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E chegou o tão desejado dia 1 de Janeiro de 2021!

Este é um dia de novos inícios, um dia de magia no qual todos os sonhos podem ser semeados para mais tarde 
serem colhidos. 

Não subestimes o poder da tua intenção, humildade, entrega e da tua oração. Considera este Ritual como uma 
oração ativa face à vida, face à abundância e prosperidade que são tuas de direito. Em ti existe um mapa de alma 
que está profundamente conectado à tua alegria de viver e sentido de vida. Há certos desejos que fazem vibrar 
a tua alma… O teu ego pode paralisar com medo, mas este não é o momento de pensar nisso. Imagina-te como 
uma criança que acabou de descobrir como sonhar e dá-te essa liberdade de sonhar alta e o alimento mental 
de acreditares em ti, na vida e nas infinitas possibilidades positivas que esperam por ti no virar da esquina. Não te 
sabotes, este não é o momento. Se sentes emoções fortes, frustração ou uma intensa dor, deixa que as lágrimas 
lavem esse teu presente e que deixem o “terreno” limpo para te sentires merecedor(a) de tal abundância e de tal 
vida mágica. O poder está em ti.

 1 - Antes de começares a sonhar alto, fecha os olhos, respira profundamente 3 vezes, invoca o teu anjo da  
 guarda e pede que este seja um processo desde a tua alma, de intuição, de orientação espiritual.  
 Podes acender uma vela branca, um incenso… Colocar uma música suave… 

 2 - E quando sentires… Preenche o quadro desde a tua alma e coração, podes escolher imprimir o quad0ro, 
  ou escrever numa folha em branco…

 NOTA: Neste dia 1 de Janeiro, preenche o quadro com sonhos / objetivos que sentires, não precisas  
 preencher logo os 5 e podes preencher mais de 5, dá-te essa liberdade, mantendo o foco nas tuas  
 prioridades, naquilo que é mais importante para ti e para a tua alma. Ao longo do ano podes ir adicionando 
 mais sonhos / objetivos que desejas realizar. O mais importante é que guardes o quadro contigo, num 
 local especial e a cada mês faz uma revisão dos teus progressos.
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 4. Agora vamos abençoar os teus sonhos / objetivos com a magia do universo na forma do Tarot. O Tarot é  
 uma ferramenta sagrada que merece imenso respeito na sua utilização. Neste momento, já estarás com o  
 teu Tarot nas tuas mãos e se ainda não o fizeste, é o momento de fazer a limpeza com incenso de sândalo,  
 carta por carta. Depois de teres o TAROT limpo e com a tua energia (através do toque das tuas mãos a cada  
 carta dos arcanos maiores) é momento de fazer uma pequena oração:

“Querido Tarot, sou imensamente grat@ a poder contar com a tua energia e orientação para o meu ano 2021. 
Prometo usar-te com todo o respeito e consideração. Grata. Invoco agora a energia dos arcanos maiores para 
me apoiarem no meu propósito de vida e realização dos meus sonhos neste ano novo que entra. Mostra-me 
Tarot o que preciso ver e saber para me preparar melhorar para conseguir alcançar todos os meus sonhos em 
2021.”

NOTA: Para realizar tiragens de Tarot para outras pessoas, recomendo realizar um curso orientado nesse sentido. 
Não recomendo a utilização de Tarot de forma leiga, repito, é uma energia poderosa e poderá ter consequências 
indesejáveis se não usada com respeito e a sabedoria necessária. Este Ritual ensina apenas a pessoa a usar a 
ferramenta do Tarot como auto-ajuda, a si própri@. O Tarot é um instrumento super pessoal, por isso, também 
não se recomenda que mais ninguém toque no teu Tarot (exceto núcleo de intimidade, companheiro, filhos).
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 3. E quando sentires… Baralha as cartas e preenche o quadro seguinte, retirando uma carta para cada área.   
 A cada novo sonho / objetivo / área da tua vida, baralha o tarot dos 22 arcanos maiores e retira uma 
 carta. Escreve na coluna ao lado o que sentes que essa carta te transmite e qual a mensagem que ela te  
 traz para alcançares os teus objetivos nessa área específica (faz esse registo antes de ver o significado   
 geral de cada carta que partilho contigo na última página deste ritual). 
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 carta por carta. Depois de teres o TAROT limpo e com a tua energia (através do toque das tuas mãos a cada  
 carta dos arcanos maiores) é momento de fazer uma pequena oração:

“Querido Tarot, sou imensamente grat@ a poder contar com a tua energia e orientação para o meu ano 2021. 
Prometo usar-te com todo o respeito e consideração. Grata. Invoco agora a energia dos arcanos maiores para 
me apoiarem no meu propósito de vida e realização dos meus sonhos neste ano novo que entra. Mostra-me 
Tarot o que preciso ver e saber para me preparar melhorar para conseguir alcançar todos os meus sonhos em 
2021.”

NOTA: Para realizar tiragens de Tarot para outras pessoas, recomendo realizar um curso orientado nesse sentido. 
Não recomendo a utilização de Tarot de forma leiga, repito, é uma energia poderosa e poderá ter consequências 
indesejáveis se não usada com respeito e a sabedoria necessária. Este Ritual ensina apenas a pessoa a usar a 
ferramenta do Tarot como auto-ajuda, a si própri@. O Tarot é um instrumento super pessoal, por isso, também 
não se recomenda que mais ninguém toque no teu Tarot (exceto núcleo de intimidade, companheiro, filhos).
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5. Qual é o teu 
sonho / objetivo?

 3. E quando sentires… Baralha as cartas e preenche o quadro seguinte, retirando uma carta para cada área.   
 A cada novo sonho / objetivo / área da tua vida, baralha o tarot dos 22 arcanos maiores e retira uma 
 carta. Escreve na coluna ao lado o que sentes que essa carta te transmite e qual a mensagem que ela te  
 traz para alcançares os teus objetivos nessa área específica (faz esse registo antes de ver o significado   
 geral de cada carta que partilho contigo na última página deste ritual). 
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 4. Agora vamos abençoar os teus sonhos / objetivos com a magia do universo na forma do Tarot. O Tarot é  
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“Querido Tarot, sou imensamente grat@ a poder contar com a tua energia e orientação para o meu ano 2021. 
Prometo usar-te com todo o respeito e consideração. Grata. Invoco agora a energia dos arcanos maiores para 
me apoiarem no meu propósito de vida e realização dos meus sonhos neste ano novo que entra. Mostra-me 
Tarot o que preciso ver e saber para me preparar melhorar para conseguir alcançar todos os meus sonhos em 
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Não recomendo a utilização de Tarot de forma leiga, repito, é uma energia poderosa e poderá ter consequências 
indesejáveis se não usada com respeito e a sabedoria necessária. Este Ritual ensina apenas a pessoa a usar a 
ferramenta do Tarot como auto-ajuda, a si própri@. O Tarot é um instrumento super pessoal, por isso, também 
não se recomenda que mais ninguém toque no teu Tarot (exceto núcleo de intimidade, companheiro, filhos).
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Prometo usar-te com todo o respeito e consideração. Grata. Invoco agora a energia dos arcanos maiores para 
me apoiarem no meu propósito de vida e realização dos meus sonhos neste ano novo que entra. Mostra-me 
Tarot o que preciso ver e saber para me preparar melhorar para conseguir alcançar todos os meus sonhos em 
2021.”

NOTA: Para realizar tiragens de Tarot para outras pessoas, recomendo realizar um curso orientado nesse sentido. 
Não recomendo a utilização de Tarot de forma leiga, repito, é uma energia poderosa e poderá ter consequências 
indesejáveis se não usada com respeito e a sabedoria necessária. Este Ritual ensina apenas a pessoa a usar a 
ferramenta do Tarot como auto-ajuda, a si própri@. O Tarot é um instrumento super pessoal, por isso, também 
não se recomenda que mais ninguém toque no teu Tarot (exceto núcleo de intimidade, companheiro, filhos).
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 4. Agora vamos abençoar os teus sonhos / objetivos com a magia do universo na forma do Tarot. O Tarot é  
 uma ferramenta sagrada que merece imenso respeito na sua utilização. Neste momento, já estarás com o  
 teu Tarot nas tuas mãos e se ainda não o fizeste, é o momento de fazer a limpeza com incenso de sândalo,  
 carta por carta. Depois de teres o TAROT limpo e com a tua energia (através do toque das tuas mãos a cada  
 carta dos arcanos maiores) é momento de fazer uma pequena oração:

“Querido Tarot, sou imensamente grat@ a poder contar com a tua energia e orientação para o meu ano 2021. 
Prometo usar-te com todo o respeito e consideração. Grata. Invoco agora a energia dos arcanos maiores para 
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Tarot o que preciso ver e saber para me preparar melhorar para conseguir alcançar todos os meus sonhos em 
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NOTA: Para realizar tiragens de Tarot para outras pessoas, recomendo realizar um curso orientado nesse sentido. 
Não recomendo a utilização de Tarot de forma leiga, repito, é uma energia poderosa e poderá ter consequências 
indesejáveis se não usada com respeito e a sabedoria necessária. Este Ritual ensina apenas a pessoa a usar a 
ferramenta do Tarot como auto-ajuda, a si própri@. O Tarot é um instrumento super pessoal, por isso, também 
não se recomenda que mais ninguém toque no teu Tarot (exceto núcleo de intimidade, companheiro, filhos).
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 A cada novo sonho / objetivo / área da tua vida, baralha o tarot dos 22 arcanos maiores e retira uma 
 carta. Escreve na coluna ao lado o que sentes que essa carta te transmite e qual a mensagem que ela te  
 traz para alcançares os teus objetivos nessa área específica (faz esse registo antes de ver o significado   
 geral de cada carta que partilho contigo na última página deste ritual). 
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 4. Agora vamos abençoar os teus sonhos / objetivos com a magia do universo na forma do Tarot. O Tarot é  
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“Querido Tarot, sou imensamente grat@ a poder contar com a tua energia e orientação para o meu ano 2021. 
Prometo usar-te com todo o respeito e consideração. Grata. Invoco agora a energia dos arcanos maiores para 
me apoiarem no meu propósito de vida e realização dos meus sonhos neste ano novo que entra. Mostra-me 
Tarot o que preciso ver e saber para me preparar melhorar para conseguir alcançar todos os meus sonhos em 
2021.”

NOTA: Para realizar tiragens de Tarot para outras pessoas, recomendo realizar um curso orientado nesse sentido. 
Não recomendo a utilização de Tarot de forma leiga, repito, é uma energia poderosa e poderá ter consequências 
indesejáveis se não usada com respeito e a sabedoria necessária. Este Ritual ensina apenas a pessoa a usar a 
ferramenta do Tarot como auto-ajuda, a si própri@. O Tarot é um instrumento super pessoal, por isso, também 
não se recomenda que mais ninguém toque no teu Tarot (exceto núcleo de intimidade, companheiro, filhos).
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Não recomendo a utilização de Tarot de forma leiga, repito, é uma energia poderosa e poderá ter consequências 
indesejáveis se não usada com respeito e a sabedoria necessária. Este Ritual ensina apenas a pessoa a usar a 
ferramenta do Tarot como auto-ajuda, a si própri@. O Tarot é um instrumento super pessoal, por isso, também 
não se recomenda que mais ninguém toque no teu Tarot (exceto núcleo de intimidade, companheiro, filhos).
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 5 - Análise de significados: eu só me foco nos significados positivos de cada carta. Recorda-te que estás  
 a perguntar ao Tarot formas de alcançares os teus objetivos, por isso, a morte não significa que nunca os   
 vais alcançar mas sim, por exemplo, de que para alcançar esse objetivo necessitas uma transformação 
 profunda… 

 Depois de ter realizado 2 cursos intensivos de Tarot e eu própria, juntamente com uma Taróloga Profissional  
 amiga termos criado um curso de Tarot em 2015, para além de toda a prática que tenho com esta  
 ferramenta na minha vida, fui sentindo certos significados transpessoais para cada arcano maior do   
 Tarot que partilho contigo em seguida. Podes também encontrar outros significados em livros de Tarot e  
 também na internet. O mais importante: foca-te no positivo! 

 Mesmo as cartas mais desafiantes, elas vêm com um motivo positivo, é importante que aprendas a ver  
 com os olhos da positividade. Os significados que partilho contigo em seguida, procuram orientar a tua  
 visão nesse sentido. E, uma vez mais, alerto para a importância de respeitar esta ferramenta sagrada. O  
 Tarot é poderoso mas mais poderosa é a nossa mente… Aquilo que acreditamos é aquilo que criamos, por  
 isso atenção – mantém a tua mente positivo!
 
 Possíveis Significados dos Arcanos Maiores do Tarot:

 0 - Louco

 Novos inícios, muita luz. Coragem. Confiança absoluta. Começar um novo ciclo, energia renovada, bem- 
 estar, sensação de embarcar numa aventura...

 Alerta: Ser responsável, escolher uma direção, aventura com responsabilidade. Deixar ir o caos e a   
 confusão.

 1 - Mago

 Potencial de cocriação. Os pensamentos, emoções, ações e vibração influenciam o resultado final. Poder  
 de influenciar o resultado. Construir algo. Poder Divino da Manifestação.

 Alerta: Abrir espaço à magia, ter flexibilidade, observar sinais do universo. Deixar ir a rigidez.
 
 2- Sacerdotisa

 Silêncio. Meditação. Interiorização.
 A resposta está no interior e revela-se no silêncio e contemplação. Sabedoria feminina. Poder de  
 observação. Dar-se conta. Intuição. Recetividade, saber receber. Mistério.

 Alerta: Manter equilíbrio entre razão e intuição. Deixar ir a frieza e o excesso de passividade.
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 3 - Imperatriz

 Abundância feminina. Dar.
 Arquétipo da mãe, ter muito para dar. Imenso amor no coração. Fertilidade. Natureza. Plenitude. Sabedoria  
 de Rainha.

 Alerta: Criar limites saudáveis. Deixar ir a tendência a dar de mais (sem se nutrir a si).

 4 - Imperador

 Estrutura. Força.
 Foco. Firmeza. Poder de realização e concretização. Objetividade. Pilares. Proteção. Regras, ordem. Energia 
 do guerreiro. Segurança. Sabedoria de Rei.

 Alerta: Manter equilíbrio entre o ser (coração) e o fazer (ação). Deixar ir a tendência à liderança autoritária.

 5 - Sumo Sacerdote

 Vidas passadas. Conhecimento espiritual. Liderança desde a alma. Intuição prática. Revelação de aspetos  
 ocultos. Ligação ao Divino. Afeto, lealdade e amizade. Conexões profundas. Líder espiritual. Ter fé.

 Alerta: Manter equilíbrio entre o mundo material e espiritual. Deixar ir a tendência ao bypass espiritual   
 (deixar de viver processos terrenos por racionalização com aspetos espirituais).

 6 - Enamorados

 Tomar uma decisão a favor da alma. Escolher entre dois caminhos. Um ponto de viragem. Usar o livre- 
 arbítrio. O amor na sua pureza e liberdade. União saudável. Relacionamentos positivos.

 Alerta: Assumir responsabilidade pela própria vida. Deixar ir a dúvida e fazer a escolha.

 7 - Carro

 Vitória. Energia de sucesso e da energia em movimento. Equilíbrio emocional. Entrar em ação. Momento  
 de agir na direção do sucesso. Progresso. Projetos em andamento.

 Alerta: Manter um bom enraizamento e firmeza com os próprios objetivos. Deixar ir paralisação e  
 dependência.

 8 - Força

 Confiança divina. O que vibras no universo é aquilo que recebes. O que vai (de ti) volta (para ti). Lei da  
 atração. Ser forte com suavidade. Humildade. Fazer uma boa gestão da raiva. Controlo das paixões, muito   
 fogo e poder de conquista. Sedução.

 Alerta: Saber lidar bem com a força em equilíbrio. Deixar ir agressividade ou a falta de força para ir atrás  
 dos sonhos.



Ritual “PRIMEIRO DIA DO ANO: Magia em Ação” | ESCOLA DA ABUNDÂNCIA | www.andreiaviana.comRitual “1ª dia 2022: Magia em Ação” | ESCOLA DA ABUNDÂNCIA | www.andreiaviana.comRitual “1º  dia 2021 :  Magia em Ação” |  ESCOLA DA ABUNDÂNCIA |  www.andreiaviana.com

 9 - Ermita

 Observação, tranquilidade, sabedoria.
 Energia de entendimento e compreensão. Olhar para dentro. Procurar a paz. Desapego. Saber desligar a   
 mente e olhar para dentro em busca de iluminação. Recolhimento. Silêncio. Reavaliação. 

 Alerta: Evitar demasiado isolamento. Deixar ir a passividade em excesso.

 10 - Roda da Fortuna

 Karma. Expansivo ou Limitativo. Uma situação repetitiva. Riqueza interior e exterior. Prosperidade e  
 abundância material. Recompensas para quem semeou antes. Fazer girar a roda (e a sorte) a teu favor.

 Alerta: Manter ação e responsabilidade nos resultados. Deixar ir a crença na má sorte.

 11 - Justiça 

 Equilíbrio. Compromisso. Verdadeiro compromisso, consigo ou com outro. Casamento. Novo compromisso.  
 União feminino e masculino. Justiça e racionalidade. Mente clara e pragmática. Saber pensar. Análise fria  
 da situação.

 Alerta: Criar uma justiça equilibrada para todos os lados. Deixar ir a tendência a ser justiceir@.

 12 - Dependurado

 Uma pausa. 
 Parar para ver melhor. Refletir. Olhar com outros olhos. Paciência. Ponderar bem. Aceitar um ritmo mais 
 lento, aceder a uma sabedoria oculta que requer uma nova perspectiva sobre o assunto. Ver os obstáculos  
 e bloqueios para poder ultrapassá-los.

 Alerta: Evitar correr para a frente sem dar a devida atenção ao momento atual. Deixar ir a pressa e a  
 obsessão com resultados rápidos. 

 13 - Morte

 Transformação total.
 Necessidade de morrer e renascer. Desapego. Um fim definitivo e um recomeço cheio de luz. Saber morrer,  
 deixar ir o que não serve mais. Libertação do passado. Aceitar mudanças. Abrir os braços aos desafios.  
 Escutar a vida e permitir a morte e transformação necessária. Soltar a identidade antiga.

 Alerta: Abraçar o fluxo da mudança. Deixar ir a tendência ao apego e o medo da mudança. 
 
 14 - Temperança

 Sanação. Terapias complementares. Tempo de auto-cuidado e cura. Renovação. Alquimia. Ajuda espiritual 
 de anjos. Energia da água, necessidade de fluir e permitir-se sentir profundamente. Auto-cura. Flexibilidade  
 e esperança. Amor-próprio.

 Alerta: Manter uma firmeza saudável e deixar ir a necessidade de agradar.
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 15 - Diabo

 Sombra. Algo oculto que necessita de luz. Partes do inconsciente que são renegadas e necessitam ser  
 vistas e aceites para permitir a integração e passagem ao nível seguinte de consciência. Matéria.  
 Materialismo. Dinheiro. Sabedoria material. Sexualidade vívida. Aceitação do lado carnal da vida.

 Alerta: Criar espaço para a liberdade. Deixar ir o apego, o ciúme e a paixão descontrolada. Atenção às  
 tentações e desvios do caminho.

 16 - Torre 

 Necessidade de desconstrução mental. A identidade ego necessita uma rutura, uma forma de pensar  
 diferente. Necessidade de sair da zona de conforto. Crenças limitantes e ideias fixas que não têm mais  
 lugar, terão de ser destruídas... Para libertar a identidade de uma asfixia iminente. Ideias que precisam ser  
 transformadas porque não servem mais o propósito. Alargar os horizontes mentais. Novas ideias, abrem  
 espaço para uma nova realidade.

 Alerta: Manter a abertura de ideias e fluidez da mente. Deixar ir a arrogância e a prisão mental.

 17 - Estrela

 Confiança divina. Deus está contigo. Bênçãos divinas. Surpresas inesperadas. Bem-estar integral. Intuição, 
 inocência, pureza, otimismo. Conquista de objetivos e sonhos. Inspiração, certeza de sucesso. Brilho. Ser  
 uma estrela. Serenidade, fluxo natural, conexão à natureza.

 Alerta: Criar liberdade emocional e espiritual. Deixar ir emoções bloqueadas e falta de confiança. Abraçar  
 a vida na sua pureza.

 18 - Lua

 Intuição. Sonhar. Mistério.
 A ilusão de viver. Também o medo, coisas ocultas. Conexão à família e ao sentir. Energia feminina, beleza,  
 vulnerabilidade. Atenção aos ciclos (da natureza, da mulher...)

 Alerta: Ser capaz de arriscar. Abrir os braços a novas oportunidades. Deixar ir a insegurança o medo à  
 entrega.

 19 - Sol 

 Luz imensa. Sucesso. Glória, máximo esplendor. Brilho. Coletividade. Alegria de estar em grupo. Traz uma   
 mensagem forte e positiva, sucesso nas conquistas. Ver com clareza. Força de vontade, energia redobrada  
 para fazer acontecer. 

 Alerta: Ver com clareza, abrir bem os olhos e manter humildade. Deixar ir o excesso de luz que ofusca a  
 visão equilibrada da realidade.
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 20 - Julgamento

 Renascimento. Só falta algo para a realização total. Reflexão importante. Uma morte que é necessária,  
 uma morte mais leve, um reajustar para alcançar a realização máxima. Renovação. Novidades, boas  
 surpresas. Novas oportunidades se abrem. Decisões que levam à plenitude.
 
 Alerta: Permitir a transformação e deixar ir a negação. Aceitar a mudança necessária. Não desistir agora.

 21 - Mundo

 Máxima realização, abundância e felicidade. Final de ciclo. Uma das cartas mais positivas. Tudo tem  
 o potencial de se realizar. Conquista máxima. Sucesso total. Conquista da autoconsciência que leva à  
 vitória. Aprendizagem de alma efetuada com sucesso. Bem-estar mental, emocional, espiritual. Encontro  
 com a perfeição da alma. Uma celebração pelo trabalho bem realizado.
 
 Alerta: Tempo de relativizar os aparentes problemas e ser feliz. Abraçar a luz imensa que vibra ao teu  
 redor. Praticar a gratidão diária.


