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Modulo 9 

 

Èbòrí 

 

 ( È + BÒ + ORÍ ) 

 

 O Orí, na sua totalidade, é um objeto de culto. 

Possui toda a potencialidade do sucesso ou do fracasso. 

De tudo que é de bom ou ruim, e por esse motivo é que dá 

maior ou menor força à atuação do Òrìsà numa pessoa. 

Daí a necessidade do seu fortalecimento através de ritos 

especiais denominados Èbòrí1. 

 

 Deve ser sempre precedido de um jogo que defina sua necessidade e, ao mesmo 

tempo, oriente o sacerdote sobre os procedimentos particulares para o caso, as 

oferendas a serem utilizados naquela situação e o encaminhamento adequado a ser 

dado para aquela necessidade. 

 

 Assim, pode-se realizar um Èbòrí apenas com um ou dois Obì e água ou com todo 

um conjunto de alimentos e a louvação de objetos-símbolos especialmente sacralizados 

para a ocasião.  

 As oferendas buscam encontrar o ponto de equilíbrio necessário a fim do Orí 

recuperar sua proporção correta. A ave Ètù2, agitada por natureza, é oferecida ao lado do 

manso Eiyèlè3, água pura, bebidas complementam os oferecimentos.  

  

Nos rituais, todas as oferendas começam pela utilização do Obí, inicialmente, 

estabelecendo uma conversação através de uma modalidade de jogo que se utiliza dos 

quatro gomos do Obí, denominados ALÁWÉ MÉRÍN.  

																																																																				
1 Èbòrí é o ritual de "dar comida" ou alimentar o Orí. 
2 Galinha de Angola. 
3 Pombo. 
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 No Èbòrì, é a cabeça quem fala e quem decide se o Obí será colocado inteiro no 

alto da cabeça, ou em partes mastigadas onde permanecerá o tempo suficiente para 

transmitir os elementos ao Orí. Outras partes do corpo também podem ser tocadas com o 

Obí, visando despertar centros de força a ativá-los. 

 

Importante saber neste Modulo: 

 

 A personalidade do Orí, nesse momento, é evidenciada e pode refletir desejos de 

oferendas, muitas vezes contrárias aos princípios do Òrìsà tutelar da pessoa. Em outras 

palavras, o que significaria Èwó (interdições) para o Òrìsà poderia não ser para o Orí. O 

Orí tem os seus desejos próprios, muitas das vezes contrários aos do Òrìsà. 

 

 No ritual do Èbòrí, uma pessoa que faz oferendas não somente para o seu próprio 

Orí, mas também para o Orí de seus pais, vivos ou mortos (através do dedo do pé 

esquerdo). Os pés, em contato direto com a terra, tornam-se um elo de comunicação com 

os ancestrais e os Onílè (Òrìsà que representa a base de toda a vida). Assim, os ritos de 

Èbòrì possuem a finalidade de reverenciar o Orí individual e a matéria ancestral, agindo 

ambos como guardiães a protetores. 

 

 O Èbòrí pode apresentar-se para alguém e com uma função dependendo de 

algumas situações.  

 

Entre elas:  

 

 Como processo de religação do Orí com o seu duplo no Òrún. 

 Como resposta às condições de stress ou fragilização das estruturas 

psicológicas do indivíduo resultantes de situações particulares de vida. 

 Como ritual propiciatório ou complementar a um Ebo. 

 Como ritual propiciatório a processos iniciáticos. 

 Como resposta a uma necessidade espiritual resultante de feitiço ou 

destino, 
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 Como indicação de algum Odù (Ifá), a partir da interpretação das 

condições ligadas ao personagem mítico que se apresenta em um dos Ìtàn 

correspondentes ao Odù.  

 

 No geral das situações pode-se estabelecer um ritual básico a ser seguido, não 

significando que o Sacerdote deverá ficar limitado na sua ação ou formula, mediante 

todos os casos ou situações, também deixo aqui a indicação que um Èbòrí só poderá 

ser realizado por um Sacerdote como mencionei acima. 

 

 

 É importante lembrar sempre que o uso e a combinação dos elementos a serem 

utilizados deve levar em conta as propriedades Gùn4 ou Érò5 de cada elemento que está 

sendo manipulado. 

 O Orí de uma pessoa é tão importante que frequentemente (de 6 em 6 meses, ou 

menos) deve ser consultado dando todo o apoio necessário antes de empreender qualquer 

tarefa. 

 O poder e autoridade desfrutada por Orí esta fora da questão. Todo este poder 

pode se provado através do Odù-Ifá Òfún-Ìreté- si (Ògbé-Ògundá na caída do Jogo de 

Búzios).  

 

Você deve ter em mente as seguintes considerações: 

 

 Èbòrí tem a ver com o Orí da pessoa, tem a ver com o conceito da sua tradição do 

que com o Òrìsà da Natureza que acompanha a pessoa. 

 

 É importante entender que sempre que se louva o Orí de alguém está procedendo-

se à alimentação daquele Orí. 

 

 O Ritual de Èbòrí, não depende do ritual de iniciação no Culto ao Òrìsà. 

																																																																				
4 Excitantes 
5 Calmantes 
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 Èbòrí não “Casa” a pessoa com o Òrìsà, o que “Casa” a pessoa com o Òrìsà é a 

iniciação no Culto (Assentamento do Òrìsà). 

 

 Você pode receber o ritual de Ìbôrí sem que você tenha a necessidade de fazer a 

iniciação no Culto ao Òrìsà. Porque o Èbòrí não tem total relação ao ÒRÌSÀ. 

 

 As energias que atuam no Orí são diferentes, uma é para quando você nasceu e 

outra é para como você vai viver. 

 

 É errado dizer que o Orí pode rejeitar Obí no momento do ritual de Èbòrí. O Òrìsà 

Orí NUNCA rejeita uma oferenda de Orí, pois esse fruto é fundamental ao seu 

Culto. 

 

 A pessoa que abandona o Òrìsà, fica logo de fora para a manifestação do Òrìsà 

prejudicando a sua vida e desta forma acaba por desagradar o Òrìsà, tendo uma 

ligação muito afetiva com o seu próprio Orí, você acaba por perder a essência 

vital, esta perda é derivada as forças externas, relacionadas com o seu meio 

ambiente ou pelo meio que você vive (pessoas). 

 

Pode atrapalhar um Orí através da magia e varias outras formas:  

 

 Com palavras, olhar, quando se evoca o nome de uma pessoa mandando para ele 

os piores atrasos ou as melhores sortes. 

 

 Maior peso que se extermina é a parte do feitiço, um dos males que atacam a 

energia do Orí. 

 

 Se o Orí estiver bem, ele evita muitos males inclusive o de pegar azar dos outros. 

 

 Quando a pessoa se protege, faz um tratamento abrangente para toda a família. 
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 Quando uma pessoa possui um Orí forte, ele serve como um para-raios absorve e 

destrói os malefícios que mandam para a pessoa. 

 

 Um Orí enfraquecido não acarreta apenas falta de dinheiro ou amor e 

principalmente o facto de não cultuar a sorte que se tem. 

 

 O ritual do Èbòrí serve como um agente protetor. 

 

 A vida é denominada pelo mal e o homem só consegue viver o bem se souber 

ludibriar o mal. 

 

 Problema do homem que vive no mistério da incompetência e ignorância tem a 

haver com o Orí. 

 

 Pobre de pequenas comunidades desfavorecidas vivem sem argumentos, é uma 

consciência coletiva em evolução, o destino está relacionado às circunstâncias que 

vivem assim porque é um Orí coletivo. 

 

 Não se deve alimentar o Orí, nem o Òrìsà, se o homem não possuir condições para 

alcançar um objetivo muito além de suas possibilidades. 

 

 Orí na vida da pessoa é para essa função de lidar com o bem e o mal. 

 

 Èbòrí é um ritual sem data pré-fixada e não tem prazo de validade, e o Òrìsà 

determina como será esse Èbòrí. 

 

A veneração do Orí vai reverter em:  

 

 Equilíbrio. 

 Tranquilidade. 

 Bom raciocínio. 

 Saber aproveitar as oportunidades. 
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Elementos utilizados para cultuar o Òrìsà Orí: 

 (Uma pessoa não pode ofertar ao Òrìsà Orí a ela mesma, necessita de um Sacerdote 

para realizar o respectivo ritual.) 

 

Òrìsà Orí come: 

 

 Banha de Òrí — (usada para neutralizar toda energia a ser mobilizada - é uma 

banha vegetal que você passa pelo corpo (cabeça, mão, umbigo, pés) para 

neutralizar o teu corpo até para você poder receber o benefício e aquela força não 

chegar muito forte em você. Isto é para neutralizar a situação. 

 

 Obí e Orógbó (frutos sagrados) — Nunca são dispensados no ritual do Èbòrí 

(Aplacam as intrigas, elas não irão chegar até si). 

 

 Iyó (sal) — Faz com que a pessoa seja aceita dentro de sua comunidade. 

 

 Efún - indispensável no Èbòrí para que nenhum mal aconteça à pessoa. 

 

 Ògédé (Banana) facilita o nosso caminho.  

 

 Ìrèké (Cana de açúcar) — tem a função igual a do mel, alimenta as forças 

negativas para que elas possam ajudar-te. 

 

 Àgbòn Coco (maduro) — Representa vida longa. 

 

 Àgbàdo funfun (milho branco canjica) — usada para harmonizar, para união e 

paz. 

  1) Espiga de milho verde (cozida). 

  2) Milho amarelo cozido pode temperar com dendê ou mel.  
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 Ekuru (é inhame cozido sem casca e amassado na mão e dividido em dois, uma 

parte temperada com dendê (ekuru-pùpá), a outra parte pura, não temperada 

(ekuru-funfun). Afasta doenças sérias e graves. 

 

 Akara - é usado para atrair muita prosperidade e muito dinheiro e aplacar a ira das 

forças que se opõem a pessoa. 

 

 Éwà (feijão fradinho) — cozido e temperado. 

 

 Iyan (Inhame) — cozido sem a casca (em fatias ou pedaços). 

 

 Ìgbín (caracol) — calmante. É relacionado com a docilidade, tranquilidade e paz. 

É oferecido nos momentos em que a paz é necessária. O movimento vagaroso, 

cuidadoso a firme dos caracóis os impede de choques e confusões entre si. O seu 

oferecimento objetivo livrar de perigos de todos os tipos. 

 

 Ejá- Odó (Bagre, peixe que anda com a cabeça) — simboliza a tranquilidade e a 

paz, atenuando a dor e a perturbação. Faz com que as pessoas vivam bem e 

superem os problemas que impedem o seu progresso. 

 

 Eiyélé (pombo) — tem que ser branco para o ritual do Èbòrí - é indispensável 

macho ou fêmea. O sacrifício do pombo alimentará as forças que se alimentam do 

sofrimento da pessoa. 

 

 Àkùkó (frango). 

 

 Ètù (galinha d'Angola) — Essa ave é usada para trazer muita sorte. 

 

 Pèpèiyé (pato). 

 

 Odídèré (pássaro sagrado) — somente para Reis. 
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 Obúkò (Bode). 

 

 Ewúré (Cabra). 

 

 Àgùtàn (Ovelha). 

 

 Àgbò (Carneiro). 

 

 Podem ser utilizados outros elementos que não estão mencionados aqui, mas tudo 

é utilizado sobre a orientação do Jogo. 

 O resto dos animais é despachado, com exceção do pato e da ovelha que são 

preparados para a pessoa comer, os animais que são despachados devem ser 

devidamente preparados com dita Ifá a fim de preservar a saúde pública e não criar 

desencontros inexplicáveis. 

 

Òrìsà Orí bebe (Beber): 

 

 Èpó pùpá (dendê) — Tem o mesmo simbolismo do Ìgbín, modera ou suaviza 

aquilo que, de outra maneira, seria incontrolável. O Èpó atua como agente que 

acalma o agastamento divino diante dos erros do ser humano. Por isso é usado, 

principalmente, nas oferendas feitas às divindades que se caracterizam pela luta: 

Sàngó, Ògún, Omolú, Obá, Oyá, Òdúdúwà. De igual maneira, o Èpó é oferecido 

às Ìyámì, como substituto do Èjè (sangue). 

 

 Otí (Álcool) — A bebida tem que ser incolor, pois será usado na terra para evocar 

suas forças — o consulente não vai beber essa bebida. 

 

 Oyìn (Mel) — para atrair a felicidade. 

 

 Omi (Água) — Só com água pode-se venerar Orí, mas depende da pessoa. Usado 

para a pessoa ser aceita dentro da comunidade. 
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Obs.: O que é oferecido no Èbòrí só quem faz o Èbòrí é que pode comer, senão você vai 

atrai para você o problema da pessoa. 

 

Outros elementos usados: 

 

 Ewó – (Dinheiro) para o Èbòrí — algumas vezes na saída vai ser dado a um 

mendigo (Só em caso de necessidade financeira). 

 

 Owó-Eyò (Búzios) — Elemento que traz sorte e prosperidade. 

 

 Ikodidé — Pena do pássaro sagrado Odíderé. 

 

Obs.: Sàrá (Comida) - significa dar comida ou dinheiro aos consulentes ou para as 

pessoas que você quer algo deles, atrair sorte para a gente, tem que ser de três pessoas 

para cima, aí pode ser consumido. 

 

ORÍ O ! 

 Mo Pelé O! 

 Cabeça, eu te saúdo. 

 Orí Reré Asiwajú ! 

 Cabeça, que vem primeiro que tudo 

 

 Orí mi O! 

 Cabeça, me faça prosperar e me conduza sempre 

 Sé Reré Fun MÍ ! 

 Para adiante e para frente! 

 

Àdurà ti Orí 

 

 Orí ení kini sàka ení 

 Cabeça que está purificada na esteira 

 Orí ení kini sàka yan 
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 Cabeça que está purificada na esteira caminha soberbamente 

 Orí olóore ori jè o 

 A cabeça do vencedor vencerá 

 A saka yìn ki ya n’to lo ko 

 A cabeça limpa que louvamos mãe permita que façam uso dela 

 A saka yìn ki ègbón mi gbè 

 A cabeça limpa que louvamos meu mais velho conduzirá 

 Ìta nù mo bo Orí O. 

 Ar livre e limpo oferendo a cabeça 

 

Letra e tradução para a apresentação do Pombo ao Òrí: 

 

 Ojò Igbí Òrìsà Rè Wo 

 No momento em que você nasce para o Òrìsà 

 Eyè Kan fo Òrìsà sirè 

 Um pombo faz a ligação entre Ori e Òrìsà 

 

Consagração do Jogo de búzios 

 

 Cada vez que mencionamos a palavra consagração, surge em nossa mente uma 

questão:  

 

Qual é o significado da consagração?  

 

 A própria palavra diz tudo cons+agra+ção (conseguir + agradar + devoção) 

 Consagrar significa dedicar uma pessoa ou algo a Olódùmárè.  

 Não é pouca coisa, é algo extremamente sério e profundo. 

 A consagração de alguém ou algo não é algo automático, é realizada através de 

algum ato, como por exemplo, a consagração do Jogo de Búzios. Exemplo disso é quando 

se consagra os Búzios para que se tornem purificados e ao serviço dos Àwon Òrìsà. Eles 

são consagrados em um culto especial num momento especial.  
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 Que o alimento utilizado na consagração venha a alimentar algo (dar a energia 

adequada para o propósito específico, mas aqui surge a questão, porquê alimentar?  

 Alimento humano é aquilo que satisfaz ao homem, alimento a Èșù é aquilo que 

satisfaz aos Àwon Òrìsà, visto que Èșù vai ser o nosso mensageiro e por isso é preciso 

alimentar um objeto para que ele tenha a energia pretendida para que possa levar e trazer 

a mensagem pretendida através do Jogo de Búzios, esses objetos que são consagrados 

podem ser direcionados para uma pessoa especifica a fim de firmar a energia e a mesma 

não se venha a dispersar do objetivo pretendido para o qual é consagrado.  

 O ritual de Èbòrí será orientado sobre orientação de Ifá. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


