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Doutrina dos Sete Reinos Sagrados 

A doutrina dos sete reinos é seguida pelo Núcleo Mata Verde e 

tem sua aplicação em três situações: 

 

1. Energética 

2. Espiritual 

3. Ritualística 



Energética dos Sete Reinos Sagrados 

Seus princípios são utilizados na aplicação do Arapé, do TVAD, 

Fito energética, Oráculos, Analise vocacional etc... 

Também é utilizada na movimentação energética utilizada  pelos 

membros do Núcleo Mata Verde. (Magia) 

Utilizamos nestes casos o padrão vibratório individual e as sete 

forças primordiais: 

 

1. Tatá Pyatã 

2. Yby Pyatã 

3. Ybytu Pyatã 

4. Y Pyatã 

5. Caá Pyatã 

6. Abá Pyatã 

7. Angá Pyatã 



Espiritualidade e os Sete Reinos Sagrados 

No estudo da espiritualidade a doutrina dos sete reinos 

sagrados serve como um mapa espiritual. 

Através dos seus princípios podemos entender as hierarquias 

espirituais, suas afinidades e seu processo evolutivo. 

Facilita o entendimento de vários conceitos existentes na 

umbanda popular e nem sempre explicados. 

Toda a organização espiritual existente na umbanda é feita 

através dos sete reinos sagrados através das sete linhas da 

umbanda, das falanges. 

Os nomes das entidades e suas características. 



Espiritualidade e os Sete Reinos Sagrados 

Orixá Regente Ogum – Vermelho – Espadas, lanças 

Orixá Regente Xangô – Marrom – Pedreiras, Pedras 

Orixá Regente Iansã – Amarelo – Raios, Espiral 

Orixá Regente Iemanjá – Azul – Ondas, Coração, Lua 

Orixá Regente Oxossi – Verde – Flechas, Folhas 

Orixá Regente Oxalá – Branco – Estrela, Sol 

Orixá Regente Omulu – Preto – Cruz 



Ritualística dos Sete Reinos Sagrados 

Todo o ritual do Núcleo Mata Verde tem seus princípios na 

doutrina dos sete reinos sagrados, sejam as cores, os elementos 

utilizados, os graus etc... 

 

1ºGrau – Vermelho – Velas e espadas 

2ºGrau – Marrom – Pedras e Pontos Riscados 

3ºGrau – Amarelo – Incensos, Pontos Cantados e essências 

4ºGrau – Azul – Líquidos em geral, bebidas  

5ºGrau – Verde – Flores, Ervas e plantas 

6ºGrau – Branco – As pessoas, Médiuns, Ogans, Cambones 

7ºGrau – Preto – Espíritos, Mediunidade, Magia 

 

 



Umbanda Iniciática – 7 Graus 

A pessoa deve frequentar o Núcleo Mata Verde na assistência 

durante certo tempo. 

Neste período recebe o nome de Abá Mirim. 

Transcorrido determinado período de frequência as reuniões, 

solicita autorização ao Caboclo Mata Verde, ao Vô Tião e ao 

Dirigente da Casa. 

Se for autorizado a entrar passará a usar o uniforme (roupa 

branca) e frequentar todas as Giras (públicas e reservadas). 

Será denominado de Abá Guassu e neste período será 

acompanhado pelos outros membros. 

Durante um ano ficará exercendo a atividade de Ogan e 

Cambone. 

Mesmo se for médium não poderá dar consultas nas reuniões 

públicas, somente nas reuniões reservadas. 

Os médiuns nesta fase são denominados de Bojá Mirim. 



1ºGrau – Grau do Fogo na vibração de Ogum – Abaré Tatá 

2ºGrau – Grau da Terra na vibração de Xangô – Abaré Yby 

3ºGrau – Grau do Ar na vibração de Iansã – Abaré Ybytu 

4ºGrau – Grau da Água na vibração de Iemanjá – Abaré Y 

5ºGrau – Grau das Matas na vibração de Oxossi – Abaré Caá 

6ºGrau – Grau da Humanidade na vibração de Oxalá – Abaré 

Abá 

7ºGrau – Grau das Almas na vibração de Omulu – Abaré Angá 

Umbanda Iniciática – 7 Graus 

Após um ano de casa será iniciado no primeiro Grau e será 

denominado de Abaré Tatá (Sacerdote do fogo), receberá a 

Guia do Grau e o elemento do Grau. 

A cada ano será elevado ao Grau seguinte conforme 

discriminado abaixo: 



Umbanda Iniciática – 7 Graus 

O Grau do médium é indicado pela Guia Branca, que possui 

uma única conta colorida para indicar o grau do filho. 

Os filhos podem utilizar a Guia do Arapé, que é chamada Guia 

do Padrão Vibratório natural da pessoa. 

Os médiuns poderão usar outras Guias, conforme a vontade da 

entidade e da autorização do Caboclo Mata Verde. 

Todos os Caboclos devem trabalhar no Núcleo Mata Verde 

conforme os princípios da casa. 

Não será permitido qualquer comportamento ou utilização de 

elementos estranhos a ritualística do Núcleo Mata Verde pela 

entidade incorporada. 


