
Numerologia Sagrada 
e a 

Magia do Tempo 

Conforme princípios da doutrina umbandista 
UMBANDA OS SETE REINOS SAGRADOS 

 
Curso Básico 

(7ºGrau – Abaré Anga) 
 

Outubro/2016 

Aula 02 



Conteúdo  do  curso 

1)Fundamentos dos Sete Reinos Sagrados 

2)A numerologia setenária na umbanda 

3)A magia do tempo (A escolha da data certa) 

 





Núcleo Mata Verde 

• Diversidade de ritos umbandistas 

• Umbanda iniciática (Tenda Mirim) 

• Escola Iniciática do Caboclo Mata Verde 

• Os Sete Graus iniciáticos 

• O caminho evolutivo (Arapé) 

• A doutrina do Núcleo Mata Verde 

 

 



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 



Princípios fundamentais 

1. Deus (Monoteista) 

2. Os Orixás  

3. Os espíritos 

 



QUEM SÃO OS ORIXÁS? 





Os Orixás 

1. Primordiais 

2. Ancestral Histórico 

Quando cultuamos nossos orixás, cultuamos também as forças 
primordiais  oriundas da natureza. Essas forças em equilíbrio 
produzem a energia revitalizante que chamamos de axé, que nos 
auxiliam em nosso dia a dia, ajudando para que nosso destino, se 
torne cada vez mais favorável ao desempenho de nossa missão 
nesta passagem terrestre. 



OS SETE REINOS SAGRADOS 



Reino do Fogo 



Aproximadamente a 5 bilhões de anos nosso planeta 
começou a se formar . 
Neste primeiro momento o planeta era formado por 
rocha líquida (Magma) de altíssima temperatura, 
incandescente, pastosa, viscosa.  
É a partir deste momento que a Terra começa a tomar 
suas características.  
É o impulso inicial para a formação do planeta.  



Reino da Terra 



Após alguns milhões de anos o planeta começou a esfriar. 
Sua superfície solidificou-se numa crosta delgada.  
Neste momento começa a se formar sobre o planeta o que 
hoje conhecemos como crosta terrestre, formada pelas 
montanhas, rochas, metais, pedras, cristais e minerais.  



Reino do Ar 



Os gases produzidos pela intensa atividade vulcânica 
formaram a primeira atmosfera, composta principalmente 
de gás carbônico, metano, amônia.  
Esta terceira etapa da evolução planetária chamamos de 
Reino do ar  



Reino da Água 



Finalmente, um resfriamento posterior permitiu a 
condensação do vapor de água, que se precipitou sobre a 
superfície da Terra sob a forma de chuvas torrenciais.  

Ninguém pode dizer quanto tempo durou este dilúvio 
talvez séculos - mas quando as nuvens finalmente se 
adelgaçaram, o oceano primordial (ainda de água doce) 
brilhou sob os raios do sol.  
 
Esta quarta etapa da evolução planetária chamamos de 
Reino do água.  



Reino das Matas 



Entre 395 a 345 milhões de anos atrás verificam-se 
acontecimentos fundamentais para o desenvolvimento da 
vida na Terra.  
Samambaias gigantes e os antepassados das atuais coníferas 
formam as primeiras florestas, que se propagarão 
intensamente no período seguinte.  



Reino da Humanidade 



Cerca de 1,2 milhões de anos atrás surge o Homo habilis; em 
seguida o Homo erectus e finalmente o Homo sapiens, 
espécie a qual pertence, com outras subespécies extintas, o 
homem atual.  
Os primeiros restos fósseis que podem ser atribuídos com 
relativa segurança à nossa espécie, Homo Sapiens, têm em 
torno de 300.000 anos.  



Reino das Almas 



Chamamos de Reino das almas a dimensão espiritual do 
planeta Terra.  
Desta forma a evolução do homem (e do espírito) se 
processa através destes sete reinos. 



1-Reino do Fogo 
2-Reino da Terra 
3-Reino do Ar 
4-Reino da Água 
5-Reino das Matas 
6-Reino da Humanidade 
7-Reino das Almas 
 

Cada reino é regido por um Orixá Regente, possui sua força primordial, 
características e qualidades. 
Dependemos das sete forças primordiais para encontrarmos nosso equilíbrio 



NUMEROLOGIA 



Origem da Numerologia 

 Desde a Antiguidade a humanidade tem usado os 
números como um meio de fazer previsões através do 
significado de seu valor simbólico. Cada povo 
desenvolveu um sistema próprio sempre relacionando 
as letras, isoladamente ou em sequências sonoras, aos 
algarismos. Assim podiam relacionar significados aos 
nomes, avaliar nomes e fazer previsões para o futuro 
das pessoas. Egípcios, chineses, gregos e romanos os 
utilizaram. 

 Quando ainda não se conheciam os algarismos no 
formato arábico que se popularizou em todo mundo 
civilizado, ainda assim a Numerologia já existia, mas 
fazia parte do ensino dos Grandes Mistérios. 



A antiga cidade suméria de Ur 



 A origem da Numerologia vai ainda mais além, 
remontando aos templos de Ísis, à Atlântida e à 
Lemúria. Muito antes que o alfabeto fosse inventado, 
antigos eruditos estudaram a Numerologia para se 
orientarem na vida cotidiana.  

 Mas a verdadeira origem da Numerologia está perdida 
na história. Suas raízes vem de 10.000 anos, do Egito e 
da Babilônia. A ciência dos números com seu conteúdo 
místico e esotérico foi ensinada nos templos do Egito e 
da Ásia e serviu como base espiritual para diversas 
sociedades e fraternidades secretas. 

 Há registros e avaliação da Numerologia desde as 
civilizações mais antigas, como a dos sumérios da Baixa 
Mesopotâmia e entre os fenícios, caldeus e árabes. 



 Mas foram os gregos que trouxeram a Numerologia do 
Oriente para ao Ocidente, posteriormente disseminada 
pelos romanos. Os gregos consideravam os números 
“eternos e universais”, e acreditavam que os números 
eram os únicos elementos que conhecemos bem, 
fazendo-nos entender o propósito da própria 
existência.  

 As tradições hindu e árabe afirmam que os números 
são os únicos elementos do Universo que sempre 
permanecem inalterados. Segundo essa teoria, os 
números não regem, mas influenciam e guiam nossas 
vidas, podendo influenciar sobre nosso caráter e 
Destino. 

 

 http://www.planetaesoterico.com.br 



NUMEROLOGIA PITAGÓRICA 



Numerologia Pitagórica 

 Foi Pitágoras (571-497 a.c) que transformou a Numerologia 
num ciência exata. Ele foi um importante matemático e 
filósofo grego, tendo como um de seus mestres Zoroastro, um 
sábio persa, grande conhecedor da Cabala. O princípio 
fundamental da doutrina de Pitágoras é a tese de que “o 
princípio de todas as coisas é o número”, o que significa que o 
conhecimento de tudo o que existe no Universo só pode ser 
obtido através da compreensão numérica. Sabe-se que 
Pitágoras fundou uma confraria científico-religiosa chamada 
“Escola Pitagórica”, ligada ao orfismo, religião cujos 
seguidores acreditavam na reencarnação como dádiva divina 
para a purificação da alma.  



 Nessa confraria ele introduziu ao orfismo a investigação 
matemática, que segundo ele, também era um recurso para a 
salvação da alma. Diversas escolas pitagóricas seguiram seus 
passos, sendo que todas tinham em comum a idéia de que o 
número é a essência de todas as coisas e que o Universo é 
regido pela matemática. Pitágoras também é conhecido como 
“pai da Numerologia moderna”, pois foi o criador da tabela 
que atribuiu um valor numérico para cada letra do alfabeto, a 
tabela pitagórica.  Essa tabela é a base do método criado hoje 
em dia para o estudo numerológico. A Numerologia moderna 
é fruto das pesquisas de Pitágoras, que desenvolveu um 
sistema que se baseia na teoria de que o mundo e o Universo 
são regidos pelas leis da matemática. Portanto, através da 
análise e compreensão numéricas é possível entender melhor 
o ser humano e a natureza, pois os números e suas vibrações 
são o alicerce do Universo. 



NUMEROLOGIA SAGRADA 



Numerologia Sagrada 

 Chamamos de numerologia sagrada a 
numerologia setenária. 

 Enquanto a numerologia pitagórica trabalha com 
os números de 0 a 9, na numerologia sagrada 
trabalhamos com os números de 1 a 7. 

 Neste curso iremos estudar os princípios básicos 
da numerologia setenária e como se relacionam 
estes números. 

 Os números de 1 a 7 são identificados com os 
sete reinos sagrados, formando a base conceitual 
da numerologia sagrada. 



SIGNIFICADO DE CADA NÚMERO 





Número 1 

1) Reino do Fogo – Orixá regente Ogum – cor vermelha - 
Iniciativa 

 Criação, concepção, sexo, impulso, iniciativa, luz, calor, 
rompimento, manutenção, destruição, guerreiros, 
guerra, cores, tudo que é vermelho, sangue, ódio, 
paixão, incêndios, bombeiros, velas, queimaduras, 
ferro, espadas, lanças, escudos, liderança, manutenção 
da ordem, manutenção da vida, rosas vermelhas, 
espada de ogum (planta), agressão, princípio, proteção, 
febre, coração, soldados, militares, exercito, solda, 
faísca, eletricidade, ondas eletromagnéticas, sol, 
temperatura, planeta marte, salamandras, brigas, 
caminhos. 



Número 1 

1) Reino do Fogo – Orixá regente Ogum – cor vermelha - 
Iniciativa 

 Qualidades: Iniciativa, atividade, ação, criação, geração, 
impulso, estímulo, ímpeto, abalo, força, vigor, energia, poder, 
prestígio, ânimo, coragem, valentia, esforço, intensidade, 
agilidade, destreza, potência, urgência, fervor, robustez, 
vivacidade, animação, entusiasmo, paixão.  


