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Modulo ' 

O que é um Òdú 

 Os Òdú tem uma relação lógica com o universo, com os elementos, com a 

mudança climática interferindo no quotidiano e na vida do ser humano. Para a 

manutenção do espaço do nascer, viver e morrer em conformidade com a necessidade e 

aplicação para o Àiyé (Céu), independentemente dos processos de ajustes entre os seres 

humanos. 

 A evolução dos seres humanos como já sabemos no seu equilíbrio emocional, 

torna-se possível a eliminações dos seus defeitos psicológicos.  

 Nessa relação evolutiva Òdú são coadjuvantes da solução da destruição podendo-

se nestes estágios delinear a ação do Òdú, os Òdú atuam na estrutura organizacional do 

planeta terra, numa ação subordinada ao Ori-Ino (cabeça interna – o cérebro), (ver anexo 

I – final do manual) em questão de equilíbrio fazendo Èșù1 o seu papel de dar a direção 

para que o ser humano enquanto encarnado, devolva a técnica de tudo o que está inserido 

nesse contexto, para que o mesmo mundo seja transitório e regenerador, servindo os 

propósito da evolução como cumprir cada um o seu destino individual e coletivo. 

 A obediência a Òdú como destino, está na razão de que Òdú é a marca no processo 

evolutivo para cada reencarnação, ou seja, os Òdú atuam nesse mundo material, não são 

atemporais (não pertence ao passado, presente ou futuro), mas são engrenagens 

estabelecidas para cada existência e encerra o seu movimento no desencarnar do ser 

humano, voltando a atuar de onde parou quando estabelecida a reencarnação do espírito 

que numa outra reencarnação pode ter tido um determinado Òdú, porém o Òrìsà Orí2 (ver 

Anexo I – final do manual) que manifesta-se no Òdú Òsá, este é o único que faz essa 

continuação e que vai ao encontro da não existência do passado, presente e Futuro, este 

dará a continuação do ser na sua evolução. 

 
1 Èșù é um Òrìsà. 
2 Ori, palavra da língua Yorùbá que significa literalmente cabeça, refere-se a uma intuição espiritual e 
destino. Ori é o Orixá pessoal, em toda a sua força e grandeza. Orí é o primeiro Orixá a ser louvado, 
representação particular da existência individualizada (a essência real do ser). 
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 Òdú é o que torna o ser humano um indivíduo com suas características particulares 

e esse mesmo Òdú é que insere toda a diversidade inerente a cada um no processo da 

consciência, buscando compatibilidade que aproximem ideias, compromissos, 

sentimentos, independentemente de serem bons ou ruins, a favor de si ou contra os outros. 

Mas é dessa forma que Òdú faz com que todos os seres caminhem para serem lapidados. 

 Òdú é como um espelho e reflete a cada momento uma situação, uma verdade, 

mostrando a condição frágil e submissa diante das dificuldades reservadas ao ser humano, 

revelando as suas mais nocivas características ou o grau de discernimento dessas mesmas 

dificuldades.  

 Dessa maneira o Òdú não permite a descaracterização da verdade. O Òdú é 

imparcial e contundente. Essa afirmação demonstra que a ação do Òdú não pode ser 

desfeita, o ser humano pode até fingir ser aquilo que de fato não o é, mais, a ação retilínea 

do Òdú manifesta-se independentemente da vestimenta, revelando assim a verdadeira 

característica individual daquele ser.  

 Dentre os sistemas oraculares utilizados pelos humanos, na ânsia de descobrir o 

futuro ou de contatar as deidades com finalidade de desvendar os motivos de suas 

provações, destacamos assim o Jogo de Búzios, cujas origens estão na religião africana, 

mais, especificamente no culto à Ọrúnmìlá3, o Deus da sabedoria e da adivinhação, 

testemunho de tudo que acontece e irá acontecer.  

 Os Òdú são portadores de formas cifradas dos conselhos, exigência e orientações 

dos seres espirituais que determinam o tipo de sacrifícios exigido e a que tipo de entidade 

deverá ser oferecido.  

 Èșù que através dos búzios, intermedia a comunicação entre os homens e os 

habitantes dos mundos espirituais, para aqueles que são reconhecidos e para outros onde 

o esforço psicológico terá que ser aplicado a fim entender, decifrar as várias combinações 

assim como compreender as mensagens provenientes do Jogo de Búzios. 

 
3 O Culto de Ifá ou Orúnmìlá é a mesma coisa sendo oriundo das Religiões tradicionais africanas, ligado 
ao Òrìsà Orúnmìlá-Ifá da religião Yorùbá. 
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 Os Òdú de Ifá são divididos em categorias distintas, os Òdú-Mèjì (duplos ou 

repetidos duas vezes) e são em números de dezasseis, e como poema base do sistema, 

sendo isto conhecido também como Òdú principais.  

 Os Omo (Filhos) Òdú (Caminho), resultado das combinações dos dezasseis Mèjì 

entre si, o que proporciona a possibilidade de surgimento de duzentos e quarentas figuras 

compostas ou combinadas que somadas aos dezasseis principais totalizam o número de 

256 figuras oraculares. (16 x 16 ou 16 + 240 = 256 possíveis caminhos). 

 Nesta formação não será abordado os Omo Òdú visto que o método de Jogo é ao 

Òrìsà e não será por caminhos de Omo Òdú. Somente o jogo de Ikin, Opelê-ifá e Jogo de 

Búzios por Òdú permite o acesso aos 256 Òdú que totalizam a possibilidade da revelação 

do sistema.  O Mérìndínlógún reporta somente a interpretação dos 16 Mèjì, pois cada 

lançamento condiciona-se ao surgimento de um Òdú-Mèjì impossibilitando o encanto e 

consequentes das combinações entre eles.  

 Para melhor compreensão desta limitação, cabe-nos explicar que nos demais 

processos, os Òdú são escritos no Opon-Ifá4 consecutivamente para que possa ser 

invocado, o que se torna impossível numa caída de búzio onde cada Òdú apresenta 

individualmente de acordo com o número de búzio aberto. 

 Segundo um Itan5 de Ifá (lenda), o acesso a adivinhação não era permitido as 

mulheres numa época em que só se conheciam os jogos de Ikin e de Òpèlè, e mediante a 

as origens assim como as histórias do Culto e onde fala em que  Òsún e Èșù que eram 

assistente direto de Ọrúnmìlá (Èșù também fazia parte da comitiva de Ọrúnmìlá), Òsún 

contendo o segredo dos dezasseis Mèjì que Ọrúnmìlá lhe entregaria para que esta o pode-

se representar nas suas ausências, mas sempre que seria necessário algum tipo de Ebo 

esta só o poderia fazer por intermediário de Èșù sendo como forma de pagamento, por 

isso é que Èșù sempre foi e sempre será o primeiro a ser invocado assim como será Èșù a 

entregar os sacrifícios realizados. 

 
4 Opon-Ifá, tábua sagrada feita de madeira e esculpida em diversos formatos, redonda, retangular, quadrada, 
oval, utilizada para marcar os signos dos Òdú (obtidos com o jogo de Ikin sobre um pó chamado Ìrosùn. 
Método divinatório do Culto de Ifá utilizado pelos Bàbálàwó. 
5 Lenda ou Histórias. 
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 Ao contrário do que muitos pensam, todos os Òdú de Ifá são portadores de coisas 

boas e más, o que nos leva a concluir que são positivos mais os negativos, fazendo o 

equilíbrio na vida pessoal e em tudo.  

 Esta assertiva faz com que se complique ainda mais a adivinhação, na medida em 

que o adivinho tem que interpretar a mensagem trazida pelo Òdú que se faz presente é 

bom ou mau, existindo algumas figuras que são na maioria das vezes portadoras de boas 

notícia, mas que podem também prenunciar coisas terríveis, acontecimento nefasto, 

loucura, miséria e morte. 

 Concluímos assim que um Òdú é um presságio de um momento do passado ou do 

presente que poderá alterar ou não um futuro ora, inexistente neste plano Material.  

Quem pode lidar com Òdú-Mèjì? 

 Lida com Òdú-Mèjì somente sacerdotes (Bàbálòrìsà6 e Ìyálòrìsà7), Ologbô8, 

YialéMolé9, Olúwo10, Bàbáláwò11, Ojé12, Alagbá13 e Alapini14.  

 Todos devem ter esses “graus” comprovados. 

 A Origem do Òdú: 

 O Òdú é um termo Africano do dialeto Yorùbá e Fon que determina o ADN 

espiritual de uma pessoa ou local e situação.  

 
6 Bàbálòrìsà palavra de origem Yorùbá formada pela junção de Bàbá+lo+Òrisà (aquele que cuida do Òrìsà). 
7 O mesmo que Bàbálòrìsà, mas de sexo feminino. 
8 Conselheiro e chefe dos narradores iorubanos. 
9 Olé - ladrão. Olórí - chefe -  Catular – Aquele que Cortar o cabelo com tesoura, preparando para o ritual 
de raspagem para iniciação. 
10 Homens que são sacerdotes de Ifá e que possuem autorização para iniciarem outros. 
11 Bàbálàwó (em Yorùbá: Bàbálàwó pronúncia babalauo) é o nome dado aos sacerdotes exclusivos de 
Orúnmìlá-Ifá do Culto de Ifá na religião Yorùbá, das culturas Jeje e Nagô. Estes não necessariamente entram 
em transe, sua função principal é a iniciação de outros Bàbálàwó, a preservação do segredo e transmissão 
do conhecimento do Culto de Ifá para os iniciados. 
12 Ojé (sacerdote do Culto dos Ègun ou Egungun), também chamado de Babaojé - Babá (pai) Ojé 
(sacerdote), não entram em transe. 
13 Sacerdote (Chefe de um terreiro), aquele que cuida de toda a logística de uma casa de Culto. 
14 Alapini é o Sacerdote Supremo do Culto aos Egungun, na África. 
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 Foi a forma técnica que os sacerdotes das tribos Africanas encontraram para 

decodificarem os enigmas e os segredos do universo e do ambiente que os cercava assim 

com foi apresentada a história no Módulo anterior, esta origem provem de Cláudio 

Ptolemeu ou Ptolomeu15, ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, 

astrologia, astronomia, geografia e cartografia, também realizou vários trabalhos 

importantes em ótica e teoria musicais. 

 Na época de Ptolomeu, a diferença entre astronomia e astrologia não era muito 

clara e, portanto, os estudos tendiam a mesclar ciência e misticismo, na conceção atual, 

por outro lado, a astronomia, uma ciência, é estudada de forma completamente distinta 

da astrologia, uma crença. 

 O grande mérito de Ptolomeu foi baseando-se no sistema do mundo de Aristóteles, 

fazer um sistema geométrico-numérico, de acordo com as tabelas de observações 

babilônicas, para descrever os movimentos do céu. 

 Existem dúvidas sobre o ano em que ele nasceu, com a data variando desde 10 

d.C. até, segundo Luca Gauricus, o ano 747, mas as melhores estimativas são que ele 

nasceu por volta do ano 70, e floresceu durante os governos dos imperadores 

romanos Adriano e Antonino Pio. 

O estudo dos céus levou Ptolomeu a afirmar: 

 
Como mortal que sou, sei que nasci por um dia. Mas, quando sigo à 

minha vontade a densa multidão de estrelas no seu curso circular, os 

meus pés deixam de tocar a Terra [...] 

 

 

Ptolemeu 

 Na área da astrologia, Ptolomeu desenvolveu o Tetrabiblos, um dos mais 

importantes livros de astrologia que sobreviveram da Antiguidade. O texto foi baseado 

em escritos e documentos mais antigos babilônicos, egípcios e gregos. 

 
15 Foi um cientista grego que viveu em Alexandria, uma cidade do Egito, Ptolemeu nasceu em Ptolemaida 
Hérmia, no Egito, e tornou-se um ilustre discípulo da escola de Alexandria. 



Ègbé Awò OMO Ifálékè Ògúntóbìsónà  

6 

 

 

P á g i n a  � | * 

â 

 Ptolomeu acreditava não só que os padrões de comportamento eram influenciados 

pelos planetas e pelas estrelas, mas também que as questões de estatura, tez, nacionalidade 

e até as deformações físicas congênitas eram determinadas pelas estrelas. 

 

 Assim como aprofundamos a história e Origens no Módulo 1e apôs análise do 

texto acima complementamos que os Òdú foi instituído por Òdúdúwà, que investiu um 

sacerdote chamado SETILU, o qual entronizou a divindade Ọrúnmìlá ou Baba Elérin Ipin 

que significa "O Céu me fala" ou a Fala do Céu. Setilu então estabeleceu as regras da 

leitura desse jogo que passou a se chamar IFÁ já em Ilè-Ifè. 

 

 Ọrúnmìlá criou sacerdotes, especialistas na leitura desses jogos, a quem 

chamamos de Bàbálàwó, ou seja, "pai, senhor dos mistérios e segredos". E somente os 

Bàbálàwó fazem a leitura desse tipo de jogos.  

 

 Òdúdúwà tendo o conhecimento do jogo de "perguntas e respostas" (Urim e 

Purim) dos hebreus, adaptou-o ao sistema africano e codificou-o para entregar o segredo 

a Setilu (Orúnmìlá), tanto no sistema de "Òpèlè Ifá", como Ení Ifá e Fu-Fú. Estabeleceu-

se imediatamente os dois tipos de leituras que seriam passados às gerações futuras com o 

nome de Ifá Ìgbá Ilá e Ifá Obé Keruáti. 

  

Como de divide um Òdú? 

 

 O Òdú se divide em duas partes: Pupa16 e Funfun17 – Ou ainda em positivo ou 

negativo. Ambos, Pupa e Funfun se alternam no posicionamento, invertendo as suas 

posições. Isto significa que o Òdú que hoje está Pupa, amanhã ou na semana que vem 

poderá estar Funfun. 

 
16 Vermelho. 
17 Branco. 
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 Como responde um Òdú? 

 O Òdú responde através do Jogo de Búzios ((� búzios) mediante suas “caídas” na 

peneira ou toalha de jogo. O Òdú tanto usa os búzios como as castanhas de Ifá, conhecidos 

por Ikin ((� nozes) ou o Rosário de Ifá chamado de Òpèlè Ifá (* metades), 18 

A Técnica e desmembramentos dos Òdú: 

 O conhecimento do Òdú é extremamente técnico e demanda conhecimentos 

profundos de cálculos, dotações psíquicas, vivência e uma boa escola iniciática. 

 Quem é iniciado no Culto a Ọrúnmìlá - Ifá terá que cumprir regras bastante 

rigorosas como dita os ITAN (Histórias), assim como nesta formação o formando não 

sendo iniciado no culto a Ifá, terá uma boa formação e para o bom desempenho 

profissional do mesmo e terá que ser rigoroso com o próprio e respeitar as regras, 

orientações impostas na formação visando principalmente o seu sucesso. 

O Culto a Ifá: 

 O Culto a Ifá foi consagrado pela UNESCO19, O Culto a Ifá foi declarado como 

instrução cultural e científica de grande parte da herança oral e intangível da humanidade, 

na Conferência Mundial de ]���. Proclamado em ]���.  

 Como se propicia um Òdú? 

 Propicia-se um Òdú fazendo-lhe oferendas diversas que variam do conhecimento 

de cada sacerdote ou especialista. Nunca se despacha um Òdú – mesmo ele sendo 

negativo, o que se faz é despachar as influências negativas que acompanham esse Òdú 

aliviando o caminho da pessoa, quando falamos dos Ebo20 este deverá ser bem ministrado 

a fim de vermos a real necessidade de implementar este tipo de tratamento. 

 
18 Pode-se visualizar no anexo ] os significados dos vários oráculos. 
19 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
20 São Tratamentos Espirituais que visam corrigir várias deficiências na vida de um ser humano (saúde, 
amor, prosperidade, trabalho profissional, equilíbrio, harmonia familiar, etc.) A composição de cada Ebo 
depende da sua finalidade, e os seus componentes vão desde bebidas a frutas, folhas, velas, adornos, 
alimentos secos, mel, óleo de palma, louças, artefactos de barro ou ágata., etc. 
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