


Saravá irmã(o) você acaba de ter acesso a um RI-

TUAL MUITO ANTIGO NA UMBANDA que vem se 

perdendo com o tempo infelizmente.

Eu tive contato com esta prática nas minhas primei-

ras obrigações dentro da religião, de uma maneira 

muito simples e poderosamente efetiva.

Sempre ensino no terreiro e usamos este rito para 

diversas necessidades, aqui o objetivo é oportuni-

zar a você a experiência de como manter um ritual 

simples, fácil e seguro para interagir com os Orixás 

durante 7 dias em sua casa.

Ah! Não vale perguntar se tem pré-requisito, se 

pode dar algum problema, se vai atrair coisa ruim 

etc. NÃO HÁ CONTRAINDICAÇÃO!

Este e-book é um oferecimento do workshop online 

UMBANDA PARA INICIANTES e sobre este rito fize-

mos a fundamentação dele na transmissão ao vivo 

do dia 06.01.17 em nossa fanpage (www.fb.com/

umbandaead), é importante assistir para ajudar no 

entendimento, o link para este vídeo no youtube é 

este LINK YOUTUBE.

https://www.facebook.com/UmbandaEAD/?fref=ts
https://www.facebook.com/UmbandaEAD/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=0ng2YFSlkN4


Aqui estamos usando como referência a vela com as co-

res dos Orixás Universais da Umbanda Sagrada que você 

encontra em nossa loja virtual TERRA MYSTICA.

Entretanto você pode usar a vela de sete linha tradicional 

e adaptar de acordo com os Orixás que você cultua no 

terreiro, embora nada impeça que siga a risca o que aqui 

estamos propondo.

Cabe uma orientação já enfatizada no vídeo. Para Um-

banda Sagrada conforme aprendemos na Teologia de 

Umbanda as Sete Linhas de Umbanda são emanações 

do Criador Olorum administradas por 7 Tronos (classe de 

Divindades) que tem em cada emanação duas Divinda-

des que na Umbanda rotulamos com o nome das Divin-

dades africanas yorubá, os Orixás. Alguns são conheci-

dos e outros não como é o caso de Logunan e Orô Iná.

Então vejamos:

DEUS = IRRADIAÇÕES = 14 ORIXÁS

• 1ª Irradiação - Linha da Fé / Trono Cristalino

Pai Oxalá e Mãe Logunan

• 2ª Irradiação - Linha do Amor / Trono Mineral 

Mãe Oxum e Pai Oxumaré

• 3ª Irradiação - Linha do Conhecimento / Trono Vegetal Pai 

Oxóssi e Mãe Obá

• 4ª Irradiação - Linha da Justiça / Trono Ígneo  

Pai Xangô e Mãe Orô Iná

• 5ª Irradiação - Linha da Lei / Trono Eólico 

Pai Ogum e Mãe Yansã

• 6ª Irradiação - Linha da Evolução / Trono Telúrico Pai 

Obaluayê e Mãe Nanã

• 7ª Irradiação - Linha da Vida / Trono Aquático 

Mãe Yemanjá e Pai Omulu

http://www.terramystica.com.br/
http://estude.umbandaead.com.br/teologiadeumbanda
http://estude.umbandaead.com.br/teologiadeumbanda


Sendo assim você pode optar por fazer duran-

te 7 dias contemplando por irradiação, ou seja, 

você ritualiza na mesma ocasião o Trono Cristali-

no, portanto Pai Oxalá e Mãe Logunan, no entanto 

eu recomendo que faça sete dias com os Orixás 

Universais e se desejar faça depois mais sete dias 

com os Orixás Cósmicos, podendo neste caso usar 

outra vela igual ou em breve adquirir a vela de sete 

dias das sete linhas cósmicas.

Aconselho que inicie num domingo para que no 

sábado posterior o ritual finalize e no domingo se-

guinte você possa fazer a limpeza geral.

Ainda é possível que após os 7 ou 14 dias você 

finalize um dia depois com firmeza para Exu que 

basicamente é um padê fora de casa. Assim você 

faz um ciclo bem bacana.

Bem, neste e-book gratuito estamos entregando as 

orientações para Sete Dias com os Orixás Univer-

sais. 

Faça bom proveito e traga muito axé para sua vida.

















INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• É importante que você faça todos os dias no mesmo horário, completando um ciclo de 24h 
(Ex. Se você fez às 20h no primeiro dia, tem que fazer às 20h no segundo dia, e assim todos 
os dias seguintes).

• A cada nova oferenda, não retire a do dia anterior, deixe todas de cada dia, para no final ter 
a oferenda de todos os dias junto.

• No final de tudo, depois do último dia, você pode jogar tudo que for lixo, no lixo (comidas, 
flores, etc.), o que não for lixo (pedras, guias, vidros) você pode colocar no local habitual ou 
no seu altar pessoal.

• A pedra não é obrigatório no ritual, é opcional.

• É importante tomar o banho de ervas sugerido (todas as ervas indicadas ou apenas 1 delas).



PRECEITOS DURANTE 
OS 7 DIAS DE RITUAL

• Manter uma alimentação saudável, minimizando a ingestão de carne.

• Não ingerir bebida alcoólica – o elemento etílico é potencialmente den-

sificador vibratório e magnético, - impregnando o campo áurico de uma 

energia desestabilizadora. Após ingerir bebida alcoólica desde que mode-

radamente, demora cerca de 24hs para ser metabolizado pelos chakras e o 

padrão vibratório se restabelecer.

• Sempre fazer o banho de ervas indicado antes do Ritual.



• Vela de 7 dias
7 linhas de Umbanda Sagrada

• Vela de 7 dias
7 linhas Tradicional

• Quartzo de Cristal

• Quartzo Rosa

• Quartzo Verde

• Jaspe Vermelho

• Granada

• Turmalina Negra

• Água Marinha

• Banho - Ervas de Oxalá

• Banho - Ervas de Oxum

• Banho - Ervas de Oxóssi

• Banho - Ervas de Xangô

• Banho - Ervas de Ogum

• Banho - Ervas de Oba-
luayê

• Banho - Ervas de Iemanjá

• Carvão para Narguile

• Incensário

• Isqueiro Maçarico

• Incenso de Olíbano

• Incenso de Breuzinho

• Incenso de Rosas

• Incenso de 7 Ervas

• Incenso de Sândalo

• Incenso de Cravo

• Incenso de Palo San-
to

• Incenso de Alfazema

LISTAMOS AQUI ALGUNS PRODUTOS QUE VOCÊ 
ENCONTRA NA TERRA MYSTICA

(clique no nome do elemento para acessar no site)

http://www.terramystica.com.br/produto/vela-7-dias-7-linhas-umbanda-sagrada.html
http://www.terramystica.com.br/produto/vela-7-dias-7-linhas-umbanda-sagrada.html
http://www.terramystica.com.br/vela-7-dias-7-linhas
http://www.terramystica.com.br/vela-7-dias-7-linhas
http://www.terramystica.com.br/produto/quartzo-de-cristal-bruto-oxala.html
http://www.terramystica.com.br/quartzo-rosa-bruto-oxum
http://www.terramystica.com.br/quartzo-verde-bruto-oxossi
http://www.terramystica.com.br/jaspe-vermelho-bruta-xango
http://www.terramystica.com.br/produto/granada-bruto-ogum.html
http://www.terramystica.com.br/produto/turmalina-negra-bruto-obaluaye.html
http://www.terramystica.com.br/produto/agua-marinha-bruto-iemanja.html
http://www.terramystica.com.br/oxala
http://www.terramystica.com.br/oxum
http://www.terramystica.com.br/oxossi
http://www.terramystica.com.br/xango
http://www.terramystica.com.br/ogum
http://www.terramystica.com.br/obaluaye
http://www.terramystica.com.br/obaluaye
http://www.terramystica.com.br/iemanja
http://www.terramystica.com.br/produto/carvao-bali-hai.html
http://www.terramystica.com.br/produto/incensario-indiano-de-madeira.html
http://www.terramystica.com.br/produto/isqueiro-macarico-honest-ref-304.html
http://www.terramystica.com.br/defumador-inca-olibano
http://www.terramystica.com.br/produtobreuzinho_thtml
http://www.terramystica.com.br/rosas-terapeutico
http://www.terramystica.com.br/sete-ervas
http://www.terramystica.com.br/sandalo-terapeutica
http://www.terramystica.com.br/cravo-terapeutico
http://www.terramystica.com.br/defumador-inca-palo-santo
http://www.terramystica.com.br/defumador-inca-palo-santo
http://www.terramystica.com.br/lavanda-terapeutico


ASSINE!

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

com Pai Rodrigo Queiroz






