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Modulo 6 

Sequência do Jogo 

 Neste modulo o formando vai proceder a todos os critérios de uma consulta de 

Jogo de Búzios com todos os tópicos ministrados na aula anterior (M5) assim como a 

revisão da ficha formativa de Avaliação. 

 

Preparação dos Búzios 

 

 Os búzios devem ser preparados sempre que exista a necessidade de jogar, seja 

com as orações e os preparos ritualísticos antes do jogo e uma vez por ano. 

 

A preparação deverá ser feita por um Bàbálòrìsà / Ìyálòrìsà / Pai de Santo / Mãe de Santo 

/ Bàbálàwó. 

 

 O formando antes de jogar e pela manhã sem a vista de pessoa para quem vá jogar 

começará por conversar com os Búzios, para que este crie cada vez mais elos de ligação 

e possam auxilia-lo nas jogadas. 

 

Oração feita pela manhã: 

 

 Bàbá Mi, eu (nome completo, filho de (nome da mãe) filho do Àwon Òrìsà (dizer 

Òrìsà) peço o auxilio do meu Òrìsà de Èșù e dos meus ancestrais para que durante o dia 

de hoje e mediante a utilização do Jogo de Búzios possa fortalecer a minha cabeça com 

sabedoria, força e beleza nas palavras entregues a todo aquela pessoa que vier consultar 

comigo. 

 

Olóojó òní Ifá Mo Júbà rè1 

 

Ijò yí olùwa ìyè ijó yi 

Ijò yí olùwa ìyè ijó yi 

																																																																				
1 Senhor e dono do dia Ifá apresento-vos os meus respeitos. 
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Má jé kó bàjé 

Má jé kó aro 

Má jé kó bàjé o 

Ìyé ijó yí, iyè ijò yí 

 

Persistente Senhor do Dia e da vida 

Persistente Senhor do Dia e da vida 

Não me permita aprender a corromper 

Não me permita aprender tristezas 

Não me permita aprender a corromper-me 

Senhor do Dia e da vida, Senhor do Dia e da vida. 

Apresento-vos os meus cumprimentos, apresento-vos os meus cumprimentos, apresento-

vos os meus cumprimentos. 

 

Mo Júbà rè, Mo Júbà rè, Mo Júbà rè 

 

Feita esta oração o jogador 2 vezes por semana fará o borrifo com cachaça ou lavará os 

búzios em cachaça ou Gin antes da oração para que a palavra e a energia do álcool roupa 

o astral e chegue ao destino (Òrún2) 

 

“Será apresentado em aula presencial”. 

 

Também deverá 1 vez por semana colocar Ibú de Àse3.  

Este procedimento poderá ser no dia seguinte à oração de abertura do jogo ou antes da 

oração. 

 

Ingredientes: 

 Nós moscada (1 colher e chá) 

 Efún (2 colheres de chá) 

 Canela (1 colher de chá) 

																																																																				
2	Céu.	
3 Pó de Força que será apresentado em aula. 
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Oração feita na frente da pessoa que será consultada: 

Seguindo as indicações e em sinal de cruz o jogador executa:  

 

                             3º (Sentido cabeça) 

 

                                                                  2º                2º (sentido dos ombros – 2 lados) 

                       1º (Sentido Pés) 

 

Mo Júbà rè Bàbá Mi, Mo Júbà rè (Òrìsà pessoal), Mo Júbà rè Èșù4, Àse Àse Àse5, 

depois diz: 

 “Assim sendo considero o jogo aberto” e lança os búzios na mesa. 

 

Esta jogada contará para o jogo. 

  

O ritual pelo qual os Búzios devem passar uma vez por ano será com os 

condimentos que Ifá recomendar, poderá levar mais ingredientes ou menos ingredientes 

assim como determinará as horas ou dias em que os búzios ficarão na casa de Èșù, para o 

caso em que o formando não tenha casa de Èșù nem o conhecimento devido para este 

preparo poderá solicitar ao formador orientações sobre alguém que o poderá fazer, 

recomendo que seja alguém de muita confiança a fim de evitar o fracasso do jogador. 

 

Alguns Ingredientes possíveis entre outros que não estão descritos:  

 

 Ejé de um Pombo Branco 

 Mel 

 Azeite doce 

 Obi 

 Efún 

 Wàjì 

																																																																				
4 Os meus respeitos Èșù. 
5 Pode também ter este significado: “Que assim seja, que assim seja, que assim seja”. 
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 Òsún 

 Ebú de Àse 

 Entre outros ou não… 

 

 Os Búzios depois podem ser lavados e mediante as orientações de Ifá, possíveis 

águas: 

 

Alguns Ingredientes possíveis:  

 

 Água do Mar 

 Cachaça 

 Água da cachoeira 

 Água da lagoa 

 Água do Rio 

 Ou então ficam como estão sem passar por nenhuma água específica. 

 

 Os búzios devem ser guardados em local secreto para que não seja mexido por 

terceiros. 

 

Determinação Òrìsà 

 

 A determinação de um Òrìsà é essencial para uma consulta porque através desse 

Òrìsà saberemos compreender a personalidade da pessoa que está a ser consultada no seu 

consultório. 

 Com esta determinação, esta deverá ser feita cuidadosamente e por pessoas 

especializadas a fim de evitar erros, quando falamos por pessoas especializadas quer dizer 

que estes sejam iniciados no Culto ao Òrìsà, a fim de evitar erros na sua determinação do 

Òrìsà para caminhos no Desenvolvimento Mediúnico no Culto ao Òrìsà. 

 

 Esta formação dará capacidades aos formandos de determinar o Òrìsà de uma 

pessoa devido à sua energia local, esta determinação será apenas para determinar a 
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essência energética das pessoas no seu consultório e para que o formando o possa orientar 

através do Jogo de Búzios.  

A determinação do Òrìsà não será para informação do cliente sobre o seu 

desenvolvimento espiritual, este tipo de determinação do Òrìsà para Desenvolvimento 

Espiritual deverá ser feito por iniciados no Culto ao Òrìsà (sacerdotes), informo o 

formando que para a determinação do Òrìsà de uma pessoa que esteja inserida no Culto 

ao Òrìsà, esta deverá de ser realizada  por um número mínimo de sacerdotes (3) mas caso 

não existam sacerdotes do Culto suficientes para determinar do Òrìsà do iniciado este 

sacerdote deverá de ter experiência. 

  

Lembramos o formando que terá estas ferramentas para determinar o Òrìsà que 

se manifesta naquele momento da consulta e não para determinar o Òrìsà que se 

manifestará para o seu percurso espiritual / Material, esta fase de determinação do Òrìsà, 

sendo a primeira fase o mesmo jogará e determinará o Òrìsà para que possa dar 

seguimento à orientação solicitada pela pessoa que procura uma consulta Jogo de Búzios. 

 

 Com complemento e reforço da informação deixo aqui a conclusão da 

determinação do Òrìsà definitiva e que esta deverá ser realizada por pessoas que sejam 

iniciadas no Culto e tenham aos seus graus devidamente comprovados a fim de evitar 

erros na sua determinação, mesmo que o formando seja iniciado no culto a determinação 

do Òrìsà poderá ficar em aberto e caso o formando veja a necessidade de solicitar uma 

segunda opinião ou uma terceira tendo como base o Òdú existente que se mantem, assim 

sendo este pode ser solicitado a um outro iniciado no Culto para que juntos determinem 

o Òrìsà. 

A determinação definitiva do Òrìsà será feita com outra tabela e não a apresentada 

nesta formação, a tabela apresentada nesta formação será para determinar o Òrìsà que se 

manifesta naquele momento na vida da pessoa e possa ser auxiliada com as orientações 

do Jogo de Búzios. 

O formando poderá obter um auxilio para a determinação do Òrìsà de uma pessoa 

quando este veja essa necessidade de complementar a essência daquela pessoa por busca 

de um outro iniciado na formação do Jogo de Búzios. 
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Exemplo:  

 

 Realizei uma consulta para o João Miguel dos Santos Inácio ferreira dos Santos 

com a data de nascimentos de 15/12/1850 residente em rua dos pintassilgos do lamaçal 

com o código postal: 4000-999 na cidade de Bragança, o seu Òdú é Obàrá, o Òrìsà 

manifestado na minha jogada foi Èșù e gostaria de saber a tua confirmação.  

 Aguardo a tua confirmação o quanto antes. 

 Esta confirmação deverá ser solicitada apenas para jogadores que frequentaram 

esta formação, caso exista opiniões divergentes de vários Àwon Òrìsà o formando deverá 

fazer uma nova consulta para determinar o Òrìsà através das combinações disponíveis, 

alerto o formando que apenas deverá fazer a confirmação a partir dos Àwon Òrìsà e não 

determinado novamente o Òdú. 

 A determinação do Òrìsà está associada à personalidade e comportamento de uma 

pessoa e é através deste que conseguiremos fazer as correções e dar as melhores 

orientações para a vida da mesma e que essa pessoa possa alcançar a felicidade, desta 

forma o formando conseguirá ajudar a pessoa que a procura e dará as orientações 

necessárias conhecendo a sua essência energética. 

 

Jogadas 

 A importância das jogadas é fundamental para orientar a vida de uma pessoa e 

assim sendo preveni-la de acontecimentos desagradáveis assim como ministrar os 

tratamentos espirituais devidos para que a harmonia e a beleza se manifestem na sua vida. 

 

 As jogadas disponíveis que o formando deverá realizar. 

 

 1ª/2ª/3ª Jogada revela acontecimentos pessoais da sua vida e cuidados a ter, estas 

jogadas trazem uma orientação à vida da pessoa de evolução e prevenção, também 

podemos falar do desenvolvimento da sua própria vida. 

Nestas jogadas seguiremos as orientações das caídas das jogadas tal como foram 

ensinadas nos módulos respetivos. 
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 4ª Jogada proporciona uma análise de prevenção ou orientação no campo da 

saúde, assim como a análise das caídas nas jogadas do Jogo de Búzios. 

 

 5ª Jogada revela as orientações ou prevenções a ter no campo profissional, esta 

jogada também proporciona cuidado e alertas a ter para que a pessoas consiga ter o 

sucesso nesta área. 

 

 6ª Jogada proporciona uma orientação ao estado amoroso da pessoa e o que a 

mesma poderá fazer para alcançar a felicidade mediante as orientações reveladas pelo 

formando. 

 

Lembro que no relatório a enviar ao cliente as mensagens vão aleatórias e vão explanar 

outras informações visando a complementação de toda a consulta em que o cliente esteve 

presente. 

 O formando deverá informar o cliente que deverá de estar atenta porque o relatório 

vai complementar tudo o que foi falado podendo ser inserido nos mesmo alguns tópicos 

da consulta. 

 

Analise das Jogadas 

 

 As análises das jogadas devem ser feitas cuidadosamente, numa primeira fase o 

formando deverá fazer a sua interpretação das jogadas lançadas mediante o seu estudo e 

mediante a sua interpretação devendo revelar ao consulente. 

 As análises do formando não devem demorar mais que 5 minutos após a sua 

jogada, compreendendo que o consulente já esteve calado e a analisar todo o 

procedimento do jogo e espera ansiosamente por palavras do Jogador. 

 

 O tempo é precioso numa consulta e deverá ser valorizado pelo formando e 

respeitar o seu tempo, visto que pode fidelizar um cliente para as suas consultas de 2 em 

2 meses ou perder um cliente criando uma desarmonia pela consulta ministrada pelo 

formando. 
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Respostas 

 

 As respostas devem ser escritas e estruturadas e posteriormente reveladas ao 

consulente. 

 As respostas devem ser simples para evitar más interpretações da parte do 

consulente. 

 O formando não deverá ter quebras na sua voz ao revelar as respostas das análises 

da consulta do Jogo de Búzios. 

 As respostas devem ser enquadras nas respetivas áreas, 1ª / 2ª / 3ª áreas sendo num 

campo pessoal, 4ª área num campo de saúde, 5ª área num campo profissional e 6ª área 

num campo amoroso. 

 

 O formando deverá solicitar várias perguntas à pessoa que está a consultar: 

 

Campo profissional: 

 Se a pessoa é trabalhador e qual a sua área. 

 Se é reformado. 

 Se é estudante. 

 Se está desempregado. 

 Se trabalha por conta própria. 

 

 Na altura da sua análise o formando poderá solicitar qual é a profissão e enquadra-

la na consulta, assim como também pode solicitar uma pergunta para o seu campo 

amoroso: 

  

 Se tem algum relacionamento. 

 Se é solteiro(a). 

 Se é casado(a). 

 

 Estas perguntas pretendem auxiliar o formando a dar uma resposta mais 

direcionada para a realidade da pessoa que esteja a consultar e evita erros na consulta ou 

interpretações. 
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 O formando também pode solicitar outras perguntas de livre vontade caso veja 

necessidade, estas perguntas vão proporcionar uma melhor análise ao relatório e uma 

melhor consulta. 

 

 O formando deverá solicitar ao consulente se tem perguntas e se as tiver o 

formando deverá solicitar ao jogo as respostas das mesmas, alerto para o cuidado das 

perguntas, as mesmas devem ser restruturadas pelo formando. 

 As respostas das perguntas devem ser cuidadosas e objetivas e evitar perguntas de 

campo amoroso (Traição), estas perguntas devem ser orientadas pelo formador num 

contexto de trabalho para evitar o acontecimento de tal situação. 

 

Aconselhamento 

 

 O aconselhamento deverá ser o mais claro possível e esclarecedor para o 

consulente. 

 O Formando deverá esclarecer dúvidas que sejam colocadas posteriormente e 

evitar responder de uma forma negativa a situações ligadas ao relacionamento. 

 O aconselhamento será de fortalecer as relações das pessoas evitando passar na 

consulta discórdias e temas que possam criar instabilidades, para situações em que os 

búzios manifestem o fracasso ou a instabilidade, o formando deverá orientar a pessoa a 

mudar as suas atitudes para com a relação e agir para que as situações possam melhorar 

no campo amoroso. 

 Lembrar a pessoa sobre o que ela pretende para a sua vida e se quer na realidade 

a separação, caso a resposta seja negativa então o formando passará a usar o método acima 

descrito. 

 

 Caso a resposta seja positiva e a pessoa pretenda seguir com a sua vida pois já não 

ama a pessoa em questão então solicitar ao jogo se a mesma deverá seguir em frente ou 

não, mas com principio base, o formando deverá fortalecer a relação caso esta ame a 

pessoa e dando as devidas orientações para a boa harmonia ou reconciliação. 
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 Em caso de saúde evitar dizer o problema específico, mas sim alerta-la para o risco 

caso esta não tenha cuidados específicos, evitar dizer que tem um cancro ou algo parecido. 

 

 O formando deverá também passar ao cliente a segurança no que diz assim como 

evitar gaguejar ou passar uma consulta com voz tremida como falar baixo, a consulta 

deverá ser com voz firme, objetiva e esclarecedora. 

 

Prática 

 

O Aluno deverá realizar 2 consultas. 

 5 minutos para determinar o Òrìsà que se manifesta no Jogo. 

 5 minutos para cada Jogada. 

 5 minutos para a conclusão final. 

 5 minutos para ler as suas conclusões à pessoa que está a ser consultada. 

No	total	são	*+	minutos.	

O	relatório	de	complementação	será	apresentado	em	aula.	

A	boa	interpretação	do	jogo	evitará	contradições	e	erros	na	consulta.	

O	obje@vo	desta	prá@ca	é	a	preparação	do	Jogador	na	altura	de	começar	a	desenvolver	

o	 Jogo	 e	 a	 respeitar	 o	 tempo	 para	 sua	 segurança	 e	 bom	 trabalho	 no	 seu	 percurso	

profissional.	

O	 Formando	 terá	 apenas	 +	minutos	para	 cada	 jogada	e	 só	deverá	 falar	 ao	 cliente	 as	

conclusões	de	cada	 jogada	se	assim	o	entender	ou	falar	ao	cliente	no	final	 (Ficará	ao	

critério	 do	 Jogador),	 mas	 deverá	 ter	 em	 atenção	 as	 complementações	 de	 todas	 as	

jogadas	porque	umas	podem	complementar	outras.			

No	final	de	todas	as	 jogadas	o	Jogador	deverá	analisar	todas	as	conclusões	de	

cada	 jogada	e	proceder	às	conclusões	finais	onde	deverá	constar	 (Começo	–	Situação	

atual	/	Meio	–	Origem	dos	factos	ou	problemas	/	Fim	–	Soluções	e	tratamentos	a	realizar),	

as	conclusões	tendem	a	ser	simples	e	a	pessoa	tem	que	entender	muito	bem	a	consulta,	
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caso	não	entenda	o	Jogador	deverá	explicar	de	outra	forma	visto	que	cada	pessoa	tem	a	

sua	maneira	de	entender.		

 


