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DAS CARTAS

C O M O  O  T A R Ô  P O D E  A U X I L I A R  E M  S U A S  E S C O L H A S

 
"Você não precisa ser  v idente 

para fazer  uma  interpretação das cartas de Tarô ,  
 apenas ter  bom senso para compreender  aqui lo  

que elas or ientam" -  Fábio Dantas
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#1 O que é Tarô?

Olá, sou Fábio Dantas e tenho algumas 

informações preciosas para você que está 

no caminho do autoconhecimento. 

Você sabia que as cartas de Tarô são uma 

espécie de oráculo? Mas o que é oráculo? 

Tem origem do latim oracŭlum e significa 

uma resposta, o lugar onde se realiza 

consultas e se recebe respostas, por meio 

de pessoas que conseguem identificar os 

símbolos ou sinais físicos. 



É também o nome dado a respostas de 

deuses decifradas pelos sacerdotes, a 

exemplo do oráculo de Delfos (importante 

cidade grega, dedicada ao Deus Apolo), os 

oráculos de Zeus (em Olímpia e Dodona), o 

oráculo de Ámon, localizado no deserto da 

Líbia. 

Historicamente os oráculos foram uma das 

primeiras formas de relacionamento entre os 

seres humanos e as divindades. 

O Tarô, ou Tarot, surgiu como uma 

ferramenta poderosíssima que tem poder, 

através da interpretação dos arquétipos, 

desvendando diversos comportamentos de 

nós, seres humanos, em diferentes 

situações, além de traçar no sentido 

divinatório as infinitas possibilidades que 

estão ao nosso redor. 



É importante você saber que não 
precisa ser vidente para fazer uma 
interpretação das cartas de Tarô, 

 apenas ter bom senso para 
compreender aquilo que elas 

orientam, lembrando que o que for 
mostrado é para nos auxiliar na 

tomada de decisões.



#2 Classificação do Tarô

Clássico ou Tradicional

Moderno ou Estilizado

Segue o padrão simbólico do tarô de 

Marselha. 

Ex: Spanish Tarot (1970); Classic Tarot 

(1972); Fournier Tarot (1980); Angel Tarot 

(1983) e Old English Tarot (1997). 

Segue o padrão com estilo artístico e cadeia 

simbólica. 

Ex: Rider Waite Tarot (1910), Boêmios 

(1919), Aquarian Tarot (1973), Cosmic Tarot 

(1990) Etc. 



Transcultural ou Étnico 

Surrealistas ou Fantasia 

Análogo ao Clássico usando fabulas e 

mitologias. 

Ex: Kier Tarot (1970); Xultun Tarot (1972), 

Astec Tarot (1986), Tarô dos Orixás (1992) 

Etc. 

Imagens diferentes do Clássico, embora 

remetem ao significado do arcano. 

Ex: Tantic Tarot (1976); Tarot Mystique 

(1983), etc. 

Todas as Quintas-feiras (20h) estou ao vivo, orientando 

e colaborando com a expansão do conhecimento. 

Curta a fanpage no facebook (Fábio Dantas), clique 

SEGUIR, e ver PRIMEIRO, serão muitas novidades.

Você tem acompanhado minhas lives?



#3 Divisão do Tarô

O tarô é um oráculo formado por 78 cartas 

(arcanos). 

A palavra arcano significa "segredo, mistério", 

e se refere ao grande mistério da vida. 

As imagens e símbolos dos arcanos são 

"lidos" por meio da interpretação, chega às 

revelações e mensagens que são passadas 

ao consulente. 

Existem 22 Arcanos Maiores e 56 Arcanos 

Menores. 

Os Arcanos maiores são em sua ordem 

clássica:  



0 O Louco 

1 O Mago 

2 A Sacerdotisa

3 A Imperatriz 

4 O Imperador 

5 O Hierofante 

6 Os Enamorados 

7 O Carro 

8 A Justiça

9 O Eremita 

12 O Enforcado 

10 A Roda da Fortuna 

11 O Força 

13 A Morte

14 A Temperança

15 O Diabo 

16 A Torre 

17 A Estrela 

18 A Lua

19 O Sol 

20 O Julgamento

21 O Mundo 



Os Arcanos Maiores significam “grandes 

segredos” representam imagens comuns do 

imaginário e da sociedade medieval, com  

posições sociais, medos, ameaças. 

Começa a jornada com a carta do Louco, que 

não tem numeração, rumo à sabedoria, 

fazendo analogia à condição humana, que vai 

do nascimento à morte, seguindo das 21 

cartas. 

Eles são as principais cartas do tarô e 

funcionam como um guia que mostra a 

direção, aconselhando, orientando ou 

alertando o consulente. 

Suas cartas não expressam fatos concretos e 

predestinados, mas captam o momento, 

mostrando influências e oportunidades que só 

se concretizarão efetivamente se forem 

compreendidos e trabalhados. 



Vou agora apresentar, a você que nos segue 

nas redes sociais e no meu site 

www.fabiodantasterapeuta.com.br , uma 

sequência dos arcanos maiores do Tarô de 

Marselha. 

“Para jogar, não é necessário

vidência ou incorporação, mas sim

respeito e amor ao próximo.”

Fábio Dantas



#4 Sobre as Cartas

O Tarô de Marselha é um dos mais 

conhecidos no Brasil e no mundo, bastante 

utilizado. 

Ele tem imagens medievais e foi criado no 

século XIV, no berço da Itália, segundo os 

estudiosos do assunto. 

Suas 78 cartas são divididas em dois 

grupos: 22 Arcanos Maiores e 56 Arcanos 

Menores. 

Mas para ficar bem didático o que vou 

passar para você, vou te mostrar um 

pouco desses segredos e como eles podem 

ajudar no seu dia a dia. 



#5 Chegou a sua vez

Pegue um papel e uma caneta e escreva seu 

nome completo. 

Agora escreva uma pergunta objetiva sobre 

algum campo da sua vida e logo a seguir 

escrever um número entre 0 e 21. 

Pronto. Após ter escolhido o nome e escrito 

a sua pergunta, vá à carta que corresponde 

ao número que você escolheu. Lá está 

minha orientação que fiz especialmente 

para você, sobre essa abordagem. 

Vamos para nossa jornada? Vou colocar 

algumas informações bem interessantes 

sobre cada um dos arcanos, começando 

pela jornada do Louco e encerrando com o 

arquétipo do Mundo. 



DICA IMPORTANTE!

Não esqueça de anotar o número
em frente à sua pergunta.

Significados e Interpretações



O Louco é o andarilho que há dentro de 

nós. Ele indica que não devemos nos 

preocupar na hora das escolhas. O 

conselho desta carta é: 

 
Fique atento antes de tomar as 

decisões.

0 O Louco 



O mago é aquele que empreende todas 

as forças do universo para conseguir os 

resultados desejados. O conselho desta 

carta é:  

 

Ouça sua voz interior. 

1 O Mago 



2 A Sacerdotisa 

A Sacerdotisa representa a força que está

dentro de nós, guardada a sete chaves. É 

a nossa intuição e os segredos do 

inconsciente, nossa desconfiança. O 

conselho desta carta é: 

  

Desbloqueie suas crenças limitantes 
negativas imediatamente e confie mais 

nas pessoas. 



3 A Imperatriz 

A Imperatriz traz o arquétipo da 

fertilidade, o instinto maternal. Carta 

muito positiva nas realizações. O 

conselho desta carta é: 

 
Deixe de querer controlar tudo e 
todos e relaxe mais sua mente. 



4 O Imperador

A carta do Imperador traz o arquétipo 

da autoridade e liderança. Representa 

a racionalidade em pessoa. O conselho 

desta carta é: 

 

Na hora de colocar suas ideias às 
pessoas, utilize a sabedoria para 

não parecer autoritário(a). 



5 O Papa

O Papa ou o sacerdote é o grande líder 

espiritual. É aquele que preserva os valores 

morais e religiosos com muita sabedoria. O 

conselho desta carta é:  

 

Entre em sintonia com sua vida 
espiritual, se quiser ter sucesso em 

todos os campos de sua vida. 



6 Os Enamorados

Os enamorados é a carta que aflora a 

dúvida em qualquer situação. Mostra a 

necessidade de tomar decisões e colocar 

em prática as suas escolhas. O conselho 

desta carta é:  

Aprenda a utilizar seu livre-arbítrio sem 
interferências de outras pessoas. 



7 O Carro

A carta do carro sugere uma viagem e o 

percurso é você quem decide. Durante a 

viagem pode ter momentos de lutas e 

paz. O conselho desta carta é:  

 

Mantenha-se firme na grande viagem 
que é a sua vida, pois o destino final 

você vai decidir. 



8 A Justiça

A carta da Justiça traz o equilíbrio que 

precisamos ter em nosso cotidiano, 

lembrando que a lei divina é diferente da 

lei dos homens. O conselho desta carta é:  

Na hora do desequilíbrio emocional, 
lembre que você é o detentor da 

balança e a sua colheita será feita de 
acordo com o que decidires. 



9 O Eremita

O Eremita é o guardião dos mistérios do 

mundo oculto que cada um de nós tem no 

inconsciente. O conselho desta carta é:  

A pressa é inimiga da perfeição, portanto 
tenha mais tranquilidade e espere o 

momento certo para decidir os projetos 
de sua vida. 



10 A Roda da Fortuna

A carta Roda da Fortuna simboliza o próprio 

movimento da vida, que é circular, hora para 

frente, hora para trás. É a grande 

instabilidade em todos os sentidos. O 

conselho desta carta é:  

Na vida nem sempre ganhamos, mas nem 
por isso devemos perder as esperanças. 

Portanto, continue com humildade e 
aprimore suas  qualidades. 



11 A Força

A carta A Força mostra o verdadeiro 

equilíbrio da força mental inerente a todos 

os seres humanos. O domínio da 

agressividade é possível, basta mentalizar 

isso. O conselho desta carta é:  

 
Saiba dominar seus impulsos que a 
vitória se fará presente em todos os 

campos de sua vida. 



12 O Pendurado

O pendurado representa aquele que está 

literalmente de cabeça para baixo em vários 

campos da vida. Mostra certo sofrimento. O 

conselho desta carta é:  

 

Aprenda a olhar a vida de outro ângulo e 
vai entender porque as coisas chegaram 

nessa situação. 



13 A Morte

A carta da Morte não significa uma morte 

física, mas o término de certos ciclos 

necessários para a evolução humana. O 

conselho desta carta é:  

 

O que ficou para trás, de bom e de ruim, 
não voltará mais e por isso precisa 

abraçar o novo que está ao seu lado e 
não consegue enxergar. 



14 A Temperança

A Temperança é a carta da moderação, da 

paciência. Um anjo está te ajudando a 

refletir e temperar todos os 

sentimentos. O conselho desta carta é:  

Agradeça o grande desafio de estar aqui 
na vida terrena evoluindo e aproveite 
cada momento com muita harmonia e 

equilíbrio. 



15 O Diabo

O Diabo é uma carta bem enigmática, que 

trata de muitos aspectos materiais ligados ao 

dinheiro e sexualidade. Também mostra o 

lado sombrio de todos nós. O conselho desta 

carta é:  

Abrace a sua sombra e faça as pazes com
ela para, juntos, seguirem na verdade.  



16 A Torre

A Torre é a carta da destruição, do 

recomeço, da libertação dolorosa dos 

paradigmas. Significa a queda dos nossos 

castelos de areia que só nós sustentamos. O 

conselho desta carta é:  

 

Liberte-se daquilo que não faz você feliz e 
siga sabendo que uma mudança 

necessária acontecerá em sua vida para o 
seu melhor. 



17 A Estrela

A Estrela é a carta que mostra o caminho da 

evolução e da iluminação. Mudanças 

favoráveis ocorrerão em vários sentidos de 

sua vida. O conselho desta carta é:  

Confie mais na sua potencialidade, pois 
muitas coisas ainda não aconteceram 

porque você não ouviu a sua voz interior. 



18 A Lua

A Lua demonstra a dualidade e os medos 

ocultos. Tal como as fases da lua essa 

carta requer alerta sobre a questão que 

está perguntando. O conselho desta 

carta é:  

Preste mais atenção nas pessoas que 
estão ao seu redor e silencie mais sobre 

seus projetos. Não se iluda. 



19 O Sol

O sol é uma carta de muita positividade, 

de bons fluidos, de realizações e 

parceiras. O conselho desta carta é:  

 

Siga sem preocupações, pois já está 
na hora de aproveitar a iluminação 

que está à sua volta. 



20 O Julgamento

O julgamento é a carta que sugere seu 

renascimento, abrindo a sua alma à prática 

do perdão. O conselho desta carta é:  

Hora de aplicar o que aprendeu com 
a espiritualidade e aceitar as coisas 

como são, sem culpar ninguém pelas 
ações do passado. 



21 O Mundo

O Mundo é a carta que encerra o grande ciclo 

dos arcanos maiores. Chegou a hora da

recompensa, de sentir-se bem consigo e com 

o universo. O conselho desta carta é:  

Parabéns pelo potencial que armazenou ao 
longo de sua jornada. Espero que tenha 

aprendido da melhor forma, mas lembre-se 
de que ainda existe uma longa caminhada 
cheia de desafios e com oportunidade de 
usar todos os conhecimentos adquiridos. 



Mais sobre Fábio Dantas

• Instrutor de Cartas Terapêuticas 

• Facilitador de Barras de Access 

• Instrutor de Florais de Lara e 

Elixires de Cristais 

• Master em Hipnose 

• Ativista Quântico 

• Doutor em Ciências 

Jurídicas e Sociais 

• Palestrante e Escritor 

• Constelador Organizacional 

• Coach Sistêmico 

• Operador de Mesa Radiônica e Mesa 

Metatrônica 

• Co-Dirigente do Centro de Formação 

Espiritual Águas de Aruanda 

www.fabiodantasterapeuta.com.br

https://www.facebook.com/fabiodantas/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCtchlc1d___kBM8Onvmm_Lg
http://instagram.com/fabiodantasterapeuta

