
Numerologia e Caminho de Vida 

Os números que compõem a sua data de nascimento encerram um mistério que a 

Numerologia ajuda a desvendar. Somando o seu dia de nascimento, com o mês e o 

ano, é possível chegar ao autoconhecimento, bem como desenvolver capacidades e 

corrigir erros, para que possa evoluir de forma harmoniosa e sentir uma maior 

realização no seu dia-a-dia. 

A data de nascimento indica-nos qual é o nosso caminho de vida, isto é, a missão que 

nos trouxe a esta vida e a forma como temos tendência para a cumprir. 

Para calcular o Caminho de Vida, somamos o dia, o mês e o ano de nascimento, e depois 

somamos os algarismos que compõem o resultado dessa soma, até obtermos um único 

algarismo. 

Exemplo: 

A Ana nasceu no dia 5 de Dezembro de 1966. 

  

5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 6 + 6 = 32 

3 + 2 = 5 

A Ana tem como Caminho de Vida o 5. 

O significado de cada Caminho de Vida… 

Caminho de Vida 1 

As pessoas que têm este Caminho de Vida trazem ao Mundo a sua capacidade de ação e 

dinamismo. São elas que tomam a iniciativa e agarram as rédeas do seu destino. Não 

esperam, fazem! Não pedem a ninguém para resolver os seus problemas, resolvem-nos 

sozinhos! 

Se é este o seu caminho de vida, você nasceu para vencer. É uma pessoa muito ativa, com 

uma personalidade forte e uma presença marcante. É um líder nato. Como é impulsivo, 

está sempre pronto a agir. Não gosta de estar parado nem de ter de se submeter à vontade 

de outros. Gosta de inovar e adora iniciar projetos. Tem sempre muitas ideias e como é 

muito dinâmico não descansa enquanto não as põe em prática. 



Obrigue-se a descansar de vez em quando e dedique tempo a si próprio, você é alguém 

muito especial! 

Quem é do número 1 tem grandes chances de ter o desejo de possuir o seu 

próprio negócio ou de ser líder de uma equipe de trabalho. É uma pessoa de ação, que 

exige capacidade de iniciativa e de resolução de problemas. É corajoso e gosta de iniciar 

novos projetos e empreendimentos. Têm talento para ser bons chefes de departamento, 

autores de projetos, proprietários de comércio, diretores, políticos e militares. Podem 

também ter o dom artístico para ser um produtor de teatro ou de televisão, dançarinos ou 

inventores. Se o dom administrativo for o caso, podem ser bons gerentes, conferencistas 

e coordenadores. São excelentes empresários e profissionais liberais. 

Caminho de Vida 2 

Quem tem este Caminho de Vida oferece ao Mundo a sua doçura e generosidade. Sente-

se vocacionado para a ajuda ao próximo, e como é muito sensível tem uma grande 

facilidade em escutar e compreender os sentimentos dos que o rodeiam. 

Se é este o seu caminho de vida, você nasceu para partilhar. Procura ser útil em tudo 

aquilo que faz. É muito recetivo e bondoso. Tem sempre uma palavra amiga e tenta 

exprimir-se de forma a não magoar ninguém. Vive ao nível das suas sensações, o que 

quer dizer que o sentimento desempenha um papel de destaque na sua vida. É muito 

emotivo e tudo o que apela à beleza e ao sentimento toca bem fundo no seu coração. 

Sendo muito humano, tem uma forte capacidade de criar simpatia à sua volta. A vida é, 

para si, uma constante busca de afeto e partilha. 

As pessoas do número 2 têm grande capacidade para resolver problemas, encontrar 

soluções para as questões mais difíceis. Têm calma, refletem, trocam ideias e fazem 

parcerias com muita facilidade, trabalhando muito bem em equipe. São intuitivos e 

habilidosos, sabem negociar muito bem. Destacam-se como analistas de sistema, 

diplomatas, advogados, mediadores, programadores, contadores, bibliotecários, 

ministros, políticos, secretários, professores e poeta. A carreira da pessoa do número 2 da 

numerologia deve incluir um ambiente harmonioso, de respeito e ajuda mútuo, pois ele 

precisa desse equilíbrio, pois detesta disputas internas. 

Caminho de Vida 3 
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Quem nasceu com o Caminho de Vida número 3 possui uma inteligência apurada, que se 

revela nas suas ideias originais e inovadoras. Sendo ambicioso, sente que nasceu para 

vencer, e a sua força de carácter alia-se à sua capacidade psíquica, fazendo com que 

procure ter um elevado nível de cultura geral. 

É impulsivo e gosta de correr riscos, mas tanto pode ser bem-sucedido nos projetos que 

inicia, como pode sofrer reveses inesperados por não medir devidamente as 

consequências dos seus atos. É aconselhável que aprenda a analisar previamente as 

situações para canalizar as suas energias da melhor forma, alcançando melhores 

resultados. 

Independentemente das dificuldades que possam surgir no seu caminho, nunca se deixa 

abater e tem uma certa facilidade em superar os obstáculos, reerguendo-se como se nada 

tivesse acontecido. 

Deve aprender a definir prioridades e evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo. 

Quem pertence ao número 3 tem na comunicação o seu maior talento. Interagem bem 

em qualquer ambiente, possuem habilidades artísticas afloradas e imaginação fértil. 

Gosta de falar em público e de ter atividades que interajam com outras pessoas. É 

alegre, bem humorado e sociável e gosta de se sentir livre em seu trabalho. 

Costuma de destacar como músicos, atores, escritores, designers, artistas gráficos, 

agentes de viagens, enfermeiros, advogados, vendedores, personal trainers, professores 

e sacerdotes. São versáteis e multitalentosos, conseguem se dar bem em qualquer 

profissão que lhe dê liberdade e que requisite o seu dom de interação pessoal. 

 

 

Caminho de Vida 4 

As pessoas que têm este Caminho de Vida trazem ao Mundo a sua retidão de carácter e a 

sua lealdade. Valorizam muito as suas amizades, estão sempre dispostos a ajudar e nunca 

traem os seus princípios. Embora pareçam reservados, gostam de estar rodeados de 

amigos e adoram viajar. 

São pessoas com uma enorme sede de conhecimento, que gostam de ler e aprender sempre 

mais, interessando-se por diversos assuntos, desde as ciências às artes. Têm uma certa 



tendência para questionar tudo e para e duvidar de tudo, pois só acreditam em factos 

concretos. 

Quem nasce com o caminho de vida 4 tem geralmente uma aparência calma e equilibrada. 

Pode mostrar-se tímido e pouco autoconfiante numa primeira aproximação, mas quando 

o gelo inicial é quebrado torna-se um amigo leal e dedicado. 

Deve aprender a ultrapassar os seus próprios limites, alargando os seus horizontes a todos 

os níveis. 

As pessoas do número 4 da Numerologia são muito organizadas, esforçadas e práticas, 

resolvendo com empenho tudo o que se propõe a fazer. Sabem planejar e organizar 

como ninguém, cumprem os prazos e padrões de qualidade impostos com rigor, e 

obedece bem as leis. Preferem trabalhar em áreas que lhes ofereça segurança e 

estabilidade. 

É dedicado, detalhista e muito trabalhador. Destaca-se nas profissões administrativas, 

como economistas, engenheiros, gerentes de banco, mecânicos e qualquer outra 

profissão que exija paciência, concentração e perfeccionismo. Adaptam-se bem as 

rotinas de um bancário, secretário, matemático, gerente financeiro, técnico de 

laboratório, agricultor, artesão, produtor de softwares, analista de sistemas e 

funcionários públicos. 

 

Caminho de Vida 5 

Quem tem este Caminho de Vida oferece ao Mundo a sua audácia e a sua notável 

capacidade de comunicação. Com um forte espírito aventureiro, não aceita limites à sua 

liberdade nem restrições aos seus desejos. Tem uma grande facilidade de adaptação a 

novas situações e coragem para desbravar terrenos desconhecidos. 

Se o seu Caminho de Vida é o 5, você nasceu para apreciar a vida. É amante da liberdade 

e retira um grande prazer de todas as oportunidades que tem para conhecer outros sítios 

e pessoas, vibrando com tudo o que lhe traz novidades. É um aventureiro nato, e para si 

a variedade é, realmente, o sal da vida. Tem facilidade em encontrar soluções para os 

desafios com que é confrontado. 



Deverá ter cuidado, porém, com a tendência para a instabilidade e para ter dificuldade em 

fixar-se. Tem propensão para fugir dos compromissos, mas deve lembrar-se que só 

quando nos comprometemos com algo, passamos a ter realmente qualquer coisa de nosso. 

As pessoas do número 5 são muito dinâmicas, ativas, inquietas. Têm desejo vivo de 

aventuras, de liberdade, muita curiosidade em viajar e conhecer o mundo. São cheias de 

energia e de ideias, e precisa de atividades que os deixem constantemente estimulados. 

Por isso, costumam se destacar nas áreas da comunicação, da criatividade, do turismo, 

das relações públicas e das vendas. 

Gostam também de profissões que envolvam risco e/adrenalina, como pilotos, 

alpinistas, mergulhadores, etc. Adaptam-se bem às rotinas de fotógrafos, investigadores 

e detetives pois estão sempre com novos estímulos, com novidades. Gostam também 

das atividades relacionadas a idiomas, intérpretes, professores, negociantes de comércio 

exterior e marketing digital. 

 

 

Caminho de Vida 6 

Quem tem este Caminho de Vida oferece ao Mundo a sua capacidade de criar união à sua 

volta. É um apaziguador nato, capaz de “deitar água na fervura” sempre que é necessário, 

e que por isso consegue fomentar a união na família ou em qualquer grupo a que pertença. 

Se o seu Caminho de Vida é o 6, você nasceu para “tomar conta” dos que o rodeiam. A 

sua personalidade é encantadora e conciliadora por natureza. Tem uma forte capacidade 

de compreensão, e os outros procuram o seu ombro amigo, porque como possui um bom 

sentido de justiça sabe aconselhar e ajudar com sensatez e equilíbrio. 

É sensível e doce, sendo capaz de pensar mais nos outros do que em si próprio. Sendo 

muito responsável, está sempre disponível para ouvir e para ajudar. Não se esqueça, no 

entanto, de si. Deve lembrar-se que também merece ser feliz, aprenda a ser o seu melhor 

amigo! 

Quem é do número 6 são pessoas muito prestativas, solidárias e de confiança. São 

pessoas honestas e boas conselheiras, podendo ocupar cargos de responsabilidade que 

exijam senso de justiça, amabilidade e espírito cooperativo. 
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Podem se destacar em profissões que envolvam auxiliar o próximo, como assistentes 

sociais, professores, enfermeiros, médicos e terapeutas. Tem bom gosto e aprecia 

atividades artísticas, se adaptando bem à carreira de ator, poeta, cantor, estilista, músico, 

etc. Podem ser também bons advogados de família. Prestam muito bom serviço 

doméstico: excelentes cozinheiros, decoradores, profissionais de limpeza e de beleza. 

 

Caminho de Vida 7 

Quem tem este Caminho de Vida traz ao Mundo a sua calma, pois é uma pessoa muito 

serena, que transmite segurança e confiança. É afável na relação com os outros, fazendo 

amizades com muita facilidade. 

Reservado, tem uma certa tendência para o isolamento, pois tem uma vida interior muito 

intensa. Mostra-se secreto e intuitivo, gosta de pensar, ler, e meditar, desenvolvendo 

constantemente as suas capacidades de estudo e análise. Procura conhecer a razão que 

está por trás de todas as coisas, pois é profundamente analítico e introspetivo. 

Em qualquer atividade em que se envolve mostra-se perfecionista e empreendedor. Tem 

uma sensibilidade muito apurada para realizar tarefas que exijam atenção, detalhe e 

concentração. Como é muito independente, não gosta que lhe digam o que deve fazer. 

Deve ter atenção para não se tornar demasiado desconfiado. 

Evite ser demasiado meticuloso para não cair no exagero, e não alimente um 

comportamento antissocial. Aprenda a amar os outros sem ter medo de expressar os seus 

sentimentos! 

Quem é do número 7 tem grande poder de análise e talento para a pesquisa, podendo se 

dar bem no campo da ciência. São pessoas com facilidade para coletar e analisar dados, 

grande capacidade de observação e de investigação. Geralmente são muito criativos e 

estudiosos, gostando de trabalhar com seu espaço próprio e tranquilo. 

As pessoas do número 7 costumam ser, além de cientistas: músicos, fotógrafos, autores, 

psicólogos, médicos, dentistas, enfermeiros, pescadores e fazendeiros. Gostam de 

trabalhos manuais, pois são muito habilidosos, ambientes requintados ou ligados a 

atividades culturais. Têm também interesse por conteúdos místicos, filosofia e religião. 

Pode se dar bem como um astrólogo, arqueológo, detetive, ou qualquer outra profissão 



que demande pesquisa e observação. Por gostarem muito de viajar e de conhecer novos 

mundos, podem ter destaque como educares, investigadores e escritores. 

 

Caminho de Vida 8 

Quem tem este Caminho de Vida oferece ao Mundo o seu sentido prático e capacidade 

de organização. É muito eficiente em tudo o que faz e procura sempre agir com justiça. 

Sente-se atraído pelo poder material e pelo sucesso, e mostra a sua coragem e retidão de 

carácter em tudo o que faz. 

Se este é o seu Caminho de Vida, você tem um espírito empreendedor. Mesmo que a vida 

lhe ofereça muitos desafios, tanto a nível pessoal como material, irá sempre procurar a 

verdade, construindo habilmente um mundo estável à sua volta. A sua capacidade de 

resistência impressiona os que o rodeiam, e o seu sentido de justiça levá-lo-á a tomar 

sempre a opção mais correta, por mais difícil que seja. É muito prático e capaz de construir 

e realizar qualquer projeto, pois sendo ambicioso sabe perfeitamente aquilo que quer. 

Tenha atenção, contudo, para que a sua determinação não o faça tornar-se obstinado. 

Quem é do número 8 sente uma enorme vontade de triunfar, de vencer na vida, por isso 

são muito determinados em seus objetivos. São ambiciosos e procuram ser 

autossuficentes e por isso prefere, carreiras empreendedoras. Gostam de trabalhar em 

grandes empresas e ter sempre a possibilidade de receber promoções, produzir sempre 

mais e melhor. Sente-se realizado em postos de comando. 

Por sua boa capacidade de gestão, de trabalho duro e de originalidade, podem se dar 

bem como juízes, militares, esportistas ou cirurgiões. Pela sua capacidade de 

argumentação e organização, podem se destacar como advogados, empresários, 

políticos ou policiais. Adaptam-se bem às carreiras de diretores, industriais, arquitetos, 

gerentes e corretores. Gostam de lidar com finanças por isso podem trabalhar com 

contabilidade e com o setor administrativo de empresas e indústrias. 

 

 

Caminho de Vida 9 

Quem tem este Caminho de Vida oferece ao Mundo amor e sabedoria. É sensato, 

ponderado e altruísta, com tendência para pensar sempre nos outros em primeiro lugar. O 
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seu sentido humanitário faz com que esteja sempre pronto a ouvir, compreender e ajudar 

todos os que o rodeiam. 

Se nasceu com este Caminho de Vida, é uma pessoa muito idealista. A fraternidade e o 

amor ao próximo motivam a sua vida. Sente-se realizado ao participar em grupos de ajuda 

humanitária ou em qualquer atividade em que possa dar apoio a todos os que necessitam 

dele. Sendo muito sensível, impressiona-se profundamente, e os seus sentimentos estão 

sempre à flor da pele, o que por vezes lhe pode causar oscilações de humor. 

A capacidade de compreensão, a intuição, e o empenho com que se dedica a todas as 

causas que lhe parecem nobres caracterizam a sua maneira de estar na vida. 

Quem é do número 9 tem o dom para trabalhar com fins solidários, humanitários e de 

ensino, pois se sai muito bem ao atuar naquilo que acredita. Pelo seu bom senso artístico 

e dramático, podem ser bons atores ou dedicar-se à escrita para tv, cinema e teatro. Tem 

necessidade de triunfo, de se dar bem. Encaixam-se nas atividades humanitárias, como 

professores, pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, missionários e também 

em outras atividades ligadas à arte. São bons investigadores, exploradores, cientistas, 

líderes religiosos e diplomatas. Podem se envolver em profissões que guiem a 

humanidade como jornalistas, professores, guias e psicólogos. 

Caminho de Vida 11 – O Intuitivo 

Essa pessoa possui um grande poder de clarividência e pode se interessar tanto por áreas 

espirituais quanto diplomáticas. De características naturalmente sensitivas e intuitivas, 

eles são capazes de guiar e orientar de forma sábia e com profundidade qualquer um que 

o procure. Se seguir por um caminho negativo, ela se mostrará uma pessoa cínica e 

desonesta, com uma grande facilidade em enganar os outros.  

As pessoas deste número mestre da numerologia possuem múltiplos talentos, por isso 

conseguem se dar bem em basicamente tudo que iniciam. São equilibrados e idealistas, 

se interessam por causas humanitários e pelos aspetos espirituais. São idealistas, justos e 

honesto, mas são donos do seu destino, não gostando de se sentir preso. 

Sentem-se bem trabalhando em boas causas, por isso terá êxito como um diplomata, um 

artista ou uma pessoa ligada às atividades culturais. Pode ser um líder espiritual notável 

pela sua força moral e excelente oratória. Destaca-se como professor, conferencista, 

médico, pintor, engenheiro, advogado, promotor, gerente de vendas. O número 11 
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costuma ser voltado para a mente, para o equilíbrio, introspeção e inspiração, por isso se 

dá bem em áreas que envolvam estes aspetos. Gostam de estar na liderança. 

 

Caminho de Vida 22 – O Empreendedor 

Nascidos sob a regência do número 22, estas pessoas são grandes líderes e construtores 

de ideais e projetos para a humanidade. Eles são otimistas e capazes de liderar ideias 

que mudarão vidas de diversas pessoas. Portanto, são leais aos seus planos e conseguem 

sentir a necessidade e sofrimento alheio, ao arquitetar um empreendimento, eles irão até 

o final, pois precisam ver tudo que planejam ganhando formas. Se estiverem sobre 

influências negativas, serão pessoas depressivas, cínicas e com uma autoestima muito 

baixa. São Francisco de Assis é um exemplo de uma pessoa regida pelo número 22. 

Caminho de Vida 33 – O Idealizador 

Essas pessoas são visionárias e possuem um grande controle das suas emoções, são 

racionais e por isso conseguem transmitir confiança e credibilidade em qualquer área de 

seu interesse. São extremamente sábios e a sua missão neste mundo é a de passarem 

adiante os seus ensinamentos, para afastar a ignorância das pessoas mais exploradas e 

vulneráveis. Quando são negativas, elas são agressivas, excêntricas, frias e fúteis. Albert 

Einstein possuía o número 33 como seu influenciador. 

Caminho de Vida 44 – O Solucionador 

São pessoas que amam encontrar sentido e respostas para todos os desafios da vida, elas 

possuem um grande senso de justiça e se interessam profundamente por profissões 

como as que tratam de criminalidade, ciência/ pesquisa e engenharia. A sua meta é 

solucionar de forma ética questões da vida. Se esta pessoa usar negativamente a sua 

energia, tende a roubar, ou tomar posse de ideias de outros. 

 Caminho de Vida 55 – Os Curadores 

Este número atribui a quem o possui o dom da cura, pois ele traz um grande poder de 

concentração, podendo assim canalizar a energia para encontrar as melhores soluções 

para os problemas de fraqueza e proteção física e espiritual. Devido a sua grande 



sensibilidade e empatia para com os outros, estas pessoas se desenvolvem facilmente 

nas profissões voltadas para a política e ensino. Quando usada a sua energia 

negativamente, tornam-se pessoas fracas, cheias de autopiedade e sem propósitos para o 

futuro. 

Caminho de Vida 66 – O Portador do Amor Doador 

Esta pessoa é portadora do amor incondicional, portanto está sempre disposta a ajudar 

os outros sem esperar nada em troca. Está sempre envolvida em causas sociais, questões 

ligadas a animais e qualquer tipo de assunto que englobe injustiça para com os menos 

favorecidos. As profissões em que se sentem melhor são as que tratem de problemas da 

sociedade, como trabalhos em ONGs e política. Quando a sua energia não é 

desenvolvida corretamente e a carga negativa a domina, essa pessoa passa a ser 

egocêntrica, egoísta possessiva e repreende o sentimento de amor. 

Caminho de Vida 77 – O Entendedor 

Quem nasce com a regência deste número, sente a necessidade de compreender 

profundamente o significado de todas as questões da vida. Informações superficiais não 

serão suficientes para a análise e busca de resultados destas pessoas, para tal 

comportamento, eles procuram provar através de estudos a veracidade do que analisam. 

Por isso, são sábias, através da sua crítica para com a evolução da humanidade. Quando 

a energia negativa a domina, esta pessoa torna-se alguém que se cobra demais, e que por 

este motivo vive isolada e melancólica. 

Caminho de Vida 88 – O Buscador da Perfeição 

Essas pessoas são muito corajosas, elas entregam-se de corpo e alma para encontrar a 

energia perfeita em qualquer assunto da vida. Não há limites para o seu estudo e análise, 

para elas não basta a perfeição somente técnica, ela precisa também ser espiritual. São 

pessoas solitárias e filosóficas, que pretendem encontrar nas suas análises a melhor 

maneira de ajudar os outros a compreender o peso do seu destino, contudo não 

conseguem socializar muito bem. Quando está sob influência de energia negativa, 

tornam-se pessoas desanimadas que não encontram saída para superar os obstáculos da 

vida. 



Caminho de Vida 99 – O Altruísta 

Este número representa as almas mais antigas, por possuírem muito conhecimento 

oriundo de outras vidas, elas são mais sensíveis às causas sociais e compreendem de 

uma forma mais profunda o ser humano. Sendo assim, dificilmente essas pessoas são 

enganadas, pois elas reconhecem facilmente o verdadeiro valor de alguém. Para elas não 

existe no mundo alguém que mereça menos ou seja diferente do outro, porque todos nós 

fazemos parte da energia Universal, cada um com a sua contribuição. Um sonhador para 

os olhos de muitos, mas na verdade essas pessoas são os que podem realmente enxergar 

além das aparências e das barreiras da vida. Quando possuem a energia mal direcionada, 

eles tornam-se cegos às maldades alheias, sendo muito ingênuos e fáceis de enganar. 

Os números possuem muito mais a dizer sobre nós do que imaginamos, através deles 

somos capazes de encontrar as melhores orientações para qualquer questão de nossas 

vidas e assim, poderemos nos guiar por caminhos mais interessantes e prósperos. 

 


