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Modulo ' 

 

 

Elementos, caraterísticas e lendas dos Àwon Òrìsà 

 

Apresentamos alguns Àwon Òrìsà, os mais conhecidos, porém existem muitos outros. 

 

Èșù  

 

 Saudação - Laroiê Èșù! (Mensageiro Èșù). Èșù é Mó Júbà (Èșù, a si os meus 

respeitos). 

 

 Èșù é um Òrìsà africano. 

 

História / Lenda 

  

Èșù é o Òrìsà da comunicação. É o guardião das aldeias, cidades, casas e do Àse, 

das coisas que são feitas e do comportamento humano.  

A palavra Èșù em Yorùbá significa “esfera” e, na verdade, Èșù é o Òrìsà do 

movimento. 

 

 É ele quem deve receber as oferendas em primeiro lugar a fim de assegurar que 

tudo corra bem e de garantir que a sua função de mensageiro entre o Òrún e o Àiyé, o 

mundo material e o mundo espiritual, sejam plenamente realizadas. 

 Na África, na época das colonizações, Èșù foi sincretizado erradamente com o 

diabo pelos colonizadores cristãos, devido ao seu estilo irreverente, brincalhão e a forma 

como é representado no culto africano. 

  

Por ser provocador, indecente, astucioso e sensual, é comumente confundido com 

a figura de Satanás, o que é um equívoco de acordo com a construção teológica Yorùbá, 

posto que não está em oposição a Deus, muito menos é considerado uma personificação 
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do mal. Mesmo porque nesta religião não existem diabos ou entidades encarregadas única 

e exclusivamente de coisas más.  

 De caráter irascível, ele se satisfaz em provocar disputas e calamidades àquelas 

pessoas que estão em falta com ele, poderíamos dizer “em desequilíbrio” e sofriam 

inconscientemente por falta de conhecimento, entendendo que Èșù é o movimento. 

  

 No entanto, como tudo no universo possui de um modo geral dois lados, positivo 

e negativo, Èșù também funciona de forma positiva quando é bem tratado. Daí Èșù ser 

considerado o mais humano dos Òrìsà, pois o seu caráter lembra o do ser humano que é 

de um modo geral muito mutante nas suas ações e atitudes. 

 Conta-se na Nigéria que Èșù teria sido um dos companheiros de Òdúdúwà quando 

chegou Ilè-Ifè chamando-se Èșù Obasin. Mais tarde, tornou-se um dos assistentes de 

Orúnmìlá e ainda Rei de Ketu, sob o nome de Èșù Alákétú. 

A palavra elegbara significa “aquele que é possuidor do poder (agbará)” e está ligado à 

figura de Èșù. 

 Um dos cargos de Èșù na Nigéria, mais precisamente em Òyó, é denominado Èșù 

Àkeró ou Àkesán, que significa "chefe de uma missão", pois este cargo tem como objetivo 

supervisionar as atividades do mercado do rei. 

Èșù praticamente não possui ewó1. Aceita quase tudo que lhe oferecem. 

  

 Os Yorùbá cultuam Èșù num um pedaço de pedra porosa chamada Yangi, ou 

fazem um montículo grotescamente modelado na forma humana com olhos, nariz e boca 

feita de búzios. Ou ainda representam Èșù em uma estatueta enfeitada com fileiras de 

búzios tendo nas suas mãos pequeninas cabaças onde ele, Èșù, carrega diversos pós de 

elementais da terra usados de forma bem precisa em seus trabalhos. 

 

 Èșù tem a capacidade de ser o mais sutil e astuto de todos os Àwon Òrìsà. E 

quando as pessoas estão em falta com ele, simplesmente provoca mal-entendidos e 

discussões entre elas e prepara-lhes inúmeras armadilhas. Um Orìkí diz: “Èșù é capaz de 

carregar o óleo que comprou no mercado numa simples peneira sem que este óleo se 

derrame”. 

 
1 Contradições a qualquer elemento. 
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 E assim é Èșù, o Òrìsà que faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. 

Èșù Alákétú possui essa denominação quando Èșù, por meio de uma artimanha, 

conseguiu ser o rei da região, tornando-se um dos reis de Ketu. Sendo que as comunidades 

dessa nação no Brasil reverenciam-no também com este nome. 

  

 Todos os assentamentos de Èșù possuem elementos ligados às suas atividades. 

Atividades múltiplas que o fazem estar em todos os lugares: a terra, pó, a poeira vinda 

dos lugares onde ele atuará. Ali estão depositados como elemento de força diante dos 

pedidos. 

 

Ògún 

 

 Saudação Ògún Iê Patacuri Ògún Patacuri Ògún! (Salve Ògún, Cabeça 

Coroada) Pàtàkori= Pàtàk-Principal, Ori- Cabeça.  

 

 Ògún (em Yorùbá: Ògún) é, na mitologia Yorùbá, o Òrìsà ferreiro, senhor dos 

metais. O próprio Ògún forjava as suas ferramentas, tanto para a caça, como para a 

agricultura, e para a guerra.  

Na África o seu culto é restrito aos homens e existiam templos em Ondo2, Ekiti3 

e Òyó.  

Era o filho mais velho de Òdúdúwà, o fundador de Ifé, identificado no jogo do 

Mérìndínlógún pelos Òdú Etá-gunda, Odí e Ogbé-Ogundá, representado materialmente e 

imaterial pelo candomblé, através do assentamento sagrado denominado Ìgbá Ògún4. 

 
2 A cidade de Ondo ou Ondo City é a maior cidade no Ondo (estado), Nigéria. Tem uma população de 
b+u.v(+. A indústria local inclui o processamento de alimentos e manufatura de massa de cacau. A cidade 
de Ondo é habitada principalmente pelo povo Yorùbá. 
3 Ekiti é um estado do sudoeste da Nigéria, criado pelo general Sani Abacha em ( de outubro de (vvw em 
simultâneo com cinco outros novos estados. A população de Ekiti era estimada, em byyu, em b +*+ (zw 
habitantes. Sua capital é a cidade de Ado Ekiti. 
4 Assentamento de Ògún. 
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 Ògún é considerado o primeiro dos Àwon Òrìsà a descer do Òrún (o céu), para o 

Àiyé (a Terra), após a criação, um dos semideuses visando uma futura vida humana. Em 

comemoração sobre tal acontecimento, um de seus vários nomes é Orìkí5 ou Osin Imole6. 

 Ògún foi provavelmente a primeira divindade cultuada pelos povos Yorùbá da 

África Ocidental. Acredita-se que ele tenha wo ile sun7, em um lugar chamado 'Ire-Ekiti'. 

É também chamado por Ògún, Ogoun, Gu, Ogou, Ogun e Oggún. Sua primeira aparição 

na mitologia foi como um caçador chamado Tobe Ode. 

História / Lenda 

É o filho mais velho de Òdúdúwà, o herói civilizador que fundou a cidade de Ilè-

Ifè. Quando Òdúdúwà esteve temporariamente cego, Ògún tornou-se o seu regente em 

Ilè-Ifè. 

 Ògún é um Òrìsà importantíssimo na África e no Brasil. A sua origem, de acordo 

com a história, data de eras remotas. Ògún é o último Ìmólè. Os Ìgbá Ìmólè eram os 

duzentos Òrìsà da direita que foram destruídos por Olódùmárè após terem agido mal. A 

Ògún, o único Ìgbá Ìmólè que restou, coube conduzir os Irún Ìmólè, os outros 

quatrocentos Òrìsà da esquerda. 

 Foi Ògún quem ensinou aos homens como forjar o ferro e o aço. Ele tem um 

molho de sete instrumentos de ferro: alavanca, machado, pá, enxada, picareta, espada e 

faca, com as quais ajuda o homem a vencer a natureza. 

O guerreiro                                                                                                                                                                     

 Era um guerreiro que brigava sem cessar contra os reinos vizinhos. Dessas 

expedições, ele trazia sempre um rico espólio e numerosos escravos. Guerreou contra a 

cidade de Ará e a destruiu. Saqueou e devastou muitos outros estados e apossou-se da 

 
5 Poemas. 
6 Significa o "primeiro Òrìsà a vir para a Terra". 
7 Significa "afundar na terra e não morrer". 
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cidade de Irê8, matou o rei e instalou o seu próprio filho no trono e regressou glorioso, 

usando ele mesmo o título de Oníìré, "Rei de Irê". Tem semelhança com o vodum Gu. 

 

Òsúnmàré 

 

 Saudação - Arroboboi Òsúnmàré! (Salve o Senhor das águas supremas! Salve o 

Senhor do Arco Íris!) 

 

 É a cobra-arco-íris em nagô, é a mobilidade, a atividade, uma de suas funções é a 

de dirigir as forças que dirigem o movimento. Ele é o senhor de tudo que é alongado. O 

cordão umbilical que está sob o seu controle é enterrado, geralmente com a placenta, sob 

uma palmeira que se torna propriedade do recém-nascido, cuja saúde dependerá da boa 

conservação dessa árvore. 

 Ele representa também a riqueza e a fortuna, um dos benefícios mais apreciados 

no mundo dos Iorubas. Em alguns pontos se confunde com o Vodun Dan9 da região dos 

Mahi. 

 É o símbolo da continuidade e da permanência, algumas vezes, é representado por 

uma serpente que morde a própria cauda. Òsúnmàré é um Òrìsà completamente 

masculino, porém algumas pessoas acreditam que ele seja macho e fêmea, porém o Òrìsà 

feminino que se iguala a Òsúnmàré é Ewá sua irmã gêmea que tem domínios parecidos 

com o dele. Enrola-se em volta da terra para impedi-la de se desagregar. Rege o princípio 

da multiplicidade da vida, transcurso de múltiplos e variados destinos. 

 De múltiplas funções, diz-se que é um servidor de Sàngó, que seria encarregado 

de levar as águas da chuva de volta para as nuvens através do arco-íris. 

 
8 A cidade de Irê, localizada no Estado de Ekiti, na Nigéria, (vizinho ao Estado de Òsún e próximo ao Estado 
de Ògún) é considerada a morada de Ògún, ou, a cidade fundada por esse Òrìsà. Mas, segundo lenda, Ògún 
se apossou da cidade de Irê, matou o rei, e lá instalou seu próprio filho no trono e regressou, utilizando ele 
próprio, o título de Oníìré, "Rei de Irê". 
9 O culto de Dan é originário da província Mahi, no planalto ao noroeste de Abomey e, de fato, pode ser 
considerado o Tô-vodun, divindade nacional dos Mahis. 
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 É o segundo filho de Nana, irmão de Òssanyín, Ewá e Obalúwàiyé, que são 

vinculados ao mistério da morte e do renascimento. Seus filhos usam colares de búzios 

entrelaçados formando as escamas de uma serpente que tem o nome de Brajá, usam 

também o Lagdigbá10 como Nana e Omolú. 

Histórias / Lendas 

O consultor dos Àwon Òrìsà 

 Irmão gêmeo de Ewá e tendo como irmãos mais velhos Òssanyín e Obalúwàiyé - 

todos filhos de Nana - Òsúnmàré sempre foi franzino, mas dotado de grande inteligência 

e capacidade. Um dia frente a frente com OLOKUM, mãe de Yèmonjá, perguntou-lhe 

como poderia achar pedras brilhantes, preciosas. Òsúnmàré pensou e respondeu:  

 -Senhora dos Oceanos é preciso que faças um investimento, dando-me seis mil 

búzios (moeda corrente) ".  

 "Sim respondeu, Olokun". Òsúnmàré apontou para a própria casa de Olokun, o 

mar, explicando-lhe que nas partes rasas poderia encontrar o que procurava.  

 Olokun ficou tão feliz que deu a ele, além dos seis mil búzios, a capacidade de 

transformar-se em serpente e poder, com a ponta do rabo tocar a terra e com a cabeça 

tocar o céu. Com tal poder Òsúnmàré transformou-se em serpente esticou-se até a terra 

de Olorum, no céu e com os seis mil búzios falou ao criador: 

  -"Pai cheguei até o Senhor. Tive de esticar-me demais para pedir-lhe ajuda, para 

fazer de mim aquele que tem capacidade de dobrar tudo que tem". E Olorum dobrou o 

número de búzios de seis para doze mil. Daí para a frente Òsúnmàré passou a ser 

consultado sobre os grandes negócios.  

 
10 Lagdibá é um fio-de-contas usado por Bàbáláwò, Bokonon e outros sacerdotes africanos, no Brasil é 
usado por Bàbálòrìsà, Ìyálòrìsà, Ogan, Ekedi, e pessoas de outros posto de graduação do Candomblé de 
todas as nações, jamais poderá ser usado por pessoas que não tenham cargo ou posto. O Lagdibá é feito de 
chifre de búfalo cortado em rodelinhas formando pequenos discos, normalmente é de cor preta, usados 
pelos filhos da terra Omolú, Xapanã, Sakpatá e outros. 
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Sàngó fez dele o seu consultor e o seu grande conselheiro, aumentando a sua riqueza de 

Deus do Trovão, ao mesmo tempo que a do próprio Òsúnmàré. Este poder de se 

transformar em serpente e ir até ao céu, dando origem a um Oríkí (Poema) muito bonito:  

" Òsúnmàré egó bejirin fonná diwó” 

O Arco-Íris que se desloca com a chuva e guarda o fogo no punho!" 

  

 

Sàngó 

 

 Saudação Kawô Kabiesilé!! (Ká: permita-nos; Wô: Olhar para, Ka biyê si, Sua 

Alteza Real, Le, Complemento de um cumprimento a um chefe! Saudamos o 

Senhor da Justiça!  

 

 Sàngó, Shango é Òrìsà, de origem Yorùbá. Seu mito conta que foi Rei da cidade 

de Òyó, identificado no jogo do Mérìndínlógún pelos Òdú Obàrá, Èjì-Làsébòrá e 

representado materialmente e imaterial pelo candomblé, através do assentamento sagrado 

denominado Ìgbá Sàngó. 

Pierre Verger dá como resultado das suas pesquisas que Shango ou Sàngó, como 

todos os outros Ìmólè (Òrìsà e ebora), pode ser descrito sob dois aspetos: histórico e 

divino. 

História / Lenda 

 Como personagem histórico, Sàngó teria sido o terceiro Aláàfìn Òyó, "Rei de 

Òyó", filho de Oranian e Torosi, a filha de Elempê, rei dos tapás, aquele que havia firmado 

uma aliança com Oranian. Sàngó, no seu especto divino, permanece filho de Oranian, 

divinizado, porém, tendo Yèmonjá como mãe e três divindades como esposas: Oyá, Òsún 

e Obá. 
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 Sàngó Òrìsà dos raios, trovões, grandes cargas elétricas e do fogo. É viril e 

atrevido, violento e justiceiro; castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Por esse 

motivo, a morte pelo raio é considerada infamante. Da mesma forma, uma casa atingida 

por um raio é uma casa marcada pela cólera de Sàngó. Sàngó é o Òrìsà do Poder, ele é a 

representação máxima do poder de Olódùmárè. 

 Sacerdote de Sàngó – Magba 

 Sacerdotisa de Sàngó - Iya Magbá 

 Atabaque de Sàngó - Ilu batá 

 Toque favorito – Alujá 

 Fruto favorito – Orogbo 

 Bichos - Akunko, Agutan, Ajapá 

 Comida – Amalá 

 

 Foi ele quem criou o culto de Ègungun, sendo ele o único Òrìsà que exerce poder 

sobre os mortos. Sàngó é a roupa da morte, por este motivo não deve faltar nos Ebo de 

Ikú e Ègun, o vermelho que lhe pertence. Ao se manifestar nos Candomblés, não deve 

faltar em sua vestimenta uma espécie de saieta, com cores variadas e fortes, que 

representam as vestes dos Ègun. 

Sàngó criador de Culto a Ègungun 

 Sàngó é o fundador do culto aos Ègún, somente ele tem o poder de controlá-los, 

como diz um trecho de um Itán: 

 "Num um dia muito importante, em que os homens estavam prestando culto aos 

ancestrais, com Sàngó a frente, as Ìyámì11 Ajé fizeram roupas iguais as de Ègungun, 

vestiram-na e tentaram assustar os homens que participavam do culto, todos correram, 

mas Sàngó não o fez, ficou e as enfrentou desafiando os supostos espíritos.  

 
11 Ìyámì-Ajé - (Iyá Mi Ajé = Minha Mãe Feiticeira) também conhecida por Ìyámì Osorongá - é a 
sacralização da figura materna, por isso seu culto é envolvido por tantos tabus. Seu grande poder se deve 
ao fato de guardar o segredo da criação. 
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As Ìyámì ficaram furiosas com Sàngó e juraram vingança, em um certo momento 

em que Sàngó estava distraído atendendo seus súditos, sua filha brincava alegremente, 

subiu em um pé de Obi, e foi aí que as Ìyámì Ajé atacaram, derrubaram a Adubaiyani 

filha de Sàngó que ele mais adorava. Sàngó ficou desesperado, não conseguia mais 

governar seu reino que até então era muito próspero, foi até Ọrúnmìlá, que lhe disse que 

Ìyámì é quem havia matado sua filha, Sàngó quis saber o que poderia fazer para ver sua 

filha só mais uma vez, e Ọrúnmìlá lhe disse para fazer oferendas ao Òrìsà Ikú (Oniborun), 

o guardião da entrada do mundo dos mortos, assim Sàngó fez, seguindo à risca os 

preceitos de Ọrúnmìlá. 

 Sàngó conseguiu rever sua filha e pegou para si o controle absoluto dos mistérios 

de Egungun (ancestrais), estando agora sob domínio dos homens este culto e as 

vestimentas dos Ègun, e se tornando estritamente proibida a participação de mulheres 

neste culto, caso essa regra seja desrespeitada provocará a ira de Olorun. Sàngó, Ikú e dos 

próprios Ègun, este foi o preço que as mulheres tiveram que pagar pela maldade de suas 

ancestrais." 

 

Omolú 

 

 Saudação Atotó Jùberô mello sapaktá mello Sapaktá!!! (Silêncio que o Senhor 

Omolú está aqui)  

  

 Obalúwàiyé em Iorubá Obalúwàiyé é traduzido por (rei e senhor da terra), Oba 

(rei) Àiyé (terra), Obalúwàiyé, Obaluaê, Xapanã, Omolú, são alguns dos nomes como é 

conhecido esse Òrìsà africano. Os Òrìsà Nanà (cujo emblema é o Ibiri12) e seus filhos 

Obalúwàiyé (cujo emblema é o Xaxará13) e Òsúnmàré (cujo emblema é uma cobra) 

 
12Apetrecho da cultura afro-brasileira, inerente ao Òrìsà Nanà, indispensável em sua indumentária, 
geralmente visto em seu assentamento Ìgbá Nanà. Confecionado com nervura da folha do Èjì opé e ichã, 
ornado com búzios, palha da costa, fio de conta e cabaça. Utilizado nos rituais do olubaje e opanije, tem 
finalidade de afastar os espíritos (Ègun) para o seu espaço sagrado, e eliminar as energias negativas da 
comunidade, proporcionando a longevidade. 
13 Apetrecho da cultura afro-brasileira, inerente aos Àwon Òrìsà Obalúwàiyé, Omolú, Sakpatá. 
Confecionado com nervura da folha do dendezeiro, ornado com búzios, palha da costa, fio de conta e 
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pertencem ao Panteão da Terra. Obalúwàiyé é identificado no jogo do Mérìndínlógún 

pelos Òdú Ìrósùn, Òsá, Èjì-Ologbon e representado materialmente e imaterial pelo 

candomblé, através do assentamento sagrado denominado Ìgbá Obaluaê. 

História / Lenda 

 Assim, chegou Xapanã em território Mahi, no Daomé. A terra dos Mahis abrangia 

as cidades de Savalu14 e Dassa Zumê15 no Benim. 

 Quando souberam da chegada iminente de Xapanã, os habitantes desta região, 

apavorados, consultaram um adivinho. E assim ele falou:  

- "Ah! O Grande Guerreiro chegou de Empê!  

Aquele que se tornará o senhor do país!  

Aquele que tornará esta terra rica e próspera, chegou!  

Se o povo não o aceitar, ele o destruirá! 

 

É necessário que supliquem a Xapanã que os poupe. Façam-lhe muitas oferendas; 

todas as que ele goste: inhame pilado, feijão, farinha de milho, azeite de dendê, picadinho 

de carne de bode e muita, muita pipoca! 

 Será necessário também que todos se prosternem diante dele, que o respeitem e o 

sirvam. Logo que o povo o reconheça como pai, Xapanã não o combaterá, mas protegerá 

a todos!" 

 
cabaça, utilizado nos rituais do olubaje e Opanijé, tem finalidade de afastar os espíritos (Ègun) para o seu 
espaço sagrado, e eliminar as energias negativas da comunidade, proporcionando a longevidade. 
14 Cidade da República do Benim, localizada no Departamento de Collines a uns +y quilômetros da cidade 
de Dassa-Zoumé onde existe o Templo Dassa-Zoumé dedicado a Nanà Buruku. 
15 Cidade no Benim, sobre a ferrovia Cotonou-Parakou e da principal rodovia norte-sul. 
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 Quando Xapanã chegou, conduziu seus ferozes guerreiros, os habitantes de Savalu 

e Dassa Zumê no Benim reverenciaram-no, encostando suas testas no chão, e saudaram-

no: 

"Totô hum! Totô hum! Atotô! Atotô!" 

Respeito e Submissão! 

 Xapanã aceitou os presentes e as homenagens, dizendo: "Está bem! Eu os 

pouparei! Durante minhas viagens, desde Empê, minha terra natal, sempre encontrei 

desconfiança e hostilidade. Construam para mim um palácio. É aqui que viverei a partir 

de agora!" Xapanã instalou-se assim entre os Mahis. O país prosperou e enriqueceu e o 

Grande Guerreiro não voltou mais a Empê, no território Tapá, também chamado Nupê.  

 Xapanã é considerado o deus da varíola e das doenças contagiosas. Ele tem 

também o poder de curar. As doenças contagiosas são, na realidade, punições aplicadas 

àqueles que o ofenderam ou conduziram-se mal. Seu verdadeiro nome é perigoso demais 

pronunciar. Por prudência, é preferível chamá-lo Obalúwàiyé, o "Rei, Senhor da Terra" 

ou Omolú, o "Filho do Senhor". 

 Quando Xapanã instalou-se entre os Mahis recebeu, em uma nova terra, o nome 

de Sakpatá. Aí, também, era preferível chamá-lo Ainon, o "Senhor da Terra", ou, então, 

Jeholú, o "Senhor das pérolas". 

 O fato de ser chamado Jeholú e Ainon causou mal-entendidos entre Sakpatá e os 

reis do Daomé, pois eles também usavam estes títulos. Enciumados, os Jeholú de Abomey 

expulsaram, várias vezes, Jeholú Ainon do Daomé e obrigaram-no a voltar 

momentaneamente, à terra dos Mahis. Jeholú Ainon vingou-se: vários reis daomeanos 

morreram de varíola! Atotô!  

 

É a sua saudação. 
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Osòósí 

 

 Saudação Òké Aro, Arô lé bi Odé, bi Odé! Arolé! (salve o Rei que é aquele que 

fala mais alto, salve o Grande caçador) 

 

 Osòósí é o Òrìsà da caça e da fartura. É identificado no jogo do Mérìndínlógún 

pelo Òdú Obàrá e Òdí, representado nos terreiros de candomblé pelo Ìgbá Osòósí. 

 

Etimologia 

 

" Òşóòsì " veio do Iorubá Òşóòsì. 

 

História / Lenda 

 

Pierre Verger, no seu livro16, diz que o culto de Òşóòsì foi praticamente extinto na 

região de Ketu, na Iorubalândia17, uma vez que a maioria de seus sacerdotes foram 

escravizados, tendo sido enviados à força para o Novo Mundo ou mortos. 

 

Aqueles que permaneceram em Ketu deixaram de cultuá-lo por não se lembrarem 

mais como realizar os ritos apropriados ou por passarem a cultuar outras divindades. 

 

Òssanyín 

 

 Saudação - Àsá-ò, Erú ejé-ô Erú ejé-ô! O segredo e sacrifício pertence-te só a ti.  

  

 Òssanyín é a entidade das folhas sagradas, ervas medicinais e litúrgicas, 

identificado no jogo do Mérìndínlógún pelo Òdú iká e representado material e 

 
16 Orixás. 
17 A Iorubalândia (em yoruba: Ìlẹ-Yorùbá) é uma região cultural africana que compreende parte da Nigéria, 
de Togo e do Benim. É habitada pelo povo Iorubá. 
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imaterialmente pela cultura Jeje-Nagô18, através do assentamento sagrado denominado 

Ìgbá Òssanyín. Sua importância é primordial. Nenhuma cerimônia pode ser realizada sem 

sua interferência. O seu sacerdote é o Babá Olosayin. 

 É o detentor do Àse19 de que nem mesmo os Àwon Òrìsà podem privar-se. Esse 

Àse encontra-se nas folhas e em ervas específicas. O nome dessas folhas e o seu emprego 

é a parte mais secreta do ritual do culto dos Òrìsà, Vodun e Inkice. O símbolo de Òssanyín 

é uma haste de ferro de cuja extremidade superior partem sete pontas dirigidas para o alto. 

A do centro é encimada pela imagem de um pássaro. 

 Òssanyín é o companheiro constante de Ifá. É representado por uma sineta de ferro 

forjado, terminada por uma haste pontuda enfiada em uma grande semente. A haste é 

fincada no chão, ao lado do Òsún (o asen dos fon) do Bàbálàwó. Por sua presença, 

Òssanyín traz a influência das folhas para as operações da adivinhação. 

História / Lenda 

 Òssanyín recebera de Olódùmárè o segredo das folhas. Òssanyín sabia que 

algumas delas traziam a calma ou o vigor. Outras, a sorte, a glória, as honras ou ainda, a 

miséria, as doenças e os acidentes. Os outros Àwon Òrìsà não tinham poder sobre 

nenhuma planta. Eles dependiam de Òssanyín para manter sua saúde ou para o sucesso 

de suas iniciativas. 

 Sàngó, cujo temperamento é impaciente, guerreiro e impetuoso, irritado por esta 

desvantagem, usou de um ardil para tentar usurpar Òssanyín a propriedade das folhas. 

Falou dos planos à sua esposa Iansã, explicou-lhe que, em certos dias, Òssanyín 

pendurava, num galho de Iroko, uma cabaça contendo suas folhas mais poderosas. --

Desencadeie uma tempestade bem forte num desses dias disse-lhe Sàngó. Iansã aceitou a 

missão com muito gosto. O vento soprou a grandes rajadas, levando o telhado das casas, 

 
18 Jeje-Nagô é o termo utilizado para designar a fusão das culturas Jeje (fon, ewe, mina, fanti, ashanti) e 
Nagô (Yorùbá) principalmente nas religiões afro-brasileiras onde são cultuados tanto Vodun como Àwon 
Òrìsà. 
19 Força, poder, vitalidade. 
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arrancando árvores, quebrando tudo por onde passava e, o fim desejado, soltando a cabaça 

do galho onde estava pendurada. A cabaça rolou para longe e todas as folhas voaram. 

Os Àwon Òrìsà se apoderaram de todas. Cada um tornou-se dono de algumas delas, mas 

Òssanyín permaneceu "senhor/senhora do segredo" de suas virtudes e das palavras que 

devem ser pronunciadas para provocar sua ação. E assim, continuou a reinar sobre as 

plantas como senhor absoluto, graças ao poder (Àse) que possui sobre elas. 

Obá 

 

 Saudação Obà Siré, Obá Sìré, Ri Ro Ewá! Rainha poderosa, Rainha Poderosa. 

 

 Obá, Òrìsà africano do Rio Obá ou rio Níger, primeira esposa de Sàngó, 

identificada no jogo do Mérìndínlógún pelos Òdú Odí, Ogbé-Ogundá e Òsá. 

 Guerreira, veste vermelha e branco, usa escudo, Arco e flecha Ofá. Obasy é a 

senhora da sociedade elekoo20, porém no Brasil esta sociedade passou a cultuar Egungun. 

Deste modo, obasy é a senhora da sociedade lesse-Òrìsà. Obá representa as águas revoltas 

dos rios. As pororocas, as águas fortes, os lugares das quedas são considerados domínios 

de Obá.  

Ela também controla o barro, agua parada, lama, lodo e as enchentes. Trabalha 

junto com Nanà. Representa também o aspeto masculino das mulheres (fisicamente) e a 

transformação dos alimentos de crus em cozidos. É também a dona da roda. Òrìsà, embora 

feminina, energética, temida, e forte, considerada mais forte que muitos Àwon Òrìsà 

masculinos, vencendo na luta Obátàlá, Oyá, Òsúnmàré, Èșù e Ọrúnmìlá. 

História / Lenda 

 Obá foi a primeira mulher de Sàngó. Ao contrário do que muitos pensam, a lenda 

de que Obá cortou a orelha por causa da mentira de Òsún está incorreto, na verdade, Obá 

 
20 Esse é o culto da ancestralidade feminina individualizada, a grande matriarca deste Culto é a Deusa Obá, 
esta sociedade é considerada como justiceira, era formada por amazonas que além de cultuar as mortas, 
puniam os homens que eram injustos com as mulheres, defendiam a soberania feminina. 
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apenas cortou sua orelha para provar seu amor a Sàngó. Quando manifestada, esconde o 

defeito com a mão. Seus símbolos são espada, escudo, ofá21 e erukere22. 

 Segundo suas lendas, Obá lutou contra inúmeros Àwon Òrìsà, derrotando vários 

deles. Obá teria derrotado Èșù, Òsúnmàré, Omolú e Ọrúnmìlá, e tornou-se temida por 

todos os deuses, tendo sido derrotada apenas por Ògún e tornando assim sua esposa e ao 

lado de Ògún quando este foi enfrentar Sàngó em batalha ela se encantou por Sàngó e 

abandonou a luta ao lado de Ògún e se entregou a Sàngó como mulher vivendo uma 

grande paixão. Obá nunca havia visto alguém como Sàngó, ela via nele tudo o que 

sonhava para si. 

 Existem algumas versões do grande encontro de Sàngó e de Obá, em uma dessas 

versões ela é a líder de todas as mulheres e a rainha de Elekô23, mas em todas, as 

evidências dizem que o amor entre os dois era desequilibrada e que nada ofuscava a 

relação dos dois, da união dos dois nasceu Opará, Orixá confundida com Òsún. 

Sàngó e Obá 

A união de Sàngó e Obá Transcorre um culto nos arredores da cidade, é eleko. 

Uma sociedade restrita, onde apenas mulheres realizam o culto. Possui como matriarca a 

temida Obá, a fundadora desta sociedade que cultua a ancestralidade feminina individual. 

Nem um homem poderia sequer assistir o ritual do segredo, sendo punido por Obá com 

sua própria vida. Certo dia, em uma das noites de culto, Sàngó caminhava alegremente e 

dançava ao som do batá.  

Quando percebe, ao longe um aglomerado de mulheres, realizando uma cerimônia 

sob as ordens da enérgica Obá. Sàngó era muito curioso e não se conteve aproximando-

se da cena, ficando a espreita. Sàngó encantou-se com a rara beleza de Obá, que apesar 

de não ser tão jovem era a mais bela mulher que ele já vira. No momento de distração, 

Sàngó foi percebido e cercado pelas mulheres, foi levado a presença da grande deusa, que 

lhe falou o preço que haveria de pagar por sua audácia em violar o culto sagrado de Elekó. 

 
21 Ofá é um arco e flecha. 
22 Objceto sagrado feito com o rabo de búfalo, utilizado, especialmente, para a magia. 
23 Sociedade Elekó, uma sociedade secreta feminina na África. 
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Mas a própria Obá que se encantou com a inigualável beleza de Sàngó apaixonando-se 

de imediato, relutou em aplicar a sentença de morte e usou de sua supremacia no culto 

para ditar novas regras, dando uma nova possibilidade a Sàngó:  

 "Todo homem, que violar o culto, se for do agrado, da senhora do culto, deverá 

unir-se a ela como marido ou aceitar a pena de morte" Sàngó não pensou duas vezes, seria 

poupado da sentença e ainda sim possuiria a grande deusa por quem havia apaixonando-

se. A cerimônia de união de Sàngó e Obá foi realizada dentro dos limites de Elekó. Foi o 

início de uma grande paixão, nunca se viu tanto amor.  

A deusa guerreira e justiceira que pune os homens que maltratam as mulheres, 

descobriu um sentimento novo por um homem além do ódio. Descobriu todo o amor que 

um homem pode dar. A grande rainha de Elekó, a rainha de Sàngó aprendeu a amar e ser 

amada. Nasce, dessa grande paixão, uma criança, uma menina, nasce Opará, nasce a mais 

bela, justiceira e feroz guerreira. Herdou o melhor do pai e da mãe e prosseguiu com o 

culto. 

 Embora, nas suas lendas, Obá tinha-se transformado em um rio ela também é 

relacionada ao fogo e é considerada por muitos como o Sàngó fêmea. Obá é saudada 

como o Òrìsà do ciúme, mas não se pode esquecer que o ciúme é o coronário inevitável 

do amor, portanto, Obá é a deusa do Amor e da Paixão incontrolável, com todos os 

dissabores e sofrimentos que o sentimento pode acarretar. Obá tem ciúme porque ama. 

Obá é a deusa da guerra e do poder, seu culto está relacionado ao rio Obá, as águas em 

seu culto fazem referência ao poder, a força incontrolável das águas. Seu culto no Brasil 

é confundido ao de Oyá, alguns chegam a insinuar que elas sejam irmãs, o que é uma 

inverdade, outros dizem que Obá seria uma Oyá mais velha, o que é mais absurdo ainda. 

Por existir esta confusão, alguns acreditam que Oyá além de ser uma divindade da água 

e relacionada ao vento, teria ligação com o fogo, mas Oyá não possui ligação com o fogo 

Obá sim. 

 Obá era cultuada como a grande Deusa protetora do poder feminino, por isso 

também é saudada como Ìya Agbà e mantém estreitas relações com as Ìyámì. 
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 Obá é a Ìyámì Ègbé, ela é a Ìya Abiku, desta forma é ela a encarregada de enviar 

ao mundo as crianças que nascem como castigo para seus pais. O que Sàngó representa 

para os mortos masculinos, Obá representa para as mulheres mortas. Ela assim como 

Xangô é a representante suprema da ancestralidade feminina. 

Lógun ède 

 

 Saudação Louci, Louci, Louci Logún! Jovem, Jovem, Jovem dos Rios!  

 

 Lógun ède é um Òrìsà africano que na maioria dos mitos costuma ser apresentado 

como filho de Òsún Ipondá e Osòósí Inlè ou Érinle. Segundo as lendas, vive seis meses 

nas matas caçando com Osòósí e seis meses nos rios pescando com Òsún. É cultuado na 

nação Ijexá24 como sua mãe, mas também nas nações Ketu e Efon/Efan, sendo o seu culto 

muito difundido no Rio de Janeiro. 

No entanto, existem outras versões acerca de sua filiação. Se na maioria dos mitos, 

Lógun ède surge como filho de Òsún e Osòósí, em outros, um pouco mais raros, aparece 

como filho de Ògún e Iansã. Há, ainda, histórias que contam a lenda de Lógun ède como 

filho desses quatro Àwon Òrìsà, apresentando-o como nada mais, nada menos que uma 

representação dos Àwon Òrìsà Gêmeos, Ìgbéjì. 

 Simultaneamente caçador e pescador, Lógun ède é o herdeiro dos Àse de Òsún e 

Osòósí que se fundem e se mesclam como mistério da criação, trata-se de um Òrìsà que 

tem a graça, a meiguice e a faceirice de Òsún à alegria, à expansão de Osòósí. Se Òsún 

confere a Lógun ède Àse sobre a sexualidade, a maternidade, a pesca e a prosperidade, 

Osòósí lhe passa os Àse da fartura, da caça, da habilidade, do conhecimento. 

 Essa característica de unir o feminino de Òsún ao masculino de Osòósí, muitas 

vezes o leva a ser representado como uma criança, um menino pequeno ou adolescente, 

formando mais uma tríade sagrada na História das religiões. Com Lógun ède, completa-

 
24 É uma nação africana formada pelos escravos vindos de Ilesa na Nigéria, concentrada nas religiões 
Batuque e Candomblé, tendo sua base em Ọrúnmìlá-Ifá, e seus métodos Divinatório dos Òdú. 
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se o triângulo Iorubá pai, mãe e filho que também se repete nas trilogias católica (Pai, 

Filho e Espírito Santo), egípcia (Ísis, Osíris e Hórus), hindu e tantas outras. 

 Como símbolo da pureza, muitas vezes Lógun ède também é visto como um ser 

andrógino25. Ao contrário do que muitos pensam, Lógun ède não é de características 

masculina e feminina, não é bissexual. Na verdade, possui uma grande relação com Òsún, 

sua mãe e com Érinle, seu pai, trazendo consigo a personalidade desses dois Àwon Òrìsà 

e algumas características marcantes, mas nada que o transforme em um hermafrodita26 

que durante seis meses é Oboró e seis meses Ìyábá como algumas pessoas assim o dizem 

e usam deste artifício para denotações homossexuais. 

 Existem templos para Lógun ède em Ilesa27, seu lugar de origem, onde em alguns 

Itán que é citado como um corajoso e poderoso caçador, que tamanha coragem é 

relacionada a de um leopardo. Casado com três esposas. De culto diferenciado e 

totalmente ligado ao culto a Òsún, é um Òrìsà de extremo bom gosto. Seus objetos devem 

permanecem junto aos assentos de Òsún e sempre quando agradado devemos agradar sua 

mãe. Tem predileção ao dourado, é um Òrìsà muito vaidoso, é considerado o mais 

elegante de todos os Àwon Òrìsà. 

 De Òsún, sua mãe, Lógun ède herdou o lado belo e vaidoso. Pois Òsún lança mão 

de seu dom sedutor para satisfazer a ambição de ser a mais rica e a mais reverenciada. 

Deusa da fertilidade, na Nigéria é dela o rio que leva o seu nome e no Brasil dela são as 

águas doces dos lagos, fontes e rios. Água que mata a sede dos humanos e da terra, que 

assim se torna fecunda e fornece os alimentos essenciais à vida. Òsún menina dengosa, 

passando pela mulher irresistível até a senhora protetora, Òsún é sempre dona de uma 

personalidade forte, que não aceita ser relegada a segundo plano, afirmando-se em todas 

 
25 Andrógino é um adjetivo que se refere ao que apresenta simultaneamente características do sexo 
masculino e feminino. É o mesmo que "hermafrodita", que é o animal ou vegetal que reúne em si os 
caracteres dos dois sexos. 
26 Diz-se das pessoas que possuem, concomitantemente, ambos os sexos (masculino e feminino). Diz-se 
dos indivíduos que apresentam características particulares, sexuais e/ou secundárias, tanto femininas quanto 
masculinas. 
27 Ilesa é uma cidade localizada no sudoeste da Nigéria, tem cerca de uv| mil habitantes. Foi ocupada pelos 
britânicos entre (zv* e (vwy. É também o nome de um estado histórico centrado em torno da cidade. 



Ègbé Awò OMO Ifálékè Ògúntóbìsónà  

19 

 

 

P á g i n a  (v | *+ 

â 

circunstâncias da vida. Com seus atributos, ela dribla os obstáculos para satisfazer os seus 

desejos. 

 De Érinle, seu pai, Herdou o dom da caça pois Érinle é da família dos Ode e seu 

símbolo é o ofá, a lança de caça e o ogue28. Érinle é a representação do desenvolvimento 

do homem, conhece os segredos da caça, também símbolo de prosperidade e formação de 

comunidades. Ele busca o alimento com coragem e é considerado o guerreiro das matas, 

é corajoso, viril e Lógun ède tem estas características, é um Òrìsà guerreiro. Mas se, em 

várias tradições, ele é considerado um Òrìsà masculino, em algumas é confundido com a 

homossexualidade ou a bissexualidade, o que ocorre quando se interpreta ao pé da letra o 

mito que afirma viver Lógun ède seis meses como homem e seis meses como mulher. Na 

verdade, a interpretação mais aceita seria que essa se trata de uma metáfora para falar dos 

Àse herdados por ele de seus pais, Oxum e Osòósí. 

 Após ser abandonado e viver com Ògún, aprende com ele as artes da guerra e da 

metalurgia. É coroado por Iansã como o príncipe dos Àwon Òrìsà. É amigo íntimo de 

Ìyéwá, seriam eles os Àwon Òrìsà que se complementam, considerado o par perfeito. 

 Num mito raro, Lógun ède se perde no caminho entre as casas de Òsún e Osòósí, 

é encontrado pelo velho Omolú que o ampara e protege.  

Com Omolú, Lógun ède aprende a arte da cura e a feitiçaria. O seu primeiro nome, 

Lógun, no Brasil se mesclou ao segundo, Edé, nome da cidade Iorubá na qual o seu culto 

se fortaleceu, formando Lógun ède. Lógun pode ser uma abreviatura de Ologun que, em 

Iorubá, quer dizer feiticeiro. 

 Então, feiticeiro, caçador, pescador, príncipe guerreiro, esses são alguns títulos, 

alguns epítetos dados à Lógun ède. Para Mãe Menininha do Gantois29, "Lógun é santo 

menino que velho respeita". 

História / Lendas 

 
28 Instrumento de guerra. 
29 Foi a quarta Ìyálòrìsà do Terreiro do Gantois e a mais famosa de todas as Ìyálòrìsà brasileiras. 
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 O Belo 

 Lógun ède era filho de Òsún e Osòósí. Sem poder viver no palácio de Òsún, foi 

criado por Òyá na beira do rio Osòósí seu pai, era demasiado rude e não conseguia 

conviver com o filho, sumindo por longo tempo em suas caçadas.  

Lógun ède, afeiçoado pela mãe, vez por outra ia ao palácio de Sàngó, onde Òsún 

vivia. Lógun ède vestia-se de mulher pois Sàngó era ciumento e não permitia a entrada 

de homens na sua morada.  

Assim, Lógun ède passava dias e dias vestido de mulher, mas na companhia de 

sua mãe e de outras rainhas. 

 Um dia houve uma grande festa no Òrún à qual todos os Àwon Òrìsà 

compareceram com seus melhores trajes. Lógun ède, que vivia na beira do rio a caçar e 

pescar não possuía trajes belos. Foi então que se vestiu com as roupas que Òsún lhe dera 

para disfarçar-se e com elas foi à grande receção.  

 Ao chegar, todos ficaram admirados com a beleza de Lógun ède, e perguntavam: 

"Quem é esta formosura tão parecida com Òsún?".  

 Ifá, muito curioso, chegou perto do rapaz e levantou o filá30 que cobria seu rosto. 

Lógun ède ficou desesperado e saiu da festa correndo, com medo que todos descobrissem 

sua farsa. Entrou na floresta correndo e foi avistado por Osòósí que o seguiu, sem 

reconhecê-lo, encantado com sua beleza. Lógun ède, de tanto correr fugindo à 

perseguição do caçador, caiu cansado. Osòósí então atirou-se sobre ele e possuiu-o ali 

mesmo. 

Nanà 

 

 Saudação Salubá Nanà Salubá Obiuá! Salve a Senhora Mãe de todas as Mães. 

 
30 É um chapéu de origem Africana, porém bem mais baixo que este e com modelagem que imita a secção 
da cabeça de modo a vesti-la melhor. 
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 Em sua passagem pela Terra, foi a primeira Ìyábá e a mais vaidosa, em nome da 

qual desprezou o seu filho primogênito com Obátàlá, Omolú, por ter nascido com várias 

doenças de pele. Não admitindo cuidar de uma criança assim, acabou abandonando-o 

numa praia, Yèmonjá o achou abandonado, quase morrendo e o curou e o criou como se 

fosse sua mãe, dando todo o amor e carinho. Sabendo do que Nanà fez, Obátàlá condenou-

a a ter mais filhos, os quais nasceriam anormais (Òsúnmàré, Ìyéwá e Òssanyín), e a 

expulsou do reino, ordenando-lhe que fosse viver num pântano escuro e sombrio, lugar 

onde pensou em abandonar seu pobre filho, mas desistiu, pois, na praia seu filho morreria 

mais rápido. 

 Nanà é dona de um cajado, o Ibiri31. Suas roupas parecem banhadas em sangue, 

Òrìsà das águas paradas que mata de repente, ela mata uma cabra sem usar faca. É 

considerada o Òrìsà mais antigo do mundo. Quando Òrúnmìlà chegou aqui para frutificar 

a terra, ela aqui já estava. Nanà desconhece o ferro por se tratar de um Òrìsà da pré-

história, anterior à idade do ferro.  

O termo "nanan" significa raiz, aquela que se encontra no centro da terra. Nanà 

tornou-se uma das Ìyábá mais temidas, tanto que em algumas tribos quando seu nome era 

pronunciado todos se jogavam ao chão. Senhora das doenças cancerígenas e está sempre 

ao lado do seu filho Omolú. Protetora dos idosos, desabrigados, doentes e deficientes 

visuais. É um vodun32, segundo alguns pesquisadores, originário de Dassa-Zoumé33, é 

uma velha divindade das águas. Pierre Verger encontrou um Templo Dassa-Zoumé e o 

sacerdote do seu culto. 

 A área que abrange seu culto é muito vasta e parece estender-se de leste, além do 

rio Níger34, até a região Tapá, a oeste, além do rio Volta, nas regiões dos "guang", ao 

nordeste dos Ashanti. 

 
31 Ibiri ou Ibíri é um apetrecho da cultura afro-brasileira, inerente ao Orixá Nanà, indispensável em sua 
indumentária, geralmente visto em seu assentamento Ìgbá Nanà. 
32 É uma religião tradicional da costa da África Ocidental, da Nigéria a Gana. "Vodun" é a palavra nas 
línguas gbe (Fon-Ewe) para "espírito". 
33 Dassa-Zoumé, muitas vezes abreviado para Dassa, é uma cidade no Benim, sobre a ferrovia Cotonou-
Parakou e da principal rodovia norte-sul. 
34 O Níger é o terceiro rio mais longo da África, e o principal da África Ocidental, com cerca de |(zy km 
de comprimento e uma bacia hidrográfica de b byy yyy km². 
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 Entre os fon e mahi ela é considerada uma divindade hermafrodita, anterior a 

Mawu e Lissá, aos quais teria dado origem em associação com a "serpente do Universo" 

Dan Aido Hwedo. Para os Ewé e Minas, ela é às vezes vista como um vodun masculino 

(Nanà Densu), esposo da grande mãe das águas Mami Wata. 

História / Lenda 

 Afirma-se que Nanà era a rainha de um povo e que tinha poder sobre os mortos. 

Para roubar esse poder, Obátàlá desposou-a, mas não ligava para ela. Nanà, então, fez um 

feitiço para ter um filho. Tudo aconteceu como ela queria, mas, por causa do feitiço, o 

filho, Omolú nasceu todo deformado. Horrorizada, Nanà jogou-o no mar para que 

morresse. Como castigo pela crueldade, quando Nanà engravidou de novo, Orúnmìlá 

disse que o filho seria lindo, mas se afastaria dela para correr mundo. Assim, nasceu 

Òsúnmàré, que durante seis meses do ano vive no céu como o arco-íris, e nos outros seis 

é uma cobra que se arrasta no chão. 

 Em outra lenda, conta-se que, na aldeia chefiada por Nanà, quando alguém 

cometia um crime, era amarrado a uma árvore. Nanà então chamava os Ègun para assustá-

lo. Ambicionando esse poder, Obátàlá foi visitar Nanà e deu-lhe uma poção que fez com 

que ela se apaixonasse por ele. Nanà dividiu o reino com ele, mas proibiu a sua entrada 

no Jardim dos Ègun. Obátàlá então espionou-a e aprendeu o ritual de invocação dos 

mortos. Depois, disfarçando-se de mulher com as roupas de Nanà, foi ao jardim e ordenou 

aos Ègun que obedecessem "ao homem que vivia com ela" (ele mesmo). Quando Nanà 

descobriu o golpe, quis reagir, mas, como estava apaixonada, acabou aceitando deixar o 

poder com o marido. Hoje no Culto aos Egungun só os homens são iniciados para invocar 

os Ègun. 

 Uma terceira lenda refere que, certa vez, os Àwon Òrìsà se reuniram e começaram 

a discutir qual deles seria o mais importante. A maioria apontava Ògún, considerando que 

ele é o Òrìsà do ferro, o que deu à humanidade o conhecimento sobre o preparo e uso das 

armas de guerra, dos instrumentos para agricultura, caça e pesca, e das facas para uso 

doméstico e ritual. Somente Nanà discordou e, para provar que Ògún não era tão 

importante assim, torceu com as próprias mãos o pescoço dos animais destinados ao 
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sacrifício em seu ritual. É por isso que os sacrifícios para Nanà não podem ser feitos com 

instrumentos de metal. 

Curiosidades 

 A cantora Daniela Mercury fez uma canção em homenagem à Ìyálòrìsà Cleusa 

Millet, filha de Mãe Menininha do Gantois, no álbum Sol da Liberdade. O nome da 

canção é "Dara" e é interpretada em dueto com a cantora beninense Angélique Kidjo. Mãe 

Cleusa era filha de Nanà, e a sua voz ficou imortalizada em disco de Maria Betânia. 

 

Òsún 

 

 Saudação - Òóré Yéyé ó! Òóré Yéyé ó! Ofidé -Ori-mà Omi-Ô- Omi ô! Salve a 

senhora da bondade! Oh, Mãe das Águas. 

 

 Òsún, na Mitologia Yorùbá, é um Òrìsà feminino. O seu nome deriva do Rio Òsún, 

que corre na Iorubalândia, região nigeriana de ijexá e Ijebu. Identificada no jogo do 

Mérìndínlógún pelos Òdú Èjì-Okò e Òsé, é representada pelo candomblé, material e 

imaterialmente, por meio do assentamento sagrado denominado Ìgbá Òsún. 

 É tida como um único Òrìsà que tomaria o nome de acordo com a cidade por onde 

corre o rio, ou que seriam dezasseis e o nome se relacionaria a uma profundidade desse 

rio. As mais velhas ou mais antigas são encontradas nos locais mais profundos (Ibu), 

enquanto as mais jovens e guerreiras respondem pelos locais mais rasos. Ex.: Òsún 

Osogbo, Òsún Opara ou Apara, Yeye Iponda, Yeye Kare, Yeye Ipetu, etc. 

 Na sua obra "Notas Sobre o Culto aos Òrìsà e Voduns", Pierre Fatumbi Verger 

escreve que os tesouros de Òsún são guardados no palácio do rei Ataojá. O templo situa-

se em frente e contém uma série de estátuas esculpidas em madeira, representando 

diversos Àwon Òrìsà: " Òsún Osogbo, que tem as orelhas grandes para melhor ouvir os 

pedidos, e grandes olhos, para tudo ver. Ela carrega uma espada para defender seu povo." 

 O Festival de Òsún é realizado anualmente na cidade de Osogbo, na Nigéria. 
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 O Bosque Sagrado de Òsún -Osogbo, onde se encontra o Templo de Òsún, é 

Patrimônio Mundial da UNESCO desde byyu. 

 

Yèmonjá 

 

 Saudação - Odó-Iyá Odó-Iyá Erù-Iyábá Erù-á Eyajá-Ô! Amada Senhora dos Rios 

(das Águas)! Oh, Mãe do Segredo da Vida! 

 

 Na mitologia Ioruba, o dono do mar é Olokun, que é pai de Yèmonjá, sendo ambos 

de origem Egbá. Yèmonjá é saudada como Odò ("rio") Ìyá ("mãe") pelo povo Egbá, por 

sua ligação com Olokun, Òrìsà do mar (masculino no Benim e feminino em Ifé), referida 

como sendo a "rainha do mar" em outros países. É cultuada no Rio Ògún, em Abeokuta35. 

 

História / Lenda  

 

 Pierre Verger, no livro Dieux d'Afrique, registrou: " Yèmonjá é o Òrìsà dos Egbá, 

uma nação Iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé e Ibadan, onde existe ainda o 

Rio Yèmonjá. As guerras entre nações Iorubas levaram os Egbá a emigrar na direção oeste 

para Abeokuta, no início do século XIX. Não lhes foi possível levar o rio, mas 

transportaram consigo os objetos sagrados, suportes do Àse da divindade. O Rio Ògùn, 

que atravessa a região, tornou-se, a partir de então, a nova morada de Yèmonjá. Este Rio 

Ògùn não deve, entretanto, ser confundido com Ògún, o Òrìsà do ferro e dos ferreiros." 

 

 Ao chegar ao Brasil, Yèmonjá, passando a ser cultuada também na Umbanda, 

deixou de ter a imagem negra e africanizada do Candomblé, ganhando a simpatia popular 

com a imagem de uma linda e sedutora mulher branca de cabelos negros, lisos e 

compridos, olhos azuis, boca pequena com lábios de rubi, rosto rosado, seios volumosos, 

tendo as mãos abertas deixando cair pérolas sobre as águas. Nas noites enluaradas, quando 

a superfície do mar calmo reflete o raio prateado, ela sai do seu reino encantado nas 

profundezas do oceano, e vem a flor da água entoar cantos maviosos e tristes que seduzem 

 
35 Abeokuta é a capital do estado de Ogun, na Nigéria. Localiza-se no sudoeste do país. Tem cerca de +u( 
mil habitantes. 
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qualquer marinheiro desavisado. Os seus cabelos lisos e longos derramam-se sobre as 

ondas mansas e refulgentes, sendo penteados por uma falange de sereias. É o mar com os 

seus mistérios e fascínios. 

Ìyéwá 

 

 Saudação Ri Ró Ewá! Ri- Ró Ewá! Luta, briga, batalha. 

 

 Ìyéwá ou Ewá, Òrìsà do rio Ìyéwá, que fica na antiga tribo Egbado (atual cidade 

de Ìyéwá) no estado de Ògún na Nigéria. Òrìsà identificada no jogo do Mérìndínlógún 

pelo Òdú Ogbé-Ogundá. 

 Verger conta que na Nigéria, Abimbola36 publicou um Itan Ifá (história de Ifá), 

falando "que de certa feita estando Ìyéwá à beira do rio, com um Ìgbá (gamela) cheio de 

roupa para lavar, avistou de longe um homem que vinha correndo na sua direção. Era Ifá 

que vinha esbaforido fugindo de Ikú (a morte). Pedindo o auxílio, Ìyéwá despejou toda 

roupa no chão, que se encontrava no Ìgbá, emborcou-o em cima de Ifá e sentou-se. Daí a 

pouco chega a morte perguntando se não viu passar por ali um homem e dava a descrição. 

Ìyéwá respondeu que viu, mas que ele havia descido rio abaixo e a morte seguiu no seu 

encalço. Ao desaparecer, Ifá saiu debaixo do Ìgbá e levou Ìyéwá para casa, a fim de torná-

la sua mulher." 

 O seu grande ewó37 é a galinha. Corre a lenda entre as casas antigas da Bahia que 

cultuam Ìyéwá, que certa vez indo para o rio lavar roupa, ao acabar, estendeu-a para secar. 

Nesse espaço veio a galinha e ciscou, com os pés, toda a sujeira que se encontrava no 

local, para cima da roupa lavada, tendo Ìyéwá que tornar a lavar tudo de novo. 

Enraivecida, amaldiçoou a galinha, dizendo que daquele dia em diante haveria de ficar 

com os pés espalmados e que nem a ela nem aos seus filhos haveriam de comê-la, daí, 

 
36 Nascido em (v*b na cidade histórica de Oyo, Nigéria, o Awise vem de uma família de portadores de 
títulos tradicionais. Seu falecido pai, Abimbola Iroko, um caçador de renome e corajoso guerreiro cujas 
façanhas ainda estão sendo comemoradas por artistas orais IJALA, foi o Asipade (Líder da Comunidade de 
Ògún) de Oyo até sua morte em (v+(. 
37 Coisas proibidas. 
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durante os rituais de Ìyéwá, “galinha não passar nem pela porta”. Verger encontrou esse 

ewó na África e uma lenda idêntica. 

História / Lenda 

 Conta-se que Ìyéwá era uma linda virgem que se entregou a Sàngó, despertando 

o ciúme e a ira de Iansã. Para fugir da senhora dos ventos e tempestades, se escondeu nas 

florestas com Odé, tornando-se uma guerreira e caçadora. 

Características dos filhos de Ìyéwá 

 Não é raro encontrar uma filha de Ìyéwá. Sendo que muitas casas por medo as 

iniciam para Òsún ou Oyá. Elas são valentes e guerreiras, muito belas e conquistadoras. 

Sabem o que querem e vão até ao fim. São prestativas e se preservam quanto a moral e 

educação, ou expor seus sentimentos. 

 

Òyá 

 

 Saudação epá hei Òyá! Viva a Senhora dos Grandes Ventos 

 

 Na Mitologia Yorùbá, o nome correto é Oiyá (Babà Milton ti Oiyà - Asè Oiyà 

Funinikà) provém do rio de mesmo nome na Nigéria, onde seu culto é realizado, 

atualmente chamado de rio Níger.  

É relacionada ao elemento ar, sendo a divindades que controla os ventos. Costuma 

ser reverenciada antes de Sàngó, como o vento personificado que precede a tempestade 

que é uma das representações do Òrìsà do Fogo.  

 Oyá está relacionada ao culto dos mortos, onde recebeu de Obalúwàiyé (Omolú) 

a incumbência de guiá-los a um dos nove céus de acordo com suas ações, para assumir 

tal cargo recebeu do caçador Osòósí uma espécie de erukerê38 especial chamado de 

 
38 Confecionados com cauda de boi, de búfalo ou de cavalo, têm as finalidades de afastar os espíritos para 
o seu espaço sagrado; eliminar as adversidades da comunidade; e de atrair a fartura e prosperidade. Na 
África, os Bàbálàwó e nobres os usam como símbolos de status, utilizando-os também para espantar 
moscas. 
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Eruesim com o qual estaria protegida dos Ègun. Oyá é a segunda Deusa de temperamento 

mais agressivo, sendo que a primeira Obá e á terceira Opará, uma qualidade de Òsún. 

Os nove céus são: 

 Òrún Alàáfià. Espaço de muita paz e tranquilidade, reservado para pessoas de 

gênio brando, ou índole pacífica, bondosa, pacata. 

 

 Òrún Funfun. Reservado para os inocentes, sinceros, que tenha pureza de 

sentimento, pureza de intenções. 

 

 Òrún Bàbá Eni. Reservado para os grandes sacerdotes e sacerdotisas, Bàbálòrìsà, 

Ìyálòrìsà, Ogan39, Ekede40, etc. 

 

 Òrún Aféfé. Local de oportunidades e correção para os espíritos, possibilidades 

de reencarnação, volta ao Àiyé. 

 

 Òrún Ìsòlú ou Àsàlú. Local de julgamento por Olódùmárè para decidir qual dos 

respetivos Òrún o espírito será dirigido. 

 

 Òrún Àpáàdì. Reservado para os espíritos impossíveis de ser reparados. 

 

 Òrún Rere. Espaço reservado para aqueles que foram bons durante a vida. 

 

 Òrún Burúkú. Espaço ruim, ibonan41, reservado para as pessoas más. 

 

 Òrún Mare. Espaço para aqueles que permanecem, tem autoridade absoluta sobre 

tudo o que há no céu e na terra e são incomparáveis e absolutamente perfeitos, os 

supremos em qualidades e feitos, reservado à Olódùmárè, Olorun e todos os Àwon 

Òrìsà e divinizados. 

 
39 É o nome genérico para diversas funções masculinas como cuidar dos tambores (afinação, vestimenta, 
ofós e alimentação) 
40 Cargo feminino de grande valor no Culto ao Òrìsà. 
41 Quente como a pimenta. 
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História 

 Antes de se mulher de Sàngó, Oyá tinha vivido com Ògún. A aparência do deus 

do ferro e dos ferreiros causou-lhe menos efeito que a elegância, o garbo e o brilhado 

Deus do travão. Ela fugiu com Sàngó, e Ògún, enfurecido, resolveu enfrentar o seu rival; 

mas este último foi à procura de Olódùmárè, o deus supremo, para lhe confessar que 

perdoasse a afronta. E explicou-lhe: “Você, Ògún, é mais velho do que Sàngó! Se, como 

mais velho, deseja preservar a sua dignidade aos olhos de Sàngó e aos outros Àwon Òrìsà, 

você não deve se aborrecer nem brigar; de ver enunciar a Oyá sem recriminações”.  

 Mas Ògún não foi sensível a esse apelo, dirigido aos sentimentos de indulgência. 

Não se resignou tão calmamente assim, lançou-se à perseguição dos fugitivos e trocou 

golpes de varas mágicas com a mulher infiel. Que foi então, dividida em nove partes. 

Estes números v estão ligados a Oyá que estão na origem de seu nome Iansã e podemos 

encontrar esta referência no ex-Daomé, onde o culto de Oyá é feito em Porto Novo sob o 

nome de Avșan, no bairro Akron (Lokoro dos Iorubá) e sob o de Abșan, mais ao norte em 

Baningbê. Esses nomes teriam por origem a expressão Aborimșan42alusão aos supostos 

nove braços do delta do Níger. 

 Uma outra indicação da origem desse nome nos é dada pela lenda da criação da 

roupa de Egungun por Oyá. Roupas sob as quais, em certas circunstâncias, os mortos de 

uma família voltam a terra a fim de saudar os seus descentes. Oyá é o único Òrìsà capaz 

de enfrentar e de dominar os Egungun 

 Os africanos costumam saudá-la antes das tempestades pedindo a ela que apazigue 

Sàngó o Òrìsà dos trovões pedindo clemência. 

Iroko 

 

 Saudação - Iroko Issó! Eró! Iroko Kissilé. A árvore Sagrada chega na terra. 

  

 
42 Nove Cabeças. 
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 Iroko é um Òrìsà muito antigo. Iroko foi à primeira árvore plantada e pela qual 

todos os restantes Àwon Òrìsà desceram à Terra. Iroko é a própria representação da 

dimensão Tempo, Iroko é o comandante de todas as árvores sagradas, o vanguardeiro, os 

demais Òsá Iggi devem-lhe obediência porque só ele é Iggi Olórun, a árvore do Senhor 

do Céu. Iroko, Iroco ou Roko (do Yorùbá Íròkò) é um Òrìsà cultuado corresponde ao 

Inquice Tempo na nação Angola ou Congo.  

 Em todas as reuniões dos Àwon Òrìsà está sempre presente Iroko, calado num 

canto, anotando todas as decisões que implicam diretamente na sua ação eterna.  

 É um Òrìsà pouco conhecido dos seres vivos ou mortos, nascidos ou por nascer. 

Toda a criação está nos seus desígnios.  

É o Òrìsà Iroko, implacável e inexorável, que governa o Tempo e o Espaço, que 

acompanha, e cobra o cumprimento do Carma de cada um de nós, determinando o início 

e o fim de tudo.  

 Iroko é o Guardião das florestas centenárias é o coletivo das árvores grandiosas, 

guardião da ancestralidade.  

Em África, a sua morada é a árvore Iroko43. 

 No Brasil, onde essa árvore não existe, diz-se que Iroko habita a gameleira 

branca44, nos terreiros, costuma-se manter uma dessas árvores como morada de Iroko, 

assinalada por um “ojá” (laço de pano branco) ao seu redor. 

 Iroko representa a ancestralidade, os nossos antepassados, pais, avós, bisavós, etc., 

representa também o seio da natureza, a morada dos Àwon Òrìsà.  

 Desrespeitar Iroko (a grande e suntuosa árvore) é o mesmo que desrespeitar a sua 

dinastia, os seus avós, o seu sangue… Iroko representa a história do Ilê (casa), assim 

 
43 Milícia excelsa (antes classificada como Chlorophora excelsa), chamada “amoreira africana” na África 
de língua portuguesa. É uma árvore majestosa, encontrada da Serra Leoa à Tanzânia, que atinge |u metros 
de altura e até b,+ metros de diâmetro. 
44 Ficus gomelleira ou Ficus doliaria (também chamada figueira-branca, guapoí, ibapoí, figueira-brava e 
gameleira-branca-de-purga). 
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como do seu povo… protegendo-o sempre das tempestades. É reverenciado por meio de 

oferendas à árvore que o representa. Os animais a ele consagrados são a tartaruga e o 

papagaio. 

 Iroko é um Òrìsà pouco cultuado tanto no Brasil como em Portugal, e os seus 

filhos também são muito raros. Os seus filhos, no entanto, são sempre muito protegidos 

pelo seu Òrìsà. 

História / Lenda 

 Iroko engole a devota que não cumpre a interdição sexual 

 Era uma vez uma mulher sem filhos, que ansiava desesperadamente por um 

herdeiro. Ela foi consultar o Bàbálàwó e o Bàbálàwó disse-lhe como proceder. 

 Ela deveria ir à árvore de Iroko e a Iroko iria oferecer-lhe um sacrifício. Comidas 

e bebidas que ele prescreveu e a mulher concordou em oferecer.  

 Com panos vistosos ela fez laços e com os laços ela enfeitou o pé de Iroko, aos 

seus pés depositou o seu Ebo, tudo como mandara o adivinho. Mas de importante preceito 

ela se esqueceu. A mulher que queria ter um filho deu tudo a Iroko, quase tudo. O 

Bàbálàwó mandara que nós três dias antes do Ebo ela deixasse de ter relações sexuais.  

 Só então, assim, com o corpo limpo, deveria entregar o Ebo aos pés da árvore 

sagrada. A mulher esqueceu disso e não negou deitar-se com o marido nos três dias que 

precediam ao Ebo. 

 Iroko irritou-se com a ofensa, abriu uma grande boca em seu grosso tronco e 

engoliu quase totalmente a mulher, deixando de fora só os ombros e a cabeça. A mulher 

gritava feita louca por ajuda e toda a aldeia correu para o velho Iroko. Todos assistiam o 

desespero da mulher.  

 O Bàbálàwó foi também até a árvore e fez seu jogo e o jogo que o Bàbálàwó fez 

para a mulher revelou sua ofensa, sua oferta com o corpo sujo, porque para fazer oferenda 

para Iroko é preciso ter o corpo limpo e isso ela não tinha. 
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Mas a mulher estava arrependida e a grande árvore deixou que ela fosse libertada. Toda a 

aldeia ali reunida regozijou-se pela mulher. Todos cantaram e dançaram de alegria. Todos 

deram vivas a Iroko. 

 Tempos depois a mulher percebeu que estava grávida e preparou novos laços de 

vistosos panos e enfeitou agradecida a planta imensa. Tudo lhe ofereceu do melhor, antes 

resguardando-se para ter o corpo limpo. Quando nasceu o filho tão esperado, ela foi ao 

Bàbálàwó e ele leu o futuro da criança, deveria ser iniciada para Iroko. Assim foi feito e 

Iroko teve muitos devotos. E o seu tronco está sempre enfeitado e aos seus pés não lhe 

faltam oferendas. 

Ìgbéjì 

 

 Saudação Ìgbéjì -Erò! Ìgbéjì – Arò! Ìgbéjì Mi! São dois, salve as crianças, São as 

minhas crianças.  

 

 Ìgbéjì ou Ìgbéjì - é divindade gêmea da vida, protetor dos gêmeos (twins) na 

Mitologia Yorùbá, identificado no jogo do Mérìndínlógún pelos Òdú Èjì-Okò e Iká. 

 Dá-se o nome de Taiwo ao Primeiro gêmeo gerado e o de Kehinde ao último. Os 

Yorùbá acreditam que era Kehinde quem mandava Taiwo supervisionar o mundo, donde 

a hipótese de ser aquele o irmão mais velho. 

 Cada gêmeo é representado por uma imagem. Os Yorùbá colocam alimentos sobre 

suas imagens para invocar a benevolência de Ìgbéjì. Os pais de gêmeos costumam fazer 

sacrifícios a cada oito dias em sua honra. 

 O animal tradicionalmente associado a Ìgbéjì é o macaco colobo45, um 

cercopiteco46 endêmico nas florestas da África subsariana. A espécie em questão é o 

colobus polykomos47, ou "colobo48 real", que é acompanhado de uma grande mística entre 

os povos africanos. Eles possuem coloração preta, com detalhes brancos, e pelas manhãs 

 
45 Macacos da subfamília do velho Mundo 
46 É um animal da família dos macacos. 
47 É um animal da família dos Macacos. 
48 É um animal da família dos macacos. 
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eles ficam acordados em silêncio no alto das árvores, como se estivessem em oração ou 

contemplação, daí eles serem considerados por vários povos como mensageiros dos 

deuses, ou tendo a habilidade de escutar os deuses.  

A mãe colobo quando vai parir afasta-se do bando e volta apenas no dia seguinte 

das profundezas da floresta trazendo o seu filhote (que nasce totalmente branco) nas 

costas. O colobo é chamado em Yorùbá de edun oròòkun, e seus filhotes são considerados 

a reencarnação dos gêmeos que morrem, cujos espíritos são encontrados vagando na 

floresta e resgatado pelas mães colobos pelo seu comportamento peculiar. 

 Na África, as crianças representam a certeza da continuidade, por isso os pais 

consideram que os seus filhos são sua maior riqueza. 

 A palavra Ìgbéjì quer dizer gêmeos. Forma-se a partir de duas entidades distintas 

que coo-existem, respeitando o princípio básico da dualidade. 

 Contam os Itan49, que os Ìgbéjì são filhos paridos por Iansã, mas abandonados por 

ela, que os jogou nas águas. Foram abraçados e criados por Òsún como se fossem seus 

próprios filhos. Doravante, os Ìgbéjì passam a ser saudados em rituais específicos de Òsún 

e, nos grandes sacrifícios dedicados à deusa, também recebem oferendas. 

 Entre as divindades africanas, Ìgbéjì é o que indica a contradição, os opostos que 

caminham juntos, a dualidade. Ìgbéjì mostra que todas as coisas, em todas as 

circunstâncias, têm dois lados e que a justiça só pode ser feita se as duas medidas forem 

pesadas, se os dois lados forem ouvidos. 

 Na África, o Ìgbéjì é indispensável em todos os cultos. Merece o mesmo respeito 

dispensado a qualquer Òrìsà, sendo cultuado no dia-a-dia. Ìgbéjì não exige grandes coisas, 

seus pedidos são sempre modestos; o que espera como, todos os Àwon Òrìsà é ser 

lembrado e cultuado.  O poder de Ìgbéjì jamais podem ser negligenciados, pois o que um 

Òrìsà faz Ìgbéjì pode desfazer, mas o que um Ìgbéjì faz nenhum outro Òrìsà desfaz. E 

mais: eles consideram-se os donos da verdade. 

 
49 É conjunto de lendas e histórias passados de geração a geração pelos povos africanos. 
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 Os gêmeos (Ìgbéjì entre os Yorùbá e Hoho entre os Fon) são objeto de culto. Não 

são nem Òrìsà e nem Vodun, mas o lado extraordinário desses duplos nascimentos é uma 

prova viva do princípio da dualidade e confirma que existe neles uma parcela do 

sobrenatural, a qual recai em parte na criança que vem ao mundo depois deles. 

 Recomenda-se tratar os gêmeos de maneira sempre igual, compartilhando com 

muita equidade entre os dois tudo o que lhes for oferecido. Quando um deles morre com 

pouca idade o costume exige que uma estatueta representando o defunto seja esculpida e 

que a mãe a carregue sempre. Mais tarde o gêmeo sobrevivente ao chegar à idade adulta 

cuidará sempre de oferecer à efígie do irmão uma parte daquilo que ele come e bebe. Os 

gêmeos são, para os pais uma garantia de sorte e de fortuna. 

História 

 A lenda, a história de Ìgbéjì, acontece a cada momento feliz de uma criança. Ao 

menos para manter vivo este importante Òrìsà, procure dar felicidade a uma criança. Faça 

você mesmo o encantamento de Ìgbéjì. É fácil: faça gerar dentro de si a felicidade de estar 

a viver. Transmita esta felicidade, contagie o seu próximo com ela. Encante Ìgbéjì com a 

magia do sorriso, com o amor de uma criança. E seja um Ìgbéjì feliz! 

Obátàlá / Osàlá 

 

 Saudação – Exeuê, babá! Exeuê, Bàbá! Salve meu Pai! Salve meu Pai. 

 

 Obátàlá é o Òrìsà associado à criação do mundo e da espécie humana. 

Apresenta-se de duas maneiras: moço (chamado Òsàgiyàn, identificado no jogo do 

Mérìndínlógún pelo Òdú Ejì-onílè) e velho (chamado Òsàlúfón e identificado pelo Òdú 

Òfún e Ejì-onílè). No candomblé, este é representado material e imaterialmente pelo 

assentamento sagrado denominado Ìgbá Obátàlá. 

 
 Os símbolos do primeiro são uma idá50 e um escudo.  

 
50 Espada. 
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 Os símbolos do segundo são um opaxorô 51 

 

 Simboliza a paz, é o pai maior nas nações das religiões de tradição africana. É 

calmo, sereno, pacificador, é o criador e, portanto, é respeitado por todos os Àwon Òrìsà 

e todas as nações. A Obátàlá pertence os olhos que tudo veem. 

 Obátàlá, Osàlá, Òsàlúfón, Òsàgiyàn e Osa-Popo, todos eles denominados Òrìsà 

Funfun (branco), juntamente com algumas qualidades do Òrìsà, devido à cor que os 

simboliza, a cor branca. Obátàlá e Òdúdúwà são associados de diversas maneiras nos 

mitos da criação. 

 

 Bàbá Epe 

 Òrìsà Oko 

 Lejúgbè 

 Ajàgúnán 

 Òsàfuru 

 Elémòsó 

 AkajaPriku 

 Òsàìgbò 

 Indako 

 Bàbá Talabí 

 Bàbá Àjàlé 

 Òrìsà-Nlá 

 Obátàlá 

 Òdúdúwà 

 Òsàlúfón 

 Òsàgiyàn 

 

 
51 Opaxorô é um apetrecho da cultura Nago-vodum em forma de "cajado", feito do cipó de uma planta 
chamada glyphaca lateriflora abraham ou de metal prateado numa forma estilizada. 
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História / Lenda 

Obátàlá cria a Galinha D´Angola e espanta a Ikú 

 

 Há muito tempo, a Morte instalou-se numa cidade e dali não quis mais ir embora. 

A mortandade que ela provocava era sem tamanho e todas as pessoas do lugar estavam 

apavoradas. A cada instante tombava mais um morto. Para a Morte não fazia diferença 

alguma se o defunto fosse homem ou mulher, se o falecido fosse velho, adulto ou criança. 

A população, desesperada e impotente, recorreu a Osàlá, rogando-lhe que ajudasse o povo 

daquela infeliz cidade. 

 

 Obátàlá, então, mandou que fizessem oferendas, que ofertassem uma galinha preta 

e o pó de giz Efún. Fizeram tudo como ordenava Obátàlá. 

 Com o Efún pintaram as pontas das penas da galinha preta e em seguida a soltaram 

no mercado. 

 Quando a Morte viu aquele estranho bicho, assustou-se e imediatamente foi-se 

embora, deixando em paz o povo daquela cidade. 

  

Foi assim que Obátàlá fez surgir a galinha-d’angola, desde então, as Iaô52, 

sacerdotisas dos Àwon Òrìsà, são pintadas como ela para que todos se lembrem da 

sabedoria de Obátàlá e da sua compaixão. 

 

Àwon Òrìsà 

 

 Èșù, Òrìsà guardião dos templos, casas, cidades e das pessoas, mensageiro 

divino dos oráculos. 
 

 Ògún, Òrìsà do ferro, guerra e tecnologia. 
 

 Osòósí, Òrìsà da caça e da fartura. 

 
52 Ìyàwó, iyawô, yao e iaô são palavras de origem Iorubá que designam os filhos de santo no candomblé já 
iniciados na feitura de santo, mas que ainda não completaram o período de + anos da iniciação. Só após os 
+ anos, iaô se tornará um egbomi ("irmão mais velho"). Antes da iniciação, são chamados de abíyàn ou 
abian. 
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 Lógun-Edé, Òrìsà jovem da caça e da pesca. 
 

 Sàngó, Òrìsà da pedreira, protetor da justiça. Ayrà, usa cores brancas, tem 

profundas ligações com Obátàlá. 
 

 Xapanã (Obalúwàiyé / Omolú), Orixá das doenças epidérmicas e pragas. 
 

 Òsúnmàré, Òrìsà da "chuva" e do arco-íris. 
 

 Òssanyín, Òrìsà das ervas medicinais e seus segredos curativos. 
 

 Oyá ou Iansã, Òrìsà feminino dos ventos, relâmpagos, tempestade, trovão 

e do Rio Níger. 
 

 Òsún, Òrìsà feminino dos rios, cachoeira, do ouro, amor e fertilidade. 
 

 Iemanjá ou Yèmonjá, Òrìsà feminino dos mares, mãe de todos os Àwon 

Òrìsà de origem Iorubana. 
 

 Nanà, Òrìsà feminino das águas das chuvas, dos pântanos, da lama e da 

morte, mãe de Obalúwàiyé, Iroko, Òsúnmàré e Ewá, Àwon Òrìsà de 

origem daomeana. 
 

 Ìyéwá, Òrìsà feminino do rio Ìyéwá, senhora da vidência, a virgem 

caçadora. 
 

 Obá, Òrìsà feminino do rio Oba, uma das esposas de Sàngó juntamente 

com Òsún e Oyá. 
 

 Axabó, Òrìsà feminino da família de Sàngó. 
 

 Ìgbéjì, Òrìsà gêmeos, protetor das crianças. 
 

 Iroko, Òrìsà da árvore sagrada (conhecida como gameleira branca no 
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Brasil). 
 

 Egungun, ancestral cultuado após a morte em Casas separadas dos Àwon 

Òrìsà. 
 

 Ìyámì-Ajé é a sacralização da figura materna. 
 

 Onílè, Òrìsà relacionado ao culto da terra. 
 

 Òrìsànlá (Oxalá) ou Obátàlá, o mais respeitado Òrìsà, Pai de todos os 

Àwon Òrìsà e dos seres humanos. 
 

 Ifá ou Ọrúnmìlá-Ifá, Òrìsà da Adivinhação e do destino. 
 

 Òdúdúwà, Òrìsà também tido como criador do mundo, pai de Oranyan e 

dos Yorùbá. 

 Oranyan, Òrìsà filho mais novo de Òdúdúwà. 
 

 Baiani, Òrìsà também chamado Dadá Ajaká. 
 

 Olokun Òrìsà divindade do mar. 
 

 Olossá, Òrìsà dos lagos e lagoas 

 

 Òrìsà Okó, Òrìsà da agricultura. 

 

 

 

 

 

 


