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Modulo ' 

Parte - 

 

 

As -0 jogadas e o seu significado 

0 – JOGADA INEXISTENTE  

 Falta alguma coisa para o jogo iniciar 

  Nenhum Òrìsà responde 

   Todos os elementos em falta 

 

Exemplo: 

 

 O Formando deverá jogar água na rua para despachar alguma influência negativa, 

assim como no fim do dia preparar um bom banho de limpeza e tomar a fim de libertar-

se de alguma influência negativa que durante aquele dia possa vir a contrair. 

  

Sendo esta jogada inexistente o formando deverá fazer o que recomenda acima e 

retomar o jogo, se por ventura a jogada se repetir o consulente deverá obrigatoriamente 

de ter que passar por um Ebo (Tratamento Espiritual, caso o formando não esteja 

capacitado para a realização deverá reencaminhar para alguém habilitado a fim de 

proporcionar uma estabilidade / espiritual / Material e resolver o problema do consulente, 

o próprio consulente poderá ser portador de magia negra e que esta pode alastrar-se caso 

o formando (Jogador) não teme as devidas providências. 

Porque deverá jogar água na rua? 

 A misteriosa Religião dos Àwon Òrìsà é norteada de costumes e dogmas, um deles 

é aquilo que chamamos de “despachar a rua”, que condiz em jogar três punhados de água, 

antes de entrar ou sair de casa assim como na jogada acima descrito o formando o deverá 

fazer.  
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Mas porque fazemos isso?  

Primeiramente é importante recordarmos da importância da água na nossa cultura. 

No culto aos Àwon Òrìsà não se faz nada sem água, ela que umidifica, resfria e 

fertiliza.  

 Nós mesmos, antes de nascermos, no útero da nossa mãe, ficamos o período 

gestacional na água do ventre materno, somente isso já seria o suficiente para sermos 

gratos à água diariamente, afinal, sem ela não existiríamos. 

 As ocasiões mais comuns são ao acordamos, ao sairmos de casa e ao retornarmos 

para casa. Mas não são somente nesses momentos, sempre que o formando jogar e sair a 

dita jogada ele terá que fazer este pequeno ritual.  

 Em suma, em todos esses momentos, o objetivo é apaziguar. Há uma frase em 

Yorùbá que diz “Somente a Água Fresca Apazigua o Calor da Terra”. Ao acordamos, 

despachamos a porta, recitando palavras que tem por objetivo, pedir que aquele dia seja 

de tranquilidade e de harmonia.  

 Quando saímos de casa, jogamos água na rua, rogando à Èșù Oná1, que aquela 

água apazigue os caminhos que vamos percorrer e que, sobretudo, não nos deparemos 

com situações que nos exponha a riscos. 

 Quando sai a determinada jogada na primeira Jogada do Jogo de Búzios o 

formando deverá jogar água na rua, mas se sair já durante o jogo o mesmo só despachará 

quando o consulente for embora. 

 Ao despachamos a rua, o formando vai pedir licença aos Donos da Porteira, 

reverenciando-os sempre, isto é:  

“Peço Agô2 aos meus guardiões que protejam a minha casa e a minha vida desta 

consulta e que este Omi3 apague o fogo trazido pelo consulente, Mò Júbà rè, Mò 

Júbà rè, Mò Júbà rè4. 

 
1 O senhor dos caminhos. 
2 Licença. 
3 Água. 
4 Os meus respeitos, os meus respeitos, os meus respeitos. 
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Caso esteja a chover a pessoa deverá despachar um copo com Otin Fun Fun5 e 

solicitar a mesma prece. 

 

“Peço Agô aos meus guardiões que protejam a minha casa e a minha vida desta 

consulta e que este Otin Fun Fun traga o equilíbrio e equilibre o ambiente para que 

possa ministrar a consulta em segurança, Mò Júbà rè, Mò Júbà rè, Mò Júbà rè”. 

 

1 – ÒKÀNRÁN 

 A disciplina e teimosia ou a atitude perante a vida. 

  Èșù / Òsúnmàré 

   Fogo, Terra e Água 

 

Exemplo:   

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

 Elemento Água: podem surgir Sustos, deve tomar cuidado.  

 Elemento Fogo: Fugas constantes (físicas).  

 Elemento Água: A falta de cuidado pode trazer ruína e desgraça.  

 Elemento Água: Consulente constrói um castelo de areia.  

 Elemento Terra: Traição e morte com violência (praticado ou sofrido ou com 

pessoa próxima ou mesmo cúmplice).  

 Elemento Fogo: Cuidado, Incêndios.  

 

Nesta jogada nasce a traição na vida do consulente. 

 

 

Recomendações:  

 Despachar Ègun com comida cruenta ou incruenta 

 
5 Cachaça 
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 Agradar Èșù com comida cruenta e incruenta 

 Agradar Obátàlá com comida (Brancas) cruenta e incruenta. 

 

2 – ÈJÌ - OKO 

 A incerteza, indecisão e a Alegria de viver. 

  Ìgbéjì / Obátàlá / Obá 

  Ar / Terra / Fogo / Água 

Exemplo:  

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

 Elemento Água: Cuidado com diagnósticos médicos errados sobre o consulente 

ou alguém próximo, pode destabilizar o campo emocional.  

 Elemento Ar: Cuidado com acidente de automóvel, mesmo não sendo condutor.  

 Elemento Fogo: Possibilidades de aumentar prestígio pessoal. 

 

Nasce o acidente. 

 

Recomendações:  

 

 Banhos de limpeza e energização 

 Proteção pessoal de Ògún e proteção para o carro se tiver. 

 

3 – ETA-OGUNDÁ   

 A perseverança, obstinação e a força. 

  Ògún 

   Fogo e Terra 

Exemplo: 

 

 Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 



Ègbé Awò OMO Ifálékè Ògúntóbìsónà  

5 

 

 

P á g i n a  u | * 

â 

Elemento Fogo: Notícias de acidente com parentes ou conhecidos. 

Elemento Terra: Coisas se aclararão. 

Elemento Fogo: Pessoas oferecerão prémios, vantagens.  

Elemento Terra: Próximo a resolução na justiça, satisfatória para o consulente. 

 

 

Nasce a resolução. 

 

Recomendações:  

 

 Oferendar a Èșù e agradar Ori (Cabeça) com coisas brancas, se possível fazer 

Bori. 

 

4 – IROSSUN  

 A tranquilidade e a depressão. 

  Yèmonjá, Sàngó, Oyá, Odé 

  Água / Fogo / Terra / Ar  

 

Exemplo:   

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Água: Pessoa tímida, que precisa de desinibir-se para progredir 

Elemento Fogo: Cuidado com o fogo. 

Elemento Ar: Consulente deverá fortalecer a sua autoconfiança (Fé) 

Elemento Ar: Cuidado com Roubos 

Elemento Terra: Cuidados com traições que podem trazer perdas materiais (pessoas 

próximas). 

Nasce a timidez.  

 

Recomendações:  
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 Oferenda a Èșù, Òyá e Sàngó. 

 

5 – ÒSÉ  

 A fama e a vaidade. 

  Òsún / Omolú / Yèmonjá 

   Água / Terra / Fogo 

 

Exemplo:  

 

Cuidados e alertas sobre as jogadas nos seus elementares: 

 

Elemento Fogo: Anúncio do nascimento de criança. 

Elemento Água: Incompatibilidade com uma pessoa na residência do consulente, 

Possibilidade de novas amizades e novos amores. 

Elemento Água: Consulente se apaixonando por outra pessoa. 

Elemento Terra: A pessoa com quem se está relacionando amorosamente o trai. 

Elemento Fogo: Obtenção de favorecimento através de terceiros. 

 

Nasce o desagrado.  

 

Recomendações:  

 

 Verificar a sequência do jogo e aprofundar conclusões, dar aconselhamento e 

aplicar tratamento necessário ao problema revelado no Jogo e pelo feedback 

do consulente. 

 

 
 


