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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 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.  





Número 2 

2) Reino da Terra – Orixá regente Xangô – cor marrom – 
Estrutura 

 Corpo físico, escola, educação, controle, juizes, leis, regras, 
justiça, rochas, pedras, cristais, tudo o que é marrom, 
estrutura, esqueleto, poeira, areia, barreiras, obstáculos, 
construções, vias, montanhas, pedreiras, rosas amarelas, 
espada de xangô (planta), machado, prisão, restrição, muros, 
vasilhames, moveis, imóveis, casa, paredes, balança, contato 
físico, lentidão, suporte, Karma, Lei de ação e reação, solidez, 
destino, algemas, ligações fortes, nêutron, minerais, metais, 
limitação, limites, exercito, agricultores, fazendas, 
mineradores, sal grosso, sustentação, construtores, aparência, 
comportamento, fórum, organização. 



Número 2 

2) Reino da Terra – Orixá regente Xangô – cor marrom – 
Estrutura 

 Qualidades: Regras, normas, preceitos, leis, comedimento, 
parcimônia, prudência, cautela, método, base, fundamento, 
alicerce, obstáculos, barreiras, resistência, impedir, 
consistente, duradouro, seriedade, firmeza, maciço, du-reza, 
forte, estável, seguro, inabalável, obstruir, atravancar, limitar, 
delimitar, confinar, restringir, diminuir, fixar, estipular, marcar, 
persistência, decisão, determinação, robustez, solidez.  





Número 3 

3) Reino do Ar – Orixá regente Iansã – cor amarela – Expansão 

 Mente, pensamentos, rapidez, brincadeira, som, musica, 
cantores, orquestras, comunicação, ventanias, furacão, a fala, 
voz, canto, brisa, tempestade, raios, pedreiras, tudo que é 
amarelo, oxigênio, respiração, sufocamento, expansão, 
planeta mercúrio, crescimento, incensos, aromas, perfumes, 
movimento, tv, radio, livros, imprensa, revistas, fofocas, 
gritaria, harmonia, dualidade, poeira, crianças, adolescentes, 
correria, atmosfera, espada de Iansã (planta), maremotos, 
cheiros, mantém a paixão, mantém o fogo, janelas, ar, gases, 
fumaça, defumação, comunicados, sinos, violão, instrumentos 
musicais, rojões, trovões, explosões. 



Número 3 

3) Reino do Ar – Orixá regente Iansã – cor amarela – Expansão 

 Qualidades: Mente, pensamentos, imaginação, 
entendimento, empolgação, brevidade, pressa, velocidade, 
célere, ligeiro, apressado, momentâneo, comunicativo, 
propagar, agilidade, rapidez, respiração, fôlego, sopro, alento, 
lançar, expelir, fruir, evidenciar, exprimir, anunciar, exalar, 
emanar, odores, aromas, perfumes, flagrâncias, olfato, sons, 
gritos, clamores, queixas, reclamos, expansão, 
desenvolvimento, alargamento, dilatação, aumentar, expandir, 
estender, abrir, desabafar, ampliar, insuflar.  





Número 4 
4) Reino da Água – Orixá regente Iemanjá – cor azul claro – 

Adaptabilidade 

 Emoções, água, mãe, mar, tudo que é azul, emocional, sal 
marinho, fertilidade, nascimento, gravidez, bebidas, leite, 
banhos, chuvas, rios, lagoas, cachoeiras, cascatas, flores brancas, 
perfumes, tintas, líquidos corporais, lagrima, urina, sangue, linfa, 
suor, adaptabilidade, aceitação, ondas, mares, amor , amor 
materno, beleza, mulheres, adultas, jovens, e velhas, avó, irmã, 
tia, amigas, remédios líquidos, lua, prata, menstruação, rins, 
útero, bexiga, artérias, saliva, gosto, peixes, golfinhos, baleias, 
navios, marinha, pescadores, marinheiros, praia, areia, 
suavidade, sensualidade, elegância, charme, fases, períodos, 
família, delicadeza, explosões emocionais, calmaria, maremotos. 



Número 4 
4) Reino da Água – Orixá regente Iemanjá – cor azul claro – 

Adaptabilidade 

 Qualidades: Humanizar, acomodar, ajustar, amoldar, combinar, 
conciliar, congraçar, aliar, casar, reconciliar, compor, pacificar, 
emoções, os líquidos, fluidos, água, linfa, humor, umidade, mar, 
fertilidade, abundância, fecundidade, opulência, gravidez, 
gestação, nascimento, começo, início, sentimentos, 
sensibilidade, sensações, intuição, percepção, compreensão, 
presságios, suspeitas, pressentimentos, instinto, elegância, 
graça, gentileza, distinção, suavidade, doçura, macieza, 
amenidades, meiguice, ternura, brandura, encanto, abrandar, 
moderar, mitigar, minorar, suavidade, maciez, terno, carinhoso, 
gracioso, meigo, doce, aprazível, leve, ameno, manso, agradável, 
delicado, fino, elegante, melodioso, harmonioso, amor, afeto, 
afeição, amizade, simpatia, adoração.  





Número 5 
5) Reino das Matas – Orixá regente Oxossi – cor verde – 

independência 

 Caboclos, irmãos, primos, professores, sustento, individualidade, 
independência, liberdade, paciência, remédios, conhecimento, 
técnicas, trilhas, plantas, arvores, ervas, flores, madeira, tudo o 
que é verde, chás, banho de ervas, flechas, arco e flecha, índios, 
direção, única tentativa, animais, insetos, répteis, pássaros, 
floresta, plantações, independência, solidão, alimentos, 
alimentação, perseverança, agricultores, fazendas, perigos, 
ecologia, frutas, ciladas, cobras, fumaça, defumação, cheiro de 
mato, fumo, troncos, cascaras, folhagens, cipós, verduras, tribos, 
clãs, macacos, peles de animais, pêlo, algodão, tocaias, cordas, 
objetos de madeira, estomago, digestão, intestino, penas, 
samambaias. 



Número 5 
5) Reino das Matas – Orixá regente Oxossi – cor verde – 

independência 

 Qualidades: Sustento, desenvolvimentista, alimentos, 
alimentação, comida, manutenção, conservação, amparo, 
abrigo, proteção, ajuda, socorro, auxílio, nutrir, sustentar, 
manter, incitar, fomentar, incrementar, estimular, facilitar, 
promover, desenvolver, liberdade, independência, iniciativa, 
ousadia, franqueza, sinceridade, paciência, calma, resignação, 
perseverança, firmeza, constância, remédios, curas, 
conhecimento, informação, entendimento, inteligência, 
instrução, saber, perícia, cultura, técnica, método, arte, ordem, 
coordenação, organização, prudência, florestas, matas, bosques, 
selva, prado, parques, caça, busca, procura, investigação, 
perseguição, encalço, ervas, plantas, forragem, verde, verduras, 
hortaliças, legumes, solidão, retiros, isolamento.  





Número 6 
6) Reino da Humanidade – Orixá regente Oxalá – cor branca – 

livre arbítrio 

 Pai, Cristo, pureza, beneficência, ajuda ao próximo, a sociedade, 
atividades profissionais, fé, profissões, sacerdotes, padre, pastor, 
livre arbítrio, diferenças, raças, países, evolução, tudo o que é 
branco, regras sociais, cidades, economia, cultura, diferenças 
culturais, estrela, céu, campos, rosa branca, água mineral, 
perfumes suaves, flores brancas e delicadas, religião, filosofia, 
sociologia, o planeta Terra, sistema solar, fraternidade, leis 
naturais, leis de Deus, evangelho, criação da humanidade, 
roupas brancas, tecnologia, sol, ciência, todos os problemas da 
humanidade, lugares altos, topo, paz, amor, caridade. 



Número 6 
6) Reino da Humanidade – Orixá regente Oxalá – cor branca – 

livre arbítrio 

 Qualidades: Clemência, benevolência, benignidade, brandura, 
complacência, compaixão, indulgência, bondade, suavidade, 
amenidade, piedade, delicadeza, polidez, afabilidade, 
urbanidade, graça, encanto, elegância, mansidão, meiguice, 
moderação, docilidade, pureza, limpidez, inocência, singeleza, 
candura, virgindade, perfeição, finura, religiosidade, devoção, 
justeza, retidão, exatidão, zelo, fraternidade, amizade, harmonia, 
carinho, intimidade, união, afeto, cordialidade, afetuoso, paz, 
amor, caridade, tranquilidade, sossego, quietude, descanso, 
bondade, filantropia, altruísmo, beneficência, auxílio.  





Número 7 
7) Reino das Almas – Orixá regente Omulu – cor preta – 

espiritualidade 

 o inconsciente, escravidão, os avós, avô e avó, magia, exus, 
quiumbas, vícios, morte, cemitério, doenças, a cura das doenças, 
eguns, tudo o que é preto, cor roxa, mistérios, infinito, mundo 
espiritual, medicina, perturbações, obsessões, prisões, lugares 
sombrios, vela preta ou preta e branca, pipoca, hospitais, 
necrotérios, túmulos, velhice, sabedoria, pretos velhos, cruz, 
cruzeiro, sofrimento, dor, fantasmas, punição, lama, brejo, 
mangue, transformação, mudança forçada, vingança, câncer, 
lepra, mediunidade, cura espiritual, hospícios, lentidão, 
profundezas, expiação, regeneração, transcendência. 



Número 7 
7) Reino das Almas – Orixá regente Omulu – cor preta – 

espiritualidade 

 Qualidades: Espiritual, incorpóreo, devoção, místicos, alegórico, 
metafórico, transmutação, transformação, alteração, 
modificação, o inconsciente, escravidão, cativeiro, servidão, 
sujeição, dependência, escravizar, subjugar, dominar, tiranizar, 
cativar, reduzir, encantar, magia, feitiçaria, bruxaria, sortilégios, 
deslumbramento, fascinação, sedução, obsessão, importunação, 
vexação, perseguição, ideia fixa, preocupação, molestar, morte, 
desaparecimento, homicídio, assassínio, danos, perdição, 
destruição, extinção, ruínas, dor, desgosto profundo, noite, 
cipreste, sepultura, tristeza, sabedoria, instrução, conhecimento, 
erudição, velhice, venerável, respeitável, doenças, moléstias, 
enfermidades, indisposições, sofrimentos, vícios, defeitos, 
paixão, manias, mórbido, insalubre, cemitérios, demência, 
depressão, doidos, loucos, hospícios, hospitais, necrotérios.  



Ser Humano 

Concepção 1  

Do 1 ao 4º mês 2  

5º ao 9º mês 3  

Nascimento até 7 anos 4 

Juventude 5 

Adultos 6 

Velhice 7 


