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ATENÇÃO 

 

Dia 19 de abril não teremos aula. 

Voltaremos dia 26 de Abril. 



Doutrina  

dos  

Sete Reinos Sagrados 



Conceituação de Orixá 

1.Orixá Ancestral Histórico 

2.Orixá Primordial (funfun) 



Segundo a mitologia, Xangô teria sido o quarto rei da 

cidade de Oió, que foi o mais poderoso dos impérios 

iorubás.  

Depois de sua morte, Xangô foi divinizado, como era 

comum acontecer com os grandes reis e heróis daquele 

tempo e lugar, e seu culto passou a ser o mais 

importante da sua cidade, a ponto de o rei de Oió, a 

partir daí, ser o seu primeiro sacerdote. 

Não existem registros históricos da vida de Xangô na 

Terra, pois os povos africanos tradicionais não 

conheciam a escrita, mas o conhecimento do passado 

pode ser buscado nos mitos, transmitidos oralmente de 

geração a geração.  (Reginaldo Prandi) 

 

Orixá Ancestral Histórico - Exemplo 



Orixás Funfun (Primordiais) 

As divindades africanas estão separadas em duas 

categorias hierárquicas. 

Na categoria mais elevada, encontram-se as 

entidades que participaram da criação do universo, 

consideradas como ancestrais espirituais de tudo 

quanto possa ocorrer nos dois planos de existência, 

chamadas, para diferenciá-las das demais, de 

"Orixás Funfun" (Orixás Brancos). 



Sendo emanações diretas de Olorun, os Orixás Funfun 

são portanto, os seres mais elevados da escala da 

existência, encontrando-se no mesmo nível dos 

Arcanjos do cristianismo.  

Estas Divindades Criadoras são encabeçadas por 

Obatalá, O Senhor das Vestes Brancas, também 

conhecido como Orixánlá ou Oxalá.  







Definição de Orixá 

Umbanda 



"Entendemos que os Orixás são os grandes arquitetos siderais ou 
construtores do universo, e nós os seres humanos, devemos a eles 
nossa evolução intelectual e física. 
 
São também chamados de Hierarquias Criadoras e se ocupam da 
construção do Universo. Completaram sua própria evolução em 
idades e universos pretéritos.  
 
Poderíamos dizer que, em épocas pretéritas, foram indivíduos como 
nós (guardadas as devidas situações de cada época, impensáveis 
para o homem atual). 
 
Orixás são divindades e também conhecidos como Mensageiros do 
Senhor ou Luz do Senhor ou ainda As Sete Emanações do Senhor."  
(Roger Feraudy) 

Orixás 



Os Sete Reinos Sagrados 



Somos filhos do planeta Terra 





É o estudo do processo evolutivo do planeta Terra, onde 

encontraremos uma lei universal. 

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 



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. 


