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Modulo 4 

 
Determinação do Òrìsà 

  

 Neste Modulo o Aluno vai conseguir determinar o Òrìsà regente pelo método 

apresentado, seguindo as tabelas, este Òrìsà irá trazer até ao jogo a energia correspondente 

da pessoa, lembro que para determinar o Òrìsà de cabeça o consulente deverá de estar em 

uma casa de culto ao Òrìsà e em processo de iniciação. Para determinar o Òrìsà de Cabeça 

para iniciação o jogador deverá ter os seus graus comprovados e fazer várias jogadas para 

que possa ir ao encontro do seu Òrìsà, não aplicando só o Jogo de Búzios, mas outros 

oráculos disponíveis. 

  

Segundo o estudo feito e história do Jogo de Búzios pela qual esta formação está 

inserida, concluímos que cada pessoa recebe a influência de um Òdú representando o 

caminho a percorrer, este caminho é composto por Àwon Òrìsà que podem ir desde um 

até oito Àwon Òrìsà, mas apenas um prevalece sobre os demais.  

 

 Considero que a pessoa que busca por este conhecimento (o seu Òrìsà) deverá 

obter apenas o seu correspondente, digamos assim o Ori1, visto que quando não nos 

conhecemos não adianta tentar conhecer os outros, conhecer o nosso Òrìsà é conhecermos 

a nossa verdadeira essência e a nossa verdadeira Natureza e só assim é que 

conseguiríamos trazer um equilíbrio para a nossa própria vida. Só depois deste grande 

estudo e que pode levar anos o formando deverá aprofundar os mistérios do seu próprio 

Òrìsà e depois é que deverá ir na busca dos demais Àwon Òrìsà que complementam e 

auxiliam o seu Ori, seguindo do princípio da formação onde foi falado nos Módulos sobre 

a importância do Ori e que também podem ser lidos nos anexos disponíveis. 

 

  Àwon Òrìsà não é do Pai de Santo nem de ninguém e sim da pessoa que precisa 

desse equilíbrio fundamental para a sua vida visto que a sua energia pode estar 

enfraquecida e necessite de se encontrar energicamente.  

 

																																																																				
1 Cabeça. 
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Exemplo:  

  

Se comer comida saudável o nosso organismo aceita, mas se comer comida 

estragada o nosso organismo rejeita, assim é com os Àwon Òrìsà pois essa energia não 

está enquadrada para trabalhar contra si e sim a favor e venha a proporcionar boa energia. 

 

Porque não deveremos determinar os Àwon Òrìsà da pessoa por métodos de 

cálculos pela data de nascimento? 

 

 Bem, devido a existir várias pessoas com a mesma data de nascimento, por existir 

erro na marcação do nascimento, entre outras situações adversas. 

 

Neste contexto acima descrito, e a fim de evitar erros, a determinação do Òrìsà 

deverá ser feita com o máximo de dados que identifiquem a pessoa, neste caso o Aluno 

poderá até mesmo fazer consultas sem a presença da pessoa. 

 

Dados solicitados? 

  

Sim, identificar o habitat da pessoa como por Ex: Nome completo, nome da Mãe, 

mail, contacto, número de contribuinte (CPF), data de nascimento, endereço completo, 

com estes dados a vibração torna-se muito próxima e a margem de erro na determinação 

do Òrìsà torna-se é de 0%. 

 

 

 

 

 

Jogada 
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-------------------------Relatório de Consulta de Búzios na determinação do Òrìsà--------------------- 

Nome: ______________________________________________________Nasc. ___/____/_______ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

E-mail:    ______________________________________________Contacto: _________________ 

Para Fins de faturação ---------------------------------------------------Contribuinte: ______________ 

 

Òdú Regente do Jogo / Consulente ………:  _____________________ 

Òdú lado Esquerdo (Osi) ……………………: ________________________ 

Òdú lado direito (Otun)……………………..  : ________________________ 

 

Òdú Orí………………………………………………..…….. :  

Òrìsà que falam no Òdú: ___________________________________________________________  

 

Òrìsà:                                                                                

 

	

	

5/6 
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Primeiro deveremos determinar qual o Òdú que vai abrir o jogo da pessoa que está 

a ser consultada, esta abertura significa logo de partida a permissão e autorização de criar 

sinergias entre o consulente (pessoa a consultar) e o astral. 

 Após a determinação deste Òdú vamos determinar os Òdú esquerdo, Òdú lado 

direito e o Òdú de Cabeça. 

Esta parte da consulta não será revelada ao consulente. 

 Determinado o Òdú de Cabeça (Ori) o Jogador vai então fazer a descodificação 

através da tabela apresentada.  

Tabela dos Òdú e Òrìsà 

 
 Através da tabela o Jogador vai marcar quais os Àwon Òrìsà que determinam 

o Òdú e vai jogar até sair as combinações apresentadas na tabela, quando não existir mais 

que 2 a 3 combinações ou mais determina-se o Òrìsà, revelando neste momento ao 

consulente, informo que a determinação será para dar uma boa orientação à vida do cliente 

e não para dar uma orientação no seu desenvolvimento Espiritual / Material numa casa 

de culto. Mais informações serão transmitidas ao formando no Modulo 5 e modulo 6 desta 

formação. 

 

Após a determinação do Òrìsà o Jogador dará início ao Jogo de Búzios seguindo as 

orientações dos Módulos anteriores. 

 

 3 Jogadas que vão determinar o campo pessoal da vida da pessoa 

 Campo da Saúde 

 Campo Profissional / escolar 

 Campo amoroso 
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 Criando sempre o relatório que deverá ser entregue ao consulente por mail ou 

presencialmente caso este não tenha forma de o receber. 

 Ao determinar o Òrìsà o consulente deverá receber um pequeno texto que fale 

sobre esse Òrìsà a fim do mesmo poder compreender a sua existência (ver Módulo 2), 

não será revelado os Òrìsà auxiliares a fim de evitar confusões e instabilidades 

psicológicas que só vão complicar a consulta e todo o jogo. 

Características dos Filhos dos Àwon Òrìsà  

Características dos Filhos de Èșù 

 Os filhos de Èșù são alegres, sorridentes, estão sempre de bem com a vida, são 

ambiciosos, extrovertidos, espertos, inteligentes, atentos. Sabem como ninguém ser 

sociáveis e diplomáticos, pois conhecem o valor de uma boa amizade, fazem questão de 

manter o maior número possível de amigos. 

 Rapidamente, os filhos de Èșù tornam-se pessoas populares, amadas por uns, 

odiadas por outros. Extremamente dinâmicos, os filhos deste Òrìsà não se desanimam 

nunca, mantêm sempre a certeza de que as coisas, mais cedo ou mais tarde, acabam por 

mudar a seu favor. 

 Pessoas com impressionante facilidade de comunicação, boa lábia e charme, 

conseguem tudo o que querem. Irónicas e perigosas, costumam manter uma vida sexual 

bastante agitada, sem pudores. São pessoas extremamente rápidas, que não pensam: 

fazem. 

 Os filhos de Èșù possuem uma facilidade impressionante para entrar e sair de 

confusões, são do tipo que arma a bagunça, sai ileso e ainda se diverte com as 

consequências. Esquecem facilmente as ofensas, não guardam rancor, mas não perdem a 

oportunidade de se vingar.  

Gostam da rua, das festas e das conversas intermináveis, comportamento próprio 

de um Òrìsà que é só alegria. 
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Características dos filhos de Ògún 

 Fisicamente, os filhos de Ògún são magros, mas com músculos e formas bem 

definidas. Compartilham com Èșù o gosto pelas festas e conversas que não acabam e 

gostam de brigas. Se não fizerem a sua própria briga, compram a dos seus camaradas. 

 Sexualmente os filhos de Ògún são muito potentes, trocam constantemente de 

parceiros, pois possuem dificuldade de se fixar a uma pessoa ou lugar. 

 São do tipo que dispensa um confortável colchão de molas para dormir no chão, 

gostam de pisar a terra com os pés descalços. São pessoas batalhadoras, que não medem 

esforços para atingir os seus objetivos, são pessoas que mesmo contrariando a lógica 

lutam insistentemente e vencem. 

 Não se prendem à riqueza, ganham hoje, gastam amanhã. Gostam mesmo é do 

poder, gostam de comandar, são líderes natos. Essa necessidade de estar sempre à frente 

pode torná-los pessoas egoístas e desagradáveis, mas nem sempre. 

 Geralmente, os filhos de Ògún são pessoas alegres, que falam e riem alto para que 

todos se divirtam com suas histórias e que adoram compartilhar a sua felicidade. 

Características dos filhos de Òsúnmàré 

 São pessoas que tendem à renovação e à mudança. Periodicamente mudam tudo 

na sua vida (de maneira radical), mudam de casa, de amigos, de religião, de emprego, 

vivem rompendo com o passado e buscando novas alternativas para o futuro, para cumprir 

seu ciclo de vida: mutável, incerto, de substituições constantes. São magras.  

 Como as cobras possuem olhos atentos, salientes, difíceis de encarar, mas ‘não 

enxergam’. São pessoas que se prendem a valores materiais e adoram ostentar suas 

riquezas; São orgulhosas, exibicionistas, mas também generosas e desprendidas quando 

se trata de ajudar alguém. 

 Extremamente ativas e ágeis e estão sempre em movimento e ação, não podem 

parar. 
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 São pessoas pacientes e obstinadas na luta pelos seus objetivos e não medem 

sacrifícios para alcançá-los. A dualidade do Òrìsà também se manifesta nos seus filhos, 

principalmente no que se refere às guinadas que dão nas suas vidas, que chegam a ser de 

180 graus, indo de um extremo a outro sem a menor dificuldade. Mudam de repente da 

água para o vinho, assim como Òsúnmàré, o Grande Deus do Movimento. 

Características dos filhos de Sàngó 

 É muito fácil reconhecer um filho de Sàngó apenas pela sua estrutura física, pois 

o seu corpo é quase sempre muito forte, com uma quantidade razoável de gordura, 

apontando a sua tendência à obesidade, mas a sua boa constituição óssea suporta o seu 

físico avantajado. Há também os magros e muito elegantes. 

 

 Com forte dose de energia e autoestima, os filhos de Sàngó têm consciência de 

que são importantes e respeitáveis, portanto quando emitem sua opinião é para encerrar 

definitivamente o assunto. A sua postura é sempre nobre, com a dignidade de um rei. 

Sempre andam acompanhados de grandes comitivas, embora nunca estejam sós, a solidão 

é um de seus estigmas. 

 

 Conscientemente são incapazes de ser injustos com alguém, mas um certo 

egoísmo faz parte de seu arquétipo. São extremamente austeros (para não dizer sovinas), 

portanto não é por acaso que Sàngó dança alujá2 com a mão fechada. Gostam do poder e 

do saber, que são os grandes objetos de sua vaidade.  

 

 São amantes vigorosos, em seu lado negativo, pobre das mulheres cujos maridos 

são de Sàngó. Um filho de Sàngó está sempre cercado por amigos, auxiliares, no caso de 

governantes, empresários, mas a tendência é que aqueles que decidem ao seu lado sejam 

sempre homens. 

 

 Os filhos de Sàngó são obstinados, agem com estratégia e conseguem o que 

querem. Tudo que fazem marca de alguma forma sua presença, fazem questão de viver 

																																																																				
2 Dança predileta de Sàngó - que é proibida (ewó) aos filhos de Obátàlá. 
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ao lado de muita gente e têm pavor de ser esquecido, pois, sempre presentes na memória 

de todos, sabem que continuarão vivos após a sua ‘retirada estratégica’. 

 

Características dos filhos de Obalúwàiyé/Omolú 

 Os filhos de Omolú são pessoas extremamente pessimistas e teimosas que adoram 

exibir os seus sofrimentos, daqueles que procuram o caminho mais longo e difícil para 

atingir algum fim. 

 Deprimidos e depressivos, são capazes de desanimar o mais otimista dos seres, 

acham que nada pode dar certo, que nada está bom. Às vezes, são doces, mas geralmente 

possuem manias de velho, como a rabugice. 

 Gostam da ordem, gostam que as coisas saiam da maneira que planearam. Não 

são do tipo que levam desaforo para casa e se se sentirem ofendidos respondem no ato, 

não importa a quem. Pensam que só eles sofrem, que ninguém os compreende. Não 

possuem grandes ambições. 

 Podem apresentar doenças de pele, marcas no rosto, dores e outros problemas nas 

pernas. São pessoas sem muito brilho, sem muita beleza. São perversos e adoram irritar 

as pessoas, são lentos, exigentes e reclamam de tudo. 

 São reprimidos, amargos e vingativos. É difícil relacionar-se com eles. Parece que 

os filhos de Omolú são pessoas que possuem muitos defeitos e poucas qualidades, mas 

eles têm várias, e uma qualidade pode compensar qualquer defeito.  

 São extremamente prestáveis e trabalhadores. São amigos de verdade. 

 O lado positivo da maioria dos filhos de Omolú supera em muito esse lado 

autodestrutivo que todos têm uns mais, outros menos, mais tem sim. 

 São extremamente alegres, perseverantes, pacientes e amorosos, tiram a roupa do 

corpo para agradar uma pessoa, tratam o dinheiro pelo lado do prazer, da satisfação. 



Ègbé	Awò	OMO	Ifálékè	Ògúntóbìsónà		

9 

 

	

P á g i n a  9 | 18 

â	

 Extremamente fiéis a uma causa. A justiça para os filhos de Omolú não é a dos 

homens e sim a de Olódùmárè3, são muito asseados e vaidosos, ao contrário de muitos 

arquétipos, são na maioria muito bonitos, se não fisicamente, são espiritualmente e ainda 

tem grande afinidade pela atração que exercem nas pessoas. Tem uma capacidade mental 

atualizada ao seu tempo, raramente adoecem e quando acontece se recuperam mais rápido 

ainda. 

 As pessoas de Omolú têm a tendência da mudança propriamente dita, para 

qualquer coisa que desejarem, parecem dançar Opanijé4 o tempo todo, procurando por 

tudo. Trabalhadores incansáveis, filhos de Omolú numa Terreiro fazem de um tudo, 

apenas não os magoem nem os tratem com indiferença, são ciumentos e por vezes são 

exagerados, se sentem incompreendidos e, muitas vezes não sabemos o que lhes causam 

repentinas depressões. 

 Filhos do Sol e da Terra de Òrìsà vivo, os filhos de Omolú são maravilhosamente 

despretensiosos. Um tanto radicais, podem mudar de opinião de uma hora para outra. 

Também, céticos na sua fé, intuitivos, andarilhos e aguçados. 

 

Características dos filhos de Osòósí / Odé 

 Os filhos de Osòósí são pessoas de aparência calma, que podem manter a mesma 

expressão quando alegres ou aborrecidas, do tipo que não exterioriza as suas emoções, 

mas não são, de forma alguma, pessoas insensíveis, só preferem guardar os sentimentos 

para si. 

 São pessoas que podem parecer arrogantes e prepotentes, e às vezes são. Na 

realidade, os filhos de Osòósí são desconfiados, cautelosos, inteligentes e atentos, 

selecionam muito bem as amizades, pois possuem grande dificuldade em confiar nas 

pessoas. Apesar de não confiarem, são pessoas altamente confiáveis, das quais não se 
																																																																				
3 Na tradicional religião Yorùbá e nas afrodescendentes, o Ser Supremo é Olódùmárè, que vive numa 
dimensão paralela à nossa, conhecida como Òrún. Por isso, também aclamado como Olorun, Senhor do 
Òrún. É o criador do Òrún e do Àiyé, o universo conhecido ou ainda desconhecido por nós. É o Ser Superior 
e Criador dos Àwon Òrìsà e do Homem. É o ser supremo que estabeleceu a existência e o Universo. 
4 Opanijé é a dança sagrada do Òrìsà Obalúwàiyé, que representa a trajetórias dos humanos no planeta terra, 
até a sua passagem triunfal para o mundo dos mortos. 
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teme deslealdade, são incapazes de trair até um inimigo. Magoam-se com pequenas coisas 

e quando terminam uma amizade é para sempre. 

 São do tipo que ouve conselhos com atenção, respeita a opinião de todos, mas 

sempre faz o que quer. Com estratégia, acabam por fazer prevalecer a sua opinião e 

agradando a todos. 

 Altos e magros, os filhos de Osòósí possuem facilidade para se mover, mesmo 

entre obstáculos. O seu andar possui leveza e elegância. A sua presença é sempre notada, 

mesmo que não façam nada para isso acontecer. 

 Os filhos de Osòósí gostam de solidão, isolam-se, ficam à espreita, observam 

atentamente tudo que se passa à sua volta. Curiosos e percebem as coisas com rapidez, 

são introvertidos e discretos, vaidosos, distraídos e prestativos, comportamento típico de 

um caçador, provedor do seu povo. 

Características dos filhos de Òssanyín 

 Os filhos de Òssanyín são pessoas extremamente equilibradas e cautelosas, que 

não permitem que as suas simpatias ou antipatias interfiram nas suas opiniões sobre os 

outros. Controlam perfeitamente os seus sentimentos e emoções. Possuem grande 

capacidade de discernimento e são frios e racionais nas suas decisões. 

 São pessoas extremamente reservadas, não se metem em questões que não lhe 

dizem respeito. Participam em poucas atividades sociais, preferindo o isolamento. Elas 

evitam falar sobre a sua vida, sobre o seu passado, preferem manter certa aura de mistério. 

Geralmente, não têm nada de mais a esconder, mas desejam manter reserva. 

 Pressa e ansiedade não fazem parte das suas características, pois são pessoas dadas 

aos detalhes e caprichosas no cumprimento das suas tarefas. Possuem gosto por atividades 

artesanais que exigem isolamento e paciência, não gostam de ter um chefe nem 

subalternos, não se prendem a horários, apreciam a independência para fazer o que gostam 

na hora que querem. São pessoas fascinadas com as regras e tradições, adoram questioná-

las. Possuem um gosto exacerbado pela religiosidade. 
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Características dos filhos de Obá 

 Os filhos de Obá não tem muito jeito para se comunicar com as pessoas, chegam 

a ser duros e inflexíveis. Têm dificuldade em ser gentis e estabelecer um canal de 

comunicação afetiva com os outros às vezes são brutos e rudes afastando as pessoas, isso 

deve-se ao fato de os filhos de Obá, na maioria das vezes, sofrerem um certo complexo 

de inferioridade achando que as pessoas que se aproximam querem tirar partido de alguma 

coisa. De facto, isso tende a acontecer com os filhos de Obá. 

 A sua sinceridade chega a ferir, expressam as suas opiniões, fazem críticas e 

acabam por magoar as pessoas, pois não se preocupam em ser agradáveis. Mas essa 

agressividade é puramente defensiva. 

 São bons companheiros e amigos fiéis, são ciumentos e possessivos no amor, por 

isso não têm muita sorte. Quando apaixonados, nunca são senhores da relação, cedem em 

tudo, abdicam de todas as suas convicções. 

 Infelizes no amor, investem todas as suas cartas nas suas carreiras e entre as 

mulheres de outros Òrìsà os filhos de Obá destacam-se profissionalmente numa sociedade 

machista, podem-se encontrar muitas filhas de Obá excelentes juízas, advogadas, 

comandando quartéis, etc. Muitas vezes despertam a inveja dos seus inimigos e podem 

sofrer algumas emboscadas, por isso devem vencer a tendência que possuem para a 

ingenuidade. 

Características dos filhos de Logún-Edé 

 Os filhos de Logún-Edé possuem as características de Òsún, ou seja, narcisismo, 

vaidade, gosto pelo luxo, sensualidade, beleza, charme, elegância. Tem também 

características em comum com Osòósí, ou seja, beleza, vaidade, cautela, objetividade e 

segurança. 

 No entanto, há características de Logún-Edé que não pertencem nem a Òsún nem 

a Osòósí. Na verdade, ele reúne o arquétipo de ambos, mas de forma superficial. A 

superficialidade é a marca dos filhos de Logún-Edé, porque eles, ao contrário dos filhos 



Ègbé	Awò	OMO	Ifálékè	Ògúntóbìsónà		

12 

	

	

P á g i n a  12 | 18 

â	

de Osòósí e de Òsún não têm certeza do que são nem do que querem. As qualidades de 

Òsún e de Osòósí amenizam-se em Logún-Edé, mas, em compensação, os defeitos são 

exacerbados. Dessa forma, os filhos de Logún-Edé são extremamente soberbos arrogantes 

e prepotentes. 

 Mas algo não se pode negar, os filhos de Logún-Edé são bonitos e possuem olho-

de-gato, algo que atrai e repele ao mesmo tempo. São mandões, os donos da verdade, os 

mais belos, cujo ego não cabe em si. Melhor não lhes fazer elogios na sua presença, a não 

ser que queira ver sua imensa cauda de pavão abrindo-se em leque. Quando têm 

consciência de que conseguem controlar os seus defeitos, os filhos de Logún-Edé tornam-

se pessoas muito agradáveis. 

 Os filhos de Logún-Edé não andam! Pairam sobre o ar! 

 Logún-Edé pertence ao panteão dos caçadores, é único, não tem qualidade. 

 

Características dos filhos de Nanà  

 Os filhos de Nanà são pessoas extremamente calmas, tão lentas no cumprimento 

das suas tarefas que chegam a irritar. Agem com benevolência, dignidade e gentileza. As 

pessoas de Nanà parecem ter a eternidade à sua frente para acabar os seus afazeres, gostam 

de crianças e educam-nas com excesso de doçura e mansidão, assim como as avós.  

 São pessoas que no modo de agir e até fisicamente aparentam mais idade. Podem 

apresentar precocemente problemas de idade, como tendência a viver no passado, de 

recordações, apresentar infeções reumáticas e problemas nas articulações em geral. 

 As pessoas de Nana podem ser teimosas e “ranzinzas”, daquelas que guardam por 

longo tempo um rancor ou adiam uma decisão. Porém agem com segurança e majestade. 

As suas reações bem equilibradas e a pertinência das suas decisões mantêm-nas sempre 

no caminho da sabedoria e da justiça. Embora se atribua a Nana um carácter implacável, 

os seus filhos têm grande capacidade de perdoar, principalmente as pessoas que amam. 
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São pessoas bondosas, decididas, simpáticas, mas principalmente respeitáveis, um 

comportamento digno da Grande Deusa do Daomé. 

Características dos filhos de Òsún 

 Dão muito valor à opinião pública, fazem qualquer coisa para não a chocar, 

preferindo contornar as suas diferenças com habilidade e diplomacia. São obstinadas na 

procura dos seus objetivos. 

 Òsún é o arquétipo daqueles que agem com estratégia, que jamais esquecem as 

suas finalidades, atrás da sua imagem doce esconde-se uma forte determinação e um 

grande desejo de ascensão social. 

 Têm uma certa tendência para engordar, a imagem do gordinho risonho e bem-

humorado combina com eles. Gostam de festas, vida social e de outros prazeres que a 

vida lhes possa oferecer. Tendem a uma vida sexual intensa, mas com muita discrição, 

pois detestam escândalos. 

 Não se desesperam por paixões impossíveis, por mais que gostem de uma pessoa, 

o seu amor-próprio é muito maior. Eles são narcisistas demais para gostar muito de 

alguém. Graça, vaidade, elegância, uma certa preguiça, charme e beleza definem os filhos 

de Òsún, que gostam de joias, perfumes, roupas vistosas e de tudo que é bom e caro. O 

lado espiritual dos filhos de Òsún é bastante aguçado.  

 Talvez por isso, algumas das maiores Ìyálòrìsà da história do Candomblé, tenham 

sido ou sejam de Òsún. 

Características dos filhos de Yèmonjá 

 São imponentes, majestosos e belos, calmos, sensuais, fecundos, cheios de 

dignidade e dotados de irresistível fascínio (o canto da sereia). São voluntariosos, fortes, 

rigorosos, protetores, altivos e, algumas vezes, impetuosos e arrogantes, têm o sentido da 

hierarquia, fazem-se respeitar e são justos, mas formais, põem à prova as amizades que 

lhes são devotadas, custam muito a perdoar uma ofensa e, se a perdoam, não a esquecem 

jamais. Preocupam-se com os outros, são maternais e sérios. Sem possuírem a vaidade de 
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Òsún, gostam do luxo, das fazendas azuis e vistosas, das joias caras. Eles têm tendência 

à vida sumptuosa, mesmo se as possibilidades do quotidiano não lhes permitem um tal 

fausto. 

 As filhas de Yèmonjá são boas donas de casa, educadoras pródigas e generosas, 

criando até os filhos de outros (Omolú). Não perdoam facilmente, quando ofendidas. São 

possessivas e muito ciumentas. 

 São pessoas muito voluntariosas e que tomam os problemas dos outros como se 

fossem seus. São pessoas fortes, rigorosas e decididas. Gostam de viver em ambientes 

confortáveis com certo luxo e requinte. Põe à prova as suas amizades, que tratam com um 

carinho maternal, mas são incapazes de guardar um segredo, por isso não merecem total 

confiança. Elas costumam exagerar nas suas verdades (para não dizer que mentem) e 

fazem uso de chantagens emocionais e afetivas. São pessoas que dão grande importância 

aos seus filhos, mantêm com eles os conceitos de respeito e hierarquia sempre muito 

claros. 

 Nas grandes famílias há sempre um filho de Yèmonjá, pronto a envolver-se com 

os problemas de todos, pois gosta tanto disso que pode revelar-se um excelente psicólogo. 

Fisicamente, os filhos de Yèmonjá tendem à obesidade, ou a uma certa desarmonia no 

corpo.  

 As mulheres, por exemplo, acabam por ficar com os seios caídos e as nádegas 

contidas e preferem os cabelos compridos. São extrovertidos e sabem sempre de tudo 

(mesmo que não saibam). 

Características dos filhos de Ìyéwá 

 Pessoas de beleza exótica, diferenciam-se das demais justamente por isso. 

Possuem tendência a duplicidade, em algumas ocasiões podem ser bastante simpáticas, 

em outras são extremamente arrogantes e às vezes aparentam ser bem mais velhas ou 

parecem meninas, ingénuas e puras.  
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 Apegadas à riqueza, gostam de ostentar, de roupas bonitas e vistosas, e 

acompanham sempre a moda, adoram elogios e galanteios. São pessoas altamente 

influenciáveis, que agem conforme o ambiente e as pessoas que as cercam, assim, podem 

ser contidas damas da alta sociedade quando o ambiente requisitar ou mulheres populares, 

falantes e alegres em lugares menos sofisticados.  

 São vivas e atentas, mas sua atenção está canalizada para determinadas pessoas 

ou ocasiões, o que as leva a desligar-se do resto das coisas, isso aponta uma certa distração 

e dificuldades de concentração, especialmente em atividades escolares. 

Características dos filhos de Iansã / Oyá 

 Para os filhos de Oyá, viver é uma grande aventura. Enfrentar os riscos e desafios 

da vida são os prazeres dessas pessoas, tudo para elas é festa. Escolhem os seus caminhos 

mais por paixão do que por reflexão. Em vez de ficar em casa, vão à luta e conquistam o 

que desejam. 

 São pessoas atiradas, extrovertidas e diretas, que jamais escondem os seus 

sentimentos, seja de felicidade, seja de tristeza. Entregam-se a súbitas paixões e de 

repente esquecem, partem para outra e o antigo parceiro é como se nunca tivesse existido. 

Isso não é prova de promiscuidade, pelo contrário, são extremamente fiéis à pessoa que 

amam, mas só enquanto amam. 

 Estas pessoas tendem a ser autoritárias e possessivas, o seu génio muda 

repentinamente sem que ninguém esteja preparado para essas guinadas. Os 

relacionamentos longos só acontecem quando controlam os seus impulsos, aí, são capazes 

de viver para o resto da vida ao lado da mesma pessoa, que deve permitir que se tornem 

os senhores da situação. 

 Os filhos de Oyá, na condição de amigos, revelam-se pessoas confiáveis, mas 

cuidado, os mais prudentes, no entanto, não ousariam confiar-lhe um segredo, pois, se 

mais tarde acontecer uma desavença, um filho de Òyá não pensará antes de usar tudo que 

lhe foi contado como arma. 
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 O seu comportamento pode ser explosivo, como uma tempestade, ou calmo, como 

uma brisa de fim de tarde. Só uma coisa a tira do sério, mexer com um filho seu é o 

mesmo que comprar uma briga de morte, batem em qualquer um, crescem no corpo e na 

raiva, matam se for preciso. 

Características dos filhos de Iroko 

 Os filhos de Iroko são tidos como eloquentes, ciumentos, camaradas, inteligentes, 

competentes, teimosos, turrões e generosos. Gostam de diversão, dançar e cozinhar, 

comer e beber bem. 

 Apaixonam-se com facilidade e gostam de liderar. 

 Dotados de senso de justiça, são amigos queridos, mas também podem ser 

inimigos terríveis, no entanto, reconciliam-se facilmente. Um defeito grande que tem é o 

facto de não conseguirem guardar segredos. 

Características dos filhos de Ìgbéjì 

 Os filhos de Ìgbéjì são pessoas com temperamento infantil, jovialmente 

inconsequentes, nunca deixam de ter dentro de si a criança que já foram. Costumam ser 

brincalhões, sorridentes, irrequietos, tudo, enfim, o que se possa associar ao 

comportamento típico infantil. 

 Muito dependentes nos relacionamentos amorosos e emocionais em geral, podem 

revelar-se teimosamente obstinados e possessivos. Ao mesmo tempo, a sua leveza perante 

a vida revela-se no seu eterno rosto de criança e no seu modo ágil de se movimentar, a 

sua dificuldade em permanecer muito tempo sentado, extravasando energia. Podem 

apresentar bruscas variações de temperamento, e uma certa tendência a simplificar as 

coisas, especialmente em termos emocionais, reduzindo, às vezes, o comportamento 

complexo das pessoas que estão em seu torno a princípios simplistas como “gosta de 

mim, não gosta de mim”. Isso pode fazer com que se magoem e se dececionem com 

alguma facilidade. 
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 Ao mesmo tempo, as suas tristezas e sofrimentos tendem a desaparecer com 

facilidade, sem deixar grandes marcas. Como as crianças, em geral, gostam de estar no 

meio de muita gente, das atividades desportivas, sociais e das festas. 

Caraterísticas dos filhos de Obátàlá  

 As principais características deste Òrìsà são a calma, respeitabilidade, força de 

vontade, confiança, nada o faz mudar de opinião ou estratégia, no entanto, aceita as 

consequências de suas decisões. 

 Os seus filhos mais devotos se distinguem pelo uso de colares de contas brancas e 

pelas roupas brancas. Não podem beber vinho de palmeira.  

 Filhos de Obátàlá também marcam naturalmente suas próprias presenças. 

Destacam-se com facilidade em qualquer ambiente, são cuidadosos e generosos, e, dada 

sua exigência no sentido de conseguir sempre a perfeição, são também detalhistas ao 

extremo. Curiosos e procuram saber detalhes, às vezes, chegando mesmo a tornarem-se 

aborrecidos por isso.  

 Pais excelentes. Mães amorosas. Dedicam-se com um carinho excecional às 

crianças, com quem se relacionam muito naturalmente e de quem não gostam de afastar-

se. Relacionam-se com facilidade com filhos de outros Àwon Òrìsà, todavia, têm sempre 

certa prevenção em relação às pessoas a quem não conhecem muito bem.  

 São um tanto inconstantes e se amuam ou se zangam com grande facilidade, 

impõem a sua opinião até os extremos e não raramente por causa dessa característica de 

desentendem com filhos de Ògún, Òyá e Sàngó, principalmente.  

 São, também, pessoas de grande capacidade de mando, tornando-se, não raras 

vezes, líderes em suas comunidades. Por outro lado, são também ensimesmados, tendo 

alguma dificuldade em expor problemas e/ou desabafar com estranhos e às vezes, até 

mesmo com pessoas íntimas.  

 A velhice tende a tornar os Filhos de Obátàlá irritados e rabugentos. Por paradoxal 

que pareça, a vaidade masculina encontra em seu mais alto ponto nos Filhos de Obátàlá, 
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sempre preocupados em ostentar boa aparência e em serem agradáveis. As Filhas de 

Obátàlá são boas mães e esposas, embora, às vezes, se mostrem um pouco dominadoras 

e ciumentas. Também gostam de apresentar-se bem, embora discretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


