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Princípios básicos da doutrina 

dos sete reinos sagrados 



1.Orun e Aiyé 

2.Matéria e espírito 

3.Campo estrutural 

4.Corpo espiritual 

5.Corpo etérico 

6.Estrutura da matéria 



UNIVERSO 
O Universo possui duas realidades: 

 

Aye e Orun 

Material e Espiritual 

Físico e Extra-físico 

 



Livro dos Espíritos: 

 

27. Há então dois elementos gerais do Universo: a matéria e o 

Espírito? 

 

R:Sim e acima de tudo Deus, o criador, o pai de todas as coisas.  

Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que 

existe, a trindade universal... 

 

 

 

 

 

“No princípio, Deus criou os céus e a terra.” 

(Gênesis,1.1) 

Matéria e Espírito 



Trindade Universal 

1. Deus  (Olorum) 

2. Espírito  ( existe no Orum) 

3. Matéria  (existe no Aiye) 



Espírito (L.E) 

P.76 - "Que definição se pode dar dos Espíritos?“ 

 

- "Pode-se dizer que os Espíritos são os seres 

inteligentes da Criação.  Povoam o Universo fora 

do mundo material". 



Matéria 

22. Define-se geralmente a matéria como aquilo 

que tem extensão, pode impressionar os 

sentidos e é impenetrável. Essa definição é 

exata? 

 

— Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais 

daquilo que conheceis.Mas a matéria existe em 

estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo 

tão etérea e sutil que não produza nenhuma 

impressão nos vossos sentidos: entretanto, será 

sempre matéria, embora não o seja para vós. 

 



Espírito não é energia 





Vibrações de natureza mental e emocional 

São geradas mediante alterações dos campos 

mentais e emocionais dos espíritos. 

Por serem de natureza espiritual existem e 

caminham somente na dimensão espiritual.(extra-

físico) 

Todos os espíritos geram e recebem as vibrações 

espirituais. 

Todos os objetos existentes na natureza, orgânicos 

ou inorgânicos, recebem as vibrações espirituais, 

através do campo estrutural. 

Vibrações Espirituais 



Estrutura do Homem 



Campo Estrutural 
 

(campos morfogenéticos) 



São estruturas criadas, pelos espíritos, 

na dimensão espiritual.  

Os Campos estruturais interagem com 

a dimensão material sendo os responsáveis pela 

aparência e qualidades da matéria. 

Sua natureza é mental e emocional, sendo criado 

através das vibrações mento-emocionais ou 

vibrações espirituais. 

Campo Estrutural 



1. Individual 

2. Coletivo 

3. Artificial 

4. Natural 

5. No espaço 

6. No Tempo 

Tipos de Campos Estruturais 


