nível de comunicação ruim e falta de empatia entre o casal; casamento que já foi bom um dia, mas está no fim. 

 Uma criança agarra-se nervosamente à roupa da mãe, com um olhar de medo e insegurança – falta de sensibilidade e 

de percepção em relação aos sentimentos dos membros da família; ausência de proteção familiar. 

 Velho no primeiro plano da carta, semi-escondido por uma capa colorida contendo símbolos (astrológicos e da 

magia ritual) e cachos de uvas, atrás de uma das colunas do arco (o casal sequer nota sua presença) – simboliza a 

magia das coisas que acontecem no dia a dia, das coisas ocultas que estão muito próximas, mas passam 

despercebidas. A família não consegue mais ver a magia que existe ao redor dela, apenas os cães parecem tomar 

conhecimento do visitante. 

 Cães – voz providencial dos instintos de preservação da família e suas tradições. 

 Balança em alto relevo na coluna, acima da cabeça do velho – representa a justiça, as forças sutis que protegem o 

mundo da desintegração no caos. Castelo em alto relevo acima do relevo da balança – estabilidade, continuidade e 

tradição. 

 Castelo em alto relevo na coluna, acima do relevo da balança – estabilidade, continuidade e tradição. 

 Dia claro e céu azul do  lado de fora do arco em contraste com o resto da Carta,  onde prevalecem os tons escuros e 

sombrios (até mesmo no casaco colorido do velho) – indica que a verdadeira realidade é antiga, escura e misteriosa. 
 

Curiosidade: Nesta carta aparecem moedas formando o traçado de uma árvore cabalística, símbolo misterioso que só 

aparece nesta Carta do Tarot, indicando a riqueza interior e os segredos do nosso cotidiano. Também aparece uma vara 

apoiada  numa das colunas do arco que é outro símbolo mágico que só aparece neste Arcano Menor, simbolizando a  que 

o mundo cotidiano contém uma magia maior do que nós habitualmente conseguimos ver e distinguir. 
 

O número dez é o número da perfeição por meio da conclusão de um processo, de um ciclo de experiências. “O 10 de Ouros 

simboliza  riqueza exterior, segurança e estabilidade. Ele também é uma indicação de que podemos alcançar a riqueza interior 

se abrirmos nossos olhos para experiências que estão muito próximas, mas para as quais não damos atenção, por pressa ou por 

descaso”. (Hajo Banzhaf) Tal como a Carta do 4 de Copas, as pessoas aqui parecem ter o conforto como certo e acham a 

segurança tediosa e sufocante, contrastando com a Carta do 10 de Copas, onde a felicidade é recebida como uma dádiva e não 

um direito líquido e certo. Essa lâmina torna-se uma  “carta portal” quando nos abrimos para a experiência oculta das coisas 

comuns do dia a dia. (Informações baseadas em Rachel Pollack). 
 

Vida Profissional: Uma fase dourada se anuncia, um tempo de abundância e estabilidade, no qual nada faz falta e você se sente 

seguro. Por outro lado, pode ser que você descubra alguma coisa que ainda não lhe havia chamado sua atenção e que pode ser 

um fator preponderante em sua vida ou uma experiência de enriquecimento e crescimento inigualável. 

Amor: Aproveite a riqueza que a deusa do amor, Afrodite, lhe oferece. Abra os olhos para as qualidades ocultas que talvez até 

agora tenham passado despercebidas no seu relacionamento. Você reconhece e aprecia a estabilidade e qualidade do mesmo, 

mas gostaria de enriquecê-lo com experiências que ficaram em segundo plano até o momento. Casamento que já foi muito 

bom, mas que agora deixa a desejar, não atende as expectativas de uma das partes ou do casal como um todo. 
 

Significados: 
 

 Segurança familiar, social e financeira.  

 Sucesso, base econômica sólida, estabilidade, situação financeira próspera, aumento de riqueza/patrimônio, bons 

negócios. Aquisição ou venda de propriedade em circunstâncias favoráveis; 

 Deixar na vida uma marca, algo duradouro, algo valioso: ensinamentos, experiências, sabedoria, tradições e/ou 

heranças; 

 Possibilidade de receber herança num futuro próximo; 

 Tédio com a vida cotidiana o que leva a pessoa a assumir riscos, especialmente financeiros e afetivos; 

 Casamento falido e/ou separação. 
 

Valorize a sua vida  e sua relação estável e segura: cultive-a.  
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Valete de Ouros – O Mensageiro 

Símbolos: 
    

 Valete ou Pajem – mensageiro, portador de uma proposta valiosa (pode ser de trabalho: assumir nova 

função) 

 Jovem – impulso realizador. 

 Postura do Valete, ereto e parado (valoriza a estabilidade), olhando para uma moeda no ar (fascinação e 

envolvimento com o que faz) e tocando-a, com as duas mãos (concentração numa nova atividade) – oferta 

ou proposta de trabalho / negócios/estudos; receber um presente. 

 Moeda – qualidade sólida do elemento terra.  

 Campos verdes, árvores -  fertilidade, generosidade da natureza, do elemento terra. 

 Montanha – sabedoria. 

 Fundo amarelo da Carta – força mental: uso da inteligência e do intelecto. 

 

“Os Valetes ou Pajens do Tarot, de um modo geral representam chances que nos são oferecidas pelo mundo 

exterior. O Valete de Ouros  simboliza uma oportunidade séria, concreta e confiável. Provavelmente trata-se de 

uma chance de ganhar dinheiro, ou receber sugestões ou conselhos que se revelam práticos e úteis no dia a dia”. 

(Hajo Banzhaf)  Além disso, existe também a oportunidade de negociar ou  realizar alguma coisa. O Valete de 

Ouros  é o mais prudente, cuidadoso, responsável e, às vezes, solene dos Valetes. Caracteriza o estudante, o 

discípulo e o trabalhador motivado, gentil, obediente, atencioso, sério, motivado e com vontade de aprender. 

Pessoa jovem, mas madura, atento as novas ideias e com um modo clássico e conservador de pensar e fazer as 

coisas. 
 

Vida Profissional: Uma boa oportunidade está a caminho e você não deve desperdiçá-la; talvez se trate de um 

apoio concreto ou de uma proposta vantajosa, com chance de ganhar muito dinheiro (mudar de empresa, assumir 

novas funções, parceria para abrir um novo negócio). Os impulsos e oportunidades anunciados por esta carta 

caracterizam-se sempre por serem palpáveis e seguros. 

 

Amor: Novos impulsos na vida amorosa, que pode envolver uma proposta de namoro, de noivado ou casamento.  

Representa a iniciativa e o passo que transforma um simples flerte num relacionamento duradouro. Na vida a dois, 

a pessoa prefere uma relação com base sólida e clima sadio, que garantam fidelidade e confiança mutual.  

 

Significados: 
 

 Surgimento de um hobby que com o tempo vira profissão, trazendo realização e recompensas financeiras; 

ou de um trabalho onde se começa por baixo e vai crescendo na empresa; 

 Início de um pequeno negócio, convite para um trabalho ou para exercer novo ofício; 

 Momento de poupar dinheiro, evitando o mau uso do mesmo, como: desperdícios, não honrar as dívidas, 

cair em tentação e corrupção por causa de dinheiro; 

 Primeiros sinais de sensualidade. Reconhecer, conscientizar-se do corpo e valorizá-lo, melhorando a 

aparência com exercícios, alimentação etc. Necessidades eróticas e sexuais; 

 Acúmulo de energia física dirigida para a realização de projetos materiais para preencher as necessidades 

do corpo. 

 

Cuide bem dos seus recursos e pertences.  
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Cavaleiro de Ouros - Movimento e Ação 

Símbolos:   

 Cavaleiro – força e estabilidade. 

 Postura do Cavaleiro,  ereto e parado (valoriza  a  estabilidade),  olhando por  cima da moeda (sugere que 

ele perdeu  de  vista  a  fonte  o significado  de sua força  na vida  ao dedicar-se  a assuntos  puramente  

práticos), segurando-a, apenas com uma das mãos (segurança) que está enluvada por cima da armadura 

(disposição para entrar em combate e defender seus direitos a qualquer momento) – coragem, firmeza, 

perseverança e teimosia. 

 Moeda – qualidade sólida do elemento terra.  

 Cavalo preto – energia e capacidade de resistência e de movimento. Vestes vermelhas – energia de ação. 

 Cavalo parado  e  firmemente  enraizado  no solo e uso de  armadura por baixo das vestes  –  imobilidade 

temporária, mas pronto para entrar em ação, lutar e combater, se necessário. 

 Cavaleiro está firme na sela – não quer correr o risco de ser derrubado do alto de sua montaria e perder 

sua estabilidade e a segurança. 

 Árvores ao longe -  fertilidade, generosidade da natureza, do elemento terra. 

 Fundo amarelo da Carta – força mental: uso da inteligência e do intelecto. 
 

“Os Cavaleiros do Tarot representam  um ambiente  ou estado de espírito. O Cavaleiro de Ouros simboliza um 

ambiente sólido e produtivo, um estado de espírito de esforço, diligência, dedicação, segurança e estabilidade, ou 

um apego às coisas conhecidas que pode chegar às raias da teimosia”. (Hajo Banzhaf) O Cavaleiro de Ouros  

embora também simbolize movimento e ação, como os demais Cavaleiros, ele é o menos ágil de todos eles.  O 

Cavaleiro de Ouros  caracteriza um indivíduo calmo, gentil, tolerante, fiel, digno de confiança, obstinado ao 

ponto de executar seu trabalho até o fim, não importando o tempo que leve para alcançar seus objetivos. Ele nunca 

desiste de completar uma tarefa ou projeto, por mais difícil que eles sejam. Jovem mas realista, materialista, lento, 

mas persistente, esforçado, metódico, correto, responsável, forte e criativo, humilde, educado, gentil, atencioso, 

trabalhador, sereno e firme nos seus propósitos e valores. 
 

Vida Profissional: Período de agarrar seus projetos com força para garantir as bases e consolidar os resultados. 

Hora de mostrar que você é uma pessoa confiável, responsável e trabalhadora. Momento de mostrar que você 

valoriza o serviço que faz e gosta de trabalhar de maneira obstinada e duradoura. Às vezes, pode indicar ambiente 

de trabalho com atmosfera estagnada, fria e com pouca ação e movimento.  
 

Amor: A pessoa não gosta de assumir riscos ou meter-se em aventuras. Na vida amorosa prefere uma base sólida e 

um clima sadio, que garantam a fidelidade e a confiança mútua. Mantém relacionamento e compromisso estável e 

seguro e, muitas vezes, rotineiro desde que seja importante para ele, mas que tende a cair no tédio. 
 

Significados: 
 Obsessão quanto à segurança e a proteção; 

 Pessoa dedicada e leal, com perseverança inesgotável. Pessoa calma e gentil, com paciência e tolerância infinitas; 

 Sensual e sedutor, com gosto pelo sexo amiúde como forma de desestressar e relaxar das pressões do dia a 

dia;  

 Gosta muito de animais, podendo ter como profissão a veterinária ou ser um fazendeiro; 

 Representando uma questão de negócio é uma oportunidade lucrativa, um projeto sólido e garantido que 

conduz à segurança a longo prazo.  

 Ambiente de trabalho rotineiro e com poucos desafios. 
 

Aceite com serenidade, firmeza e dignidade tarefas rotineiras do cotidiano, evite queixar-se ao chefe e 

colegas. 
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Rainha de Ouros - Receptiva e Acolhedora 

 

Símbolos: 
 

 Rainha – sensibilidade e receptividade. 

 Postura da Rainha – calma e serena. 

 Gesto se segurar a moeda com ambas as mãos e olhá-la cuidadosamente – bom senso ao lidar com valores 

materiais; consciência da magia da natureza e da força que ela lhe traz. 

 Moeda – qualidade sólida do elemento terra.  

 Paisagem, natureza exuberante e  coelho – fertilidade, abundância material e fecundidade sexual. 

 Trono ricamente adornado por frutas/pera (simboliza a proteção familiar) anjos (abundância espiritual) e 

cabeça de cabra (lembra o Deus Pã, a sensualidade e a satisfação dos desejos. Sebe de rosas vermelhas – 

amor, Paixão).   

 Montanhas – sabedoria.  

 Fundo amarelo da Carta – força mental: uso da inteligência e do intelecto. 

 

“As Rainhas do Tarot representam pessoas, geralmente mulheres, com uma atitude de expectativa e disposição 

receptiva e acolhedora. A Rainha de Ouros representa uma pessoa com os “pés no chão”, que tem mentalidade 

realista, discernimento, disponibilidade para dar o máximo de si mesma, tem senso de responsabilidade, 

persistência e que pode representar amparo e segurança para as outras pessoas. A Rainha de Ouros pode ser 

alguém do mundo exterior do (a) consulente que se torna importante em sua vida ou representar um aspecto da sua 

personalidade que se torna preponderante”. (Hajo Banzhaf) 
 

Vida Profissional: Costuma representar uma mulher habilidosa, que gosta de trabalhar com as mãos e que sabe 

lidar com dinheiro. Pode representar uma mulher que atinge a segurança material por si mesma e para si mesma 

(ou ajuda o marido a fazê-lo), vivendo um período em que pode receber um convite para que ponha mãos à obra e 

faça  com que as coisas comecem a funcionar, mostrando realismo, competência e perseverança, ou oferecendo 

apoio para outras pessoas. Esta lâmina pode indicar talento para atividades artesanais, trabalho com a natureza ou 

no mundo das finanças. 

Amor: A pessoa se deixaria conquistar por uma pessoa confiável e coerente, pois no momento sente necessidade 

de experimentar os prazeres sensuais. Ela gostaria de dar livre uso à sensualidade e viver plenamente o amor ou a 

paixão, mas para isso precisa da segurança de um relacionamento estável. Sente-se atraída por pessoas caseiras e 

práticas. Às vezes, são desconfiadas, discretas e misteriosas. Talvez esteja com vontade de ser pai ou mãe. 
 

Significados: 
 

 Mulher prática, realista, calorosa, sensual, confiável e criativa; 

 Como sombra  às vezes é um pouco preguiçosa, lasciva, ambiciosa e muito pragmática; 

 Como profissão: pode ser colecionadora de objetos de arte, jardineira, ambientalista, artista (pintora, 

musicista, etc.)  etc.; 

 Ama as coisas boas da vida e está disposta a trabalhar para consegui-las, em  especial as coisas que 

satisfazem os cinco sentidos; 

 Aceita responsabilidades com tranquilidade e é sábia e justa nos negócios. 

 

Aprenda a manter e conservar seus recursos materiais, inclusive o seu corpo físico.  
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Rei de Ouros – Realizador e Dinâmico                                                                                                                            

Símbolos: 
 

 Rei (Midas)  – atividade e realização. 

 Postura do Rei – firmeza. 

 Gesto se segurar a moeda com as mão esquerda e olhá-la de relance de forma afetuosa – bom senso ao  

lidar com valores materiais; satisfação com seus valores éticos que regem a aquisição dos seus bens  

materiais, ou seja, o que importa para ele não é a moeda em si, mas sim o que ela pode comprar. 

 Moeda e trono adornado com cabeças de boi – qualidade sólida do elemento terra, generosidade da terra. 

 Videira que se mistura com sua capa/manto– plenitude, abundância, fertilidade, o lado doce/agradável da 

vida. 

 Cetro (igual o da Imperatriz) – rei que  lida com a abundância e a fertilidade da natureza. 

 Castelo ao fundo – segurança, estabilidade, conquistas mundanas e riqueza. 

 Sentado de maneira displicente (à vontade) no  trono, quase preguiçosamente – já adquiriu tudo o que 

queria e está satisfeito com seus feitos,  agora só quer paz. 

 Armadura por baixo do manto– disposto a lutar a qualquer momento para defender suas posses, se preciso 

for. 

 Fundo amarelo da Carta – força mental: uso da inteligência e do intelecto na aquisição dos seus bens. 
 

“Os Reis do Tarot “representam pessoas, geralmente homens, que personificam inclinação ativa e atitudes 

dinâmicas”. Todo rei é realizador e tem capacidade de gerar dinheiro. O Rei de Ouros é o Rei “Midas”, é o rei da 

realidade, da ação, dos prazeres, da sensualidade. Representa o pai, o patriarca, Dionísio, o rei dos camponeses, o 

xamã. O Rei de Ouros  representa um homem responsável, realista, de mentalidade prática, força de vontade e um 

profundo desejo de gozar a vida. A Rei de Ouros pode ser alguém do mundo exterior  do (a) consulente que se 

torna importante em sua vida ou representar um aspecto da sua personalidade que se tornou preponderante”. (Hajo 

Banzhaf) 
 

Vida Profissional: Costuma representar alguém que gosta de trabalhar duro, que é habilidoso com finanças, que 

tem responsabilidade pela segurança de pessoas/grupos e tem espírito prático. Pode ser um convite para assumir  

responsabilidades, mostrar sua habilidade para fazer negócios ou seu instinto em relação aos valores palpáveis. 

Pode ser também a indicação de uma atividade prática ou emprego no setor de finanças. 
 

Amor: Pessoa de personalidade forte, dominadora, confiável e fiel, que tenta conquistar ou seduzir alguém com 

seu jeito sensual e cheio de vida. Clima de confiança e momento de sensualidade e prazer. Gosta de 

relacionamento estável, onde a confiança, a fidelidade, a proximidade física e o prazer sensual e sexual são muito 

importantes. 
 

Significados: 
 

 Homem prático, realista, caloroso, sensual, confiável e criativo, com aspiração de sucesso e status elevado; 

 Como sombra  às vezes é um pouco preguiçoso, lascivo, ambicioso, orgulhoso e muito pragmático; 

 Como profissão: pode ser fazendeiro, jardineiro, guarda florestal, ambientalista, banqueiro, negociante, 

corretor de imóveis, historiador, professor, mestre, conselheiro, etc.; 

 Alguém que aprecia as coisas boas da vida  e faz questão do que o dinheiro pode comprar de melhor;  

 Esposo e um bom companheiro e cúmplice;  

 Líder, gosta de desafios e a conquista lhe seduz; 

 Indício de um projeto ou caminho gerador  de riqueza e de segurança financeira. 
 

Aprenda a manter e conservar seus recursos materiais, inclusive o seu corpo físico.  
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Uma “Visão Geral sobre o Tarot do Rider-Waite”, os registro de fontes, as Indicações 

Literárias estão no Módulo I – Arcanos Maiores, já publicado pelo Clube do Tarô: 
 

http://www.clubedotaro.com.br/site/m33_Arcanos_Maiores_Vera_Miranda.pdf  
 

Contato com a autora: veravilanova@gmail.com 

 

set.2019 

http://www.clubedotaro.com.br/site/m33_Arcanos_Maiores_Vera_Miranda.pdf

