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A História do Tarot de Marselha 

 

 

A origem do Tarô de Marselha é amplamente 
contestada pelos historiadores, segundo os 

diversos autores que escreveram sobre o assunto. 

Alguns afirmam, por exemplo, que veio da Itália, 
porque as cartas de Tarô que datam século XV 
foram encontradas no norte do país, sendo os 
principais centros do jogo as cidades de Bolonha, 

Ferrara e Milão. 

Como resultado, o Tarô de Marselha contém um 
simbolismo que tem raízes em culturas antigas e 
tradições monoteístas, além de influências egípcia 
e grega, bem como do cristianismo, da alquimia, 

do judaísmo, budismo, taoísmo e islamismo. 

Dessa forma, o tarô não é um objeto isolado que 
simplesmente apareceu do nada, uma vez que se 

baseia em antigos sistemas de pensamento e 

crenças distintas. Em outras palavras, ele consiste 
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numa espécie de mapa espiritual e um espelho da 
alma de um indivíduo. Portanto, o baralho do tarô 
opera como uma entidade completa, com os 

arcanos maiores e menores formando um todo 

unificado. Portanto, embora tenha sido 

inicialmente projetado para fins de 

entretenimento, ele foi adotado por comunidades 

espirituais no século 17 e permaneceu bastante 
popular na Europa para fins de adivinhação. 
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Consagração das Cartas 
 

 

O método de limpeza com uma drusa de ametista 
ou uma selenite é um dos meus preferidos pois 
estas possuem uma capacidade singular, 

energeticamente elas não necessitam de ser 
limpas. Isso significa que você pode simplesmente 
deixar suas cartas sobre as pedras uma noite que 

todas as eventuais energias negativas serão 
removidas.  

Oração: 
Que pela energia purificadora desta pedra, pelo 

poder da Terra, que este oráculo seja limpo de 
todas energias indevidas que anteriormente possa 

ter entrado em contato com ele. Que ele possa ser 

renovado e harmonizado. Permanecendo nele 

apenas o que é bom e puro. Eu agradeço, e que 
assim seja!”  
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Se desejar, pode deixar essa pedra sempre perto 

do seu Tarot, para que ele sempre possa estar 

harmonizado. 
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Embaralhar e Consultar 

 

Ao embaralhar as cartas mentaliza o nome 

completo do consulente e a data de nascimento. 

Embaralhar é o ato de magnetizar as cartas para 
obter uma resposta, é importante e fundamental 
que durante o embaralhar também defina na 
mente qual será o método de tiragem. 

Após embaralhar coloca as cartas na mesa e com 
sua mão esquerda ou direita, corta em dois 
montes, depois disso junta os montes de forma 

aleatória conforme a sua intuição ou faz sempre 
da mesma forma. 
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Os Arcanos Maiores  

 

 

A Carta, O Louco representa o nascimento, o 

momento inicial, o ponto de partida a partir do qual 

a pessoa se guia e se relaciona por puro instinto. 

Com O Mundo, a última Carta, a pessoa atinge a 
sua realização plena, o nível máximo da evolução 
espiritual. As Cartas de I a X representam as lições 
terrenas enquanto as Cartas de XI a XXII 

representam as lições espirituais. 
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Carta 0 - O Louco 

 

 

 
 

 

O Louco simboliza novos começos, novas 
experiências, simboliza o início da jornada. 

Quando aparece em uma consulta, geralmente 

indica que está na hora de deixar para trás tudo o 

que empata os nossos objetivos, como medos, 

dúvidas e preocupações, para trilhar novos rumos. 
A carta sugere que esse novo começo seja 
empreendido de braços abertos e com alegria. 

 


