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Os Sete Reinos Sagrados 



Somos filhos do planeta Terra 





Reino do Fogo 



Reino da Terra 



Reino do Ar 



Reino da Água 



Reino das Matas 



Reino da Humanidade 



Reino das Almas 



Do processo evolutivo do planeta Terra, encontramos 

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 



Características 

1 – Reino do Fogo – Ogum – Vermelho – Energia, Destruição 

2 – Reino da Terra – Xangô – Marrom – Limites, Leis, Justiça 

3 – Reino do Ar – Iansã – Amarelo – Expansão, Comunicação 

4 – Reino da Água – Iemanjá – Azul Claro – Amor, Geração 

5 – Reino das Matas – Oxossi – Verde – Individualidade, alimentos 

6 – Reino da Humanidade – Oxalá - Branco – Fé, Religiosidade 

7 – Reino das Almas – Omulu - Preto - Espiritualidade 

Manifestação na Natureza 

1 – Reino do Fogo – Fogo, Calor, Luz, Cores 

2 – Reino da Terra – Formas, Pedras, Estruturas, Regras 

3 – Reino do Ar – Som, Música, Cheiros 

4 – Reino da Água – Líquidos em geral 

5 – Reino das Matas – Animais e plantas em geral 

6 – Reino da Humanidade – As pessoas, culturas, sociedade 

7 – Reino das Almas – A Morte, Magia, os Espíritos 





As Sete Forças Primordiais (axés) 

Reino do Fogo – Tatá Pyatã 

Reino da Terra – Yby Pyatã 

Reino do Ar – Ybytu Pyatã 

Reino da Água – Y Pyatã 

Reino das Matas – Caá Pyatã 

Reino da Humanidade – Abá Pyatã 

Reino das Almas – Angá Pyatã 



Os Sete Reinos 

Sagrados e a natureza 

humana 



Reino do Fogo 
Iniciativa, ambição, impulsividade, vigor, 
ímpeto, energia, poder, coragem, valentia, 
agilidade, sagacidade, astúcia, malicia, 
destreza, fervor, entusiasmo, paixão, 
empenho, ímpeto, perspicácia, agressividade, 
auto-afirmação, competição, desejo de vencer, 
impulso para triunfar, liderança etc... 

 



Reino da Terra 

Comedidas, leais, sinceras, francas, 
honestas, justas, fiéis, leais, constantes, 
parcimoniosas, econômicas, prudentes, 
cautelosas, sérias, firmes, inabaláveis, 
persistentes, decididas, determinadas, 
ciumentas, moderadas, modestas, frugais, 
exatas, rigorosas no julgamento,  
perfeccionistas, metódicas, controladoras  
etc... 

 



Reino do Ar 

Imaginativas, comunicativas, alegres, falantes, 
vivaz, desinibidas, apressadas, rápidas, 
sibilantes, irradiantes, radiantes, 
momentâneas, ágeis, expressivas, 
exageradas, exaltadas, esfuziantes etc... 

 



Reino da Água 

Maternais, emotivas, humanas, acomodadas, 
conciliatórias, calmas, sensíveis, pacíficas, 
sentimentais, gentis, generosas, elegantes, 
delicadas, mimosas, corteses, amáveis, 
intuitivas, instintivas, graciosas, suaves, 
meigas, distintas, moderadas, carinhosas, 
sossegadas, superficiais, tranqüilas, pacificas, 
agradáveis, calmas, serenas, elegantes, 
sensuais  etc... 

 



Reino das Matas 

Protetoras, provedoras, mantenedoras, 
desenvolvimentistas, progressistas, 
independentes, ousadas, sinceras, 
empreendedoras, francas, perseverantes, 
calmas, constantes, pacientes, firmes, 
facilitadoras, estudiosas, coordenadoras, 
investigativas, solitárias, determinadas, 
fomentadoras etc... 

 



Reino da Humanidade 

Fraternais, inocentes, sinceras, puras, 
pacifistas, caridosas, religiosas, sociais, 
suaves, amáveis, clementes, bondosas, 
indulgentes, brandas, afáveis, suaves, 
elegantes, piedosas, delicadas, meigas, 
graciosas, transparentes, afáveis, agradáveis, 
cordiais, afetuosas, tranqüilas, altruístas, 
abnegadas etc... 

 



Reino das Almas 

Misteriosas, sensíveis, mediúnicas, 
espiritualizadas, devotadas, místicas, 
sonhadoras, deslumbradas, fascinadas, 
acanhadas, receosas, retraídas, tímidas, 
pusilânimes, aborrecidas, lentas, morosas, 
obstinadas, obedientes, submissas, 
dependentes, obcecadas, preocupadas, 
debilitadas, hipocondríacas, depressivas, 
solitárias, opressoras,  rabugentas, ranzinza, 
birrentas, insistentes, teimosas, ranhetas, 
viciosas, temerosas  etc... 

 


