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Bem-vindos, 
vós que Buscais a luz

Nos tempos que correm, alguma coisa está a 
criar agitação no âmago do nosso belo pla-

neta. Também o sentis? Atravessamos uma época 
de grande desligamento, nunca antes visto na 
História do Homem. Encontramo-nos também 
num ponto de escolha fulcral da evolução, um 
convite para reclamarmos a nossa verdade essen-
cial — que somos unos em Espírito, entrelaçados 
numa consciência unificada que liga intrinseca-
mente todos os seres vivos da Terra.

Aqueles de entre nós que são chamados a 
ligar-se e a abandonar as falsas perceções de um 
mundo desunido e desligado começaram, em 
consequência, a relembrar. Sentimos um forte 
desejo de uma ligação mais profunda à vida e 
aos outros, ao espiritual e ao planeta, à medida 
que entramos numa nova era de tomada de cons-
ciência acelerada. No meio das trevas, a luz brilha 
cada vez com mais intensidade!
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As brumas que existem entre o mundo mate-
rial e o místico começam a dissipar-se e muitos de 
nós estão a ouvir o chamamento para a renova-
ção da ligação sagrada entre o Espírito e a maté-
ria. Começamos a vislumbrar a unidade que liga 
tudo aquilo que existe. Deste modo, estamos a 
escolher um diálogo direto e íntimo com o Espí-
rito para o bem supremo — não apenas fruto de 
um desejo de estabelecer uma nova ligação a uma 
coisa maior do que nós mesmos, como também 
para aconselhamento em termos práticos.

Ao contrário dos sacerdotes e sacerdotisas 
designados do passado distante, que cumpriam 
submissamente as responsabilidades estabele-
cidas por aqueles que foram nomeados como 
líderes espirituais, os místicos modernos traçam 
o seu próprio caminho. Eles podem não ser, 
necessariamente, parapsicólogos ou até mesmo 
curandeiros, mas são praticantes domésticos de 
sabedoria espiritual — mães, pais, advogados, 
«baristas», artistas, contabilistas, etc. Os parapsi-
cólogos modernos são pessoas de todas as idades, 
fisionomias, tons de pele e tamanhos, esten-
dendo-se por todo o espetro das identidades de 
género e orientações sexuais — simultaneamente 
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sofisticados e simples na sua abordagem à com-
preensão dos mistérios.

Não existem barreiras a uma forte união com 
o espiritual — apenas aquelas que optamos por 
erigir e as quais podemos decidir derrubar a qual-
quer instante. Para nos tornarmos num místico 
da modernidade basta ter uma mente recetiva, a 
curiosidade das crianças e a vontade de entabular 
um novo tipo de conversa que, de início, parecerá 
estranha, mas que, dou-vos a minha palavra, a 
vossa alma reconhecerá de imediato. Sentireis o 
vosso coração a ansiar que a magia ganhe vida 
consoante ouvirdes as mensagens que o Espírito 
guarda para vós e sentirdes a vossa interligação 
com ele. O regozijo e a felicidade ganharão vida 
quando tiverdes a vossa primeira epifania, o vosso 
primeiro passo para a transformação.

Muito foi aquilo que esquecemos e muito 
precisamos de lembrar-nos, mas recordá-lo-eis 
se dedicardes tempo ao diálogo com o Espírito, 
que nunca deixou de nos enviar mensagens e de 
nos falar. Os nossos antepassados conheciam a 
linguagem sagrada desta comunicação divina, 
tal como os sábios das civilizações clássicas e os 
guardiões da sabedoria das tradições indígenas, 
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que muito veneravam o poder do diálogo sagrado 
entre as pessoas e o divino.

O facto de estardes a ler estas palavras diz-me 
que ouvistes o chamamento para entabular con-
versa com o Espírito — com o Universo inteligente 
e consciente do qual fazeis parte integrante. Com 
recurso a este baralho, aprendereis a explorar a 
sabedoria das esferas ocultas para que possais 
agir de maneira a conferir finalidade, significado, 
magia e prosperidade à vossa vida. Bem-vindos, 
vós que buscais a luz, pois viestes ao sítio certo!
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introdução

Um oráculo é uma forma de orientação sábia, 
uma maneira de comunicar diretamente 

com o Espírito e o nosso Eu Superior visando o 
bem supremo. A utilização destas cartas todos os 
dias como prática espiritual permitir-vos-á tomar 
melhores decisões, sentir-vos apoiados e confir-
mados por um poder maior do que nós mesmos, 
ajudando-vos ainda a recuperar o vosso dom inato 
e natural da percetividade intuitiva. Utilizai este 
baralho com deferência à medida que ficardes a 
conhecer os diferentes símbolos e a sua sapiência. 
Ficareis atónitos com as dádivas que aguardam a 
vossa descoberta. Vós sois seres espirituais que têm 
experiência humana, a qual se desenvolve a uma 
velocidade estonteante num mundo de incertezas. 
Não é maravilhoso saber que tendes uma perceti-
vidade imediata e a orientação do Espírito sempre 
que desejardes e onde quer que estiverdes?

Bem-vindos ao mundo do Oráculo do Espírito 
dos Animais!
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Como funcionam as cartas do oráculo
Todos os oráculos têm um vocabulário, ou uma 
matriz, através do qual se processa a comunica-
ção. Tal como as letras do alfabeto podem ser 
conjugadas de maneiras diferentes para forma-
rem palavras e frases que expressam um signifi-
cado, também existe um sistema que permite a 
um oráculo «falar». A linguagem de um sistema 
de oráculo consiste em imagens, símbolos e metá-
foras. Pensai no adágio «uma imagem vale mil 
palavras»; o mesmo se aplica quando utilizamos 
este baralho para receber mensagens do Espírito.

As mensagens são transmitidas através de 
sincronicidade, ou seja, através da coincidên-
cia significativa — um fenómeno que não pode 
ser explicado pela lógica. As sincronicidades 
recordam-nos que o tecido da realidade não é 
regido apenas pelas leis da ciência e do intelecto, 
como também por um grande mistério que nos 
revela evidências da sua «mecânica» subjacente 
mesmo ao conter compreensão, pois nem tudo é 
para ser conhecido nesta vida. A confiança e a 
fé naquilo que não se vê não é racional, mas é 
isso que devemos fazer se nos quisermos conciliar 
com o lado místico da vida. É importante traçar 
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o nosso plano, utilizando o intelecto para nos 
ajudar a penetrar no passado e a criar estratégias 
para o futuro. Porém, esquecemos que, enquanto 
humanos que somos, possuímos uma alma e um 
coração não quantificáveis, os quais estão sempre 
ligados à sapiência do Espírito. Urge aprender a 
honrar o lado espiritual da vida e as oferendas 
que recebemos e que não podem ser explicados 
pela lógica. Apenas então nos recordaremos da 
nossa verdadeira natureza enquanto seres espiri-
tuais que fazem parte de uma vasta rede de almas 
e Espíritos entrelaçados no tecido da vida.

Porquê este baralho
Eu sou uma daquelas pessoas que foram convo-
cadas para a tarefa da comunicação divina e este 
oráculo é a minha oferenda para vós em nome do 
Espírito que me inspirou a criá-lo, transmitindo a 
sapiência divina através da minha pessoa.

A Natureza é o instrumento, há muito per-
dido, da comunicação e da expressão divinas 
que se tem mantido oculto, mas à vista de toda 
a gente desde o começo dos tempos. A essência 
do Espírito orienta-nos constantemente, sempre 
pronto para comunicar sabedoria, muitas vezes 
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através de seres vivos e sinais na Natureza. Todos 
os animais — de duas ou muitas patas, de penas 
ou com barbatanas, aquáticos, terrestres ou voa-
dores — têm o potencial de transmitir uma men-
sagem especial alinhada com a sua necessidade 
genuína, chegando no momento e ao sítio certos.

Eu sempre tive vontade de dar vida a um orá-
culo que honre o Espírito dos animais que con-
nosco partilham o planeta. Os animais são aliados 
das nossas almas e atuam como nossos mestres e 
curandeiros sagrados — uma verdade que o nosso 
modo de vida desligado não tem conseguido ver. 
De certo modo, escutei a orientação para transmi-
tir ensinamentos sobre animais como se fosse um 
eco a retumbar nas cavernas da consciência, cha-
mando a minha atenção, incitando-me a ouvir.

Tive o privilégio de trazer à luz vários bara-
lhos de oráculo com algum simbolismo animal 
especial que agraciou as cartas, mas sempre 
soube que, para homenagear na íntegra o mundo 
do Espírito animal, precisava de criar um oráculo 
abrangente que falasse por si só. Eu sabia que este 
baralho falaria por si mesmo como um meio de 
comunicação do Espírito, num diálogo divino 
para todos aqueles que buscam a luz e se decidam 
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a entabular conversa. Sempre senti uma invulgar 
ligação aos animais. Desde criança que sei que 
a sua presença emana uma espécie de conheci-
mento diferente: o mundo à nossa volta é rico 
em essência; todos os animais têm um simbo-
lismo arquetípico transcendente, um significado 
universal que contém em si uma mensagem de 
verdade profunda e perpétua. Parecia-me que o 
Eu arquetípico dos animais estava a comunicar 
comigo, transcendendo a minha experiência 
pessoal, mas a comunicar de um modo inten-
samente íntimo, fazendo-me recordar a teia da 
vida e as histórias que assomam do inconsciente 
quando nos entregamos a uma reflexão silen-
ciosa, dispostos a escutar. Em  muitas ocasiões 
reparei que, no preciso instante em que precisava 
de confirmação sobre alguma coisa importante, 
aparecia-me um corvo; quando precisava de 
orientação, pousava-me na mão uma libelinha, 
reconfortando-me e asseverando-me que nunca 
estou só nesta matriz interligada de seres e que 
sou sempre amada.

Por que motivo desconhecemos esta nossa 
capacidade mágica de comunicar com o Espírito 
através da Natureza e dos animais que nela vivem? 
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Coletivamente, desligámo-nos da noção de que 
partilhamos as mesmas origens e o Espírito dos 
seres alados, dos peludos, dos escamosos, daque-
les que habitam debaixo da superfície da água, 
na terra e nos céus. Quer o reconheçamos quer 
não, todos partilhamos um profundo desejo de 
estabelecer uma nova ligação à nossa origem, ao 
nosso princípio sagrado e a todas as relações que 
connosco residem. Sentimos essa ânsia mesmo 
se há muito tivermos perdido o entendimento e 
a reverência por tão poderosa sabedoria terrena.

Precisamos dela agora mais do que nunca.
Apesar de, tal como a maioria das pessoas, 

poderdes ter perdido há muito a vossa capaci-
dade natural para decifrar a comunicação que 
nos é disponibilizada pelo mundo natural, algu-
res dentro de vós existe uma reminiscência rudi-
mentar dos tempos em que um Espírito animal 
chamava os nossos antepassados. Os ancestrais 
guardiões de sabedoria conheciam o simbolismo 
inerente a cada animal, inseto, ave ou peixe, e 
como a sua simples presença constituía uma 
forma de comunicação, os seus movimentos 
uma linguagem sagrada que transmitia estra-
tos de verdade que as palavras nunca poderiam 
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fazer. Os nossos antepassados sabiam que o aflo-
ramento de uma ave, quando se aguardava uma 
nova vida, não era apenas uma ave, mas uma 
Ave-Espírito, que trazia uma mensagem univer-
sal e intensamente pessoal.

Porém, a vossa alma guarda a recordação. 
Sois agora convidados a partilhar esta sabedoria 
de modo a que possais vogar melhor pela vossa 
vida, ultrapassar os obstáculos das vossas limita-
ções apreendidas e ajustar-vos ao vosso infinito 
potencial conforme entrardes num novo mundo 
de diálogo sagrado para orientação prática no 
vosso quotidiano. Os Espíritos que residem no 
mundo natural têm muito para partilhar e os 
segredos da sua linguagem esquecida estão agora 
ao vosso serviço.

Acerca dos Espíritos dos animais e dos seus 
significados
Este baralho de cartas de oráculo inclui 68 cartas, 
cada uma representada pelo Espírito supremo de 
um animal. A arte gráfica reprodu-lo sob a sua 
forma espiritual, pelo que vereis uma represen-
tação mais mística e não a sua representação 
real. Por exemplo: quando tirardes uma carta que 
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ilustra o Espírito do Cão vereis um símbolo que 
não representa um cão com o qual mantendes 
uma relação pessoal, mas a essência espiritual 
do cão, que evoca uma noção predominante de 
lealdade e amor incondicional. Se escolherdes o 
Espírito da Coruja não vereis representada uma 
coruja no vosso quintal ou nos bosques das 
redondezas. Em vez disso, a carta do Espírito da 
Coruja ilustra a essência da mesma: a capacidade 
de ver no escuro quando a vossa viagem é tol-
dada pela falta de clareza. O Espírito da Coruja 
permite-vos perceber quando chegou a hora de 
deixar findar as coisas, apartando-vos daquilo 
que deixou de ser útil.

Cada Espírito animal representado no Oráculo 
do Espírito dos Animais é uma metáfora ou repre-
sentação simbólica para vos relembrar de uma 
matéria ou princípio de organização. Tal como 
no mundo natural, existem sobreposições entre 
as matérias representadas por cada Espírito ani-
mal, pois tudo se conjuga numa força vital. Cada 
Espírito animal confere uma mensagem diferente 
para vós, que vos poderá ajudar a esquecer as 
limitações do raciocínio lógico e a compreender 
melhor as influências que se ocultam em vós e na 
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vossa vida, conhecer o vosso caminho e antever a 
próxima ação correta para o vosso bem supremo.

As cartas não se destinam a retratar toda a 
Natureza nem todos os animais com os quais 
partilhamos o planeta. É possível que tenhais 
associações com Espíritos animais diferentes dos 
que encontrareis aqui, por isso vos peço que sejais 
recetivos à interpretação que este oráculo tem do 
poder de cada Espírito animal. Os animais cujas 
imagens dignificam este oráculo escolheram-se a 
si mesmos para o integrarem quando abri a mente 
à sua sábia orientação. Não existe um equilíbrio 
específico entre seres da água, da terra e do ar. 
Além de os animais se darem a conhecer a mim, 
eu também me certifiquei de que compreendia 
o modo como eles desejavam transmitir o seu 
amor e orientação para vós. Portanto, mesmo 
quando pretendi inserir determinado animal 
neste baralho, muitos foram aqueles que depressa 
se excluíram!

Se o vosso animal preferido não consta do 
baralho, talvez a sua mensagem seja enviada 
através de outro Espírito animal. Por exemplo: 
fui contestada pelo Espírito do Canguru e pelo 
Espírito do Gafanhoto, e visto que existem 
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imensas semelhanças na mensagem que eles vos 
transmitem, apenas um optou por se integrar. Na 
realidade, os animais decidiram ser integrados ou 
não! Eu queria o canguru para os seus entusiastas 
australianos, mas sempre que o incluí no baralho 
ele não tardou a dar o salto para fora!

Portanto, vinde conhecer este oráculo e os 
Espíritos animais específicos que decidiram ser 
incluídos. Não partais do princípio de que com-
preendeis completamente o significado de cada 
carta antes sequer de começardes a trabalhar com 
o baralho. Encontrareis significados surpreenden-
tes e, quiçá, contraditórios.

Se já trabalhastes com Espíritos de animais, 
podereis descobrir associações inesperadas aos 
mesmos. Eu solicitei a presença do máximo possí-
vel de Espíritos animais de diferentes continentes, 
pelo que podereis descobrir mais sobre os Espíri-
tos de animais arquetípicos de todo o planeta e 
sentir-vos mais ligados a eles.

Este guia abrangente foi escrito para que com-
preendais o significado das cartas e o modo de 
decifrar a mensagem quando fizerdes uma lei-
tura. Deixai passar tempo suficiente para a comu-
nicação do oráculo penetrar. Inclusive, podereis 
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precisar de alguns dias para conseguirdes integrar 
a sua sapiência. Sede pacientes com vós mesmos, 
sobretudo se fordes inexperientes a trabalhar com 
oráculos. Com o passar do tempo, começareis a 
reconhecer de imediato a sabedoria aqui disponi-
bilizada de cada vez que fizerdes uma leitura.

No mínimo, mantende-vos recetivos e diverti-
-vos enquanto deixais o Oráculo do Espírito dos Ani-
mais expressar-se para o bem supremo enquanto 
ele estabelece a ligação entre o mundo espiritual e 
o mundo material. Quando tudo vos parecer tão 
frenético que quase perdeis as estribeiras, deixai 
que o oráculo vos guie. Chegou a hora de des-
pertar para a verdade de que os domínios ocultos 
são tão reais como aqueles que conseguimos ver, 
ouvir e sentir — e que sois muito mais do que 
julgais, pois sois uma expressão do divino em 
interação com a teia da vida que vos recebe, vos 
apoia e sempre, mas sempre, vos ama.
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