
1 

REVISTA OLORUN, N. 21, NOVEMBRO, 2014 

ISSN 2358-3320 – http://www.olorun.com.br  

 

A POSIÇÃO DE IFA SOBRE HOMOSSEXUALISMO / LEBIANISMO 

Chief Oluwo Solagbade Popoola 

Setembro de 2014 

Provérbio Iorubá: 

“A kii gbeja eewo, eewo lo ngbeja araare.” 

“Ninguém precisa lutar por tabu, um tabu lutará por si mesmo” 

 

 

Tradução e adaptação: Luiz L. Marins 

http://www.luizlmarins.com.br   

http://www.olorun.com.br/
http://www.luizlmarins.com.br/


O conceito de Ifa sobre Homossexualismo / Lesbianismo   -   Solagbade Popoola 

2 

INTRODUÇÃO 

Muito já foi escrito e dito sobre homossexualismo e a  tradição de Ifá. Alguns dizem que 

Ifá nada fala sobre esta prática, outros dizem que Ifá é contra, e outros ainda dizem 

categoricamente, que Ifá apoia. Para esclarecer e não deixar dúvidas, publicaremos três 

versos de Ifá mostrando claramente a posição de Ifá neste assunto controverso. 

OS VERSOS DE IFA 

O primeiro verso é do odu Ofun Alaaye  

Epo se eje'su 

Isu se ej'epo 

Akaso dun-un g'aka 

Obinrin se e ba sun j'okunrin lo 

Okunrin se e sun ti j'obinrin lo 

B'okunrin ba n b'okunrin sun 

Bii koko, bii oowo 

Bi iku, bi agbaaarin 

B'obinrin ba n b'obinrin sun 

Bi epete bi oorun 

Bi erofo bi eeri 

B'okunrin ba n b'obinrin sun 

B'obinrin ba nsun t'okunrin 

Bi enf'ola yun'ra 

Igi Ogun-O-Rete lo ro gangan-olele 

Dia fun Apon-Ako 

Ti nlo ree fi Olele omo Olofa saya 
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Apon p'Olele o je o 

Ko ju ohun ti'fa n se lo o 

Apon p'Olele o je o Ko ju ohun 

t'Ebora n se lo o 

Tradução: 

O azeite de dendê é bom para temperar o inhame para consumo 

O inhame é bom para comer quando temperado com azeite de dendê 

A escada é boa para subir na viga 

A mulher é melhor para o homem fazer amor, do que outro homem 

Um homem é melhor para uma mulher dormir, do que outra mulher 

Se um homem dorme com um homem, resultará em inchaços e ferimentos 

Se uma mulher faz amor com outra mulher, resultará em odor, sujeira e irritação 

Se um homem faz amor com uma mulher 

E uma mulher dorme com um homem 

O resultado é como sentir-se no topo do mundo 

The sentimento é como ter uma alegria infinita 

O órgão de ofun'rete é forte e saliente 

Foi feito Ifá para Apon Ako 

Quando estava indo casar com Olele, a filha de Olofa 

Apon Ako chamou Olele, mas ela não respondeu 

Este é um problema que Ifá não pode resolver 

Neste odu, Ifá esclarece três principais coisas: 

1. É melhor para um homem fazer amor com uma mulher, e vice-versa, isto é 

maisagradável 

2. Fazer amor com o mesmo sexo só resultará em doenças e frustrações. 

3. É somente através do amor homem e mulher que as crianças podem nascer. 
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Isto igualmente significa que Olôdumare, conforme está em Ifá, criou o amor 

heterossexual de forma agradável para a geração de bebes e continuação da vida. O plano 

de Olôdumare é que os humanos se multipliquem no mundo. Alguns relacionamentos 

sexuais dificultam a multiplicação da raça humana e podem trazer doenças. Também, é 

preciso notar que sexo oral e anal podem trazer as mesmas consequências que um 

relacionamento amoroso homossexual ou bissexual. 

Em seguida, no odu Iwori'woodin (Iwori-Idi), Ifá diz: 

  

Iwori wodi o sebi nkan rere loun nse Awo rere 

n'Iwori tonwodi na? 

Dia fun Panla Apo 

Ti ko roko fe 

Ti yoo maa febinrin egbe e re 

Ebo ni won ni ko wa se Obintin ti 

nfebinrin egbe e re 

Eyin o mo pe o nloo woku idi ni? 

Tradução: 

Iwori olhou carinhosamente para os genitais e considerou-os apropriados Você 

compreende que Iwori olhou para os genitais como um bom awo? 

Esta foi a declaração de Ifá para Panla Apo 

Que não quis ter um marido 

E preferiu ficar com uma mulher 

Ela foi avisada para fazer ebó 

Porque quando uma mulher faz amor com outra mulher Você 

não sabe que é um genital improdutivo e sem vida? 
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Neste odu, Ifá diz: 

1. Alguém que olha maliciosamente para outra pessoa do mesmo sexo, nunca 

seráreconhecido como um bom awo. Da mesma forma, uma pessoa que olha para os 

genitais de outra pessoa do mesmo sexo, é ainda pior. 

2. Gostar de fazer amor com o mesmo sexo é um exercício fútil. 

A implicação disto é que, qualquer pessoa que prática homossexualidade ou lesbianismo, 

especialmente se for uma Ianifá, Ialorixá, Babalaô ou Babalorixá, não é reconhecida como 

uma pessoa decente ou de bom caráter. Porque alguém que verdadeiramente acredita em 

Olôdumare e nas divindades se ocupariam com prática fútil? 

Em outro verso de Iwori'wodin, Ifá diz: 

Bayii laa selu Ilu iba dun 

Dia fun won niluu Iwori'wodin 

Nibi won ni ki wonle Omo-Osu ilee won jade 

Eyi to loko tan 

To loun o lokoo fe mo 

Ti yoo maa ledi mo obinrin egbe e re 

Ebo ni won ni ko waa se Nje to 

be se bayii laa selu Ilu iba dun 

na? 

Tradução: 

Se esta é forma que nós administramos a comunidade 

A comunidade deve ter sido muito boa para viver 

Esta é a mensagem de Ifá para os cidadãos de Iwori'wodi 



O conceito de Ifa sobre Homossexualismo / Lesbianismo   -   Solagbade Popoola 

6 

Os quais foram avisados por Ifá para mandarem embora 

Aquelas que após terem sido casadas (com um homem) 

Escolheram relacionar-se sexualmente com outras mulheres 

Eles foram avisados para fazer ebó 

Se esta foi a forma que nós administramos a comunidade 

A comunidade deve ter sido muito boa para se viver 

Neste odu, Ifá explica para as pessoas de Ilemosu sobre as mulheres que foram casadas 

com um homem, mas que por qualquer motivo retornaram para as casas dos pais, e que 

lá chegando, fizeram um voto de não mais se relacionarem com um homem novamente, 

e que a partir de então fariam amor com outras mulheres. 

 

1. Este odu fala sobre pessoas que eram heterossexuais, e que mudaram para 

ohomossexualismo e/ou lesbianismo devido a problemas de relacionamento no 

casamento. 

2. Algumas pessoas precisam ser expulsas da casa de seus pais, pois estão 

praticandoimoralidade e quebrando tabus. 

3. Tolerar tais atos só encontraremos problemas no final. 

  

(A devida orientação, aconselhamento, é o que é necessário entre homens e mulheres que 

estão em relacionamento, para que este tipo de coisa não ocorra e não se transforme em 

frustrações, ódio, dores e separação, com o fim do casamento.)  

Este é o motivo que quando este odu é revelado durante uma consulta a Ifá, o cliente é 

avisado para verificar se algum ato imoral está sendo praticado por qualquer omo-osu em 

sua casa, que precisa ser parado imediatamente, ou haverá problemas mais tarde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns amantes do mesmo gênero sexual dizem que heterossexuais, bissexuais, e 

homossexuais cultuam e servem o mesmo Deus Olôdumare. Isto é verdade, mas eu 

discordo um pouco desta afirmação. 

Para servir e cultuar Olôdumare em seu verdadeiro sentido, você precisa imitar a prática 

das divindades. Minha pergunta para as pessoas que praticam bissexualidade e 

homossexualidade é que, com seu comportamento, qual divindade você está imitando? 

Se não há divindades que possuem estes comportamentos, então, todos os homossexuais 

e bissexuais comportamentos não tem lugar na prática tradicional de Ifá. 

Alguns bissexuais e homossexuais clamam que eles avisaram seu Oluwo na 

Iorubalandia sobre sua orientação (sexual), e que seu Oluwo disse a eles que Ifá não se 

importava com isso. Gostaríamos de saber os nomes dos Oluwos que disseram isto. Eu 

realmente duvido se existe algum Babalaô, Babalorixá, Ianifá ou Ialorixá, que faria tal 

declaração, em qualquer lugar. 

Se existe entretanto algum sacerdote dizendo isto, aproveitamos esta mídia para avisálos 

a nunca colocarem considerações estranhas ao que Ifá diz, e parem de enganar as pessoas, 

dando a eles uma falsa esperança.  

Homossexuais e bissexuais não tem lugar no Ifá tradicional! 

Aboru Aboye. 

SOLAGBDA POPOOLA  

 FONTE: 
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POPOOLA, Solagbade. Internet, Facebook, Ifaworks. Acessado em 23/09/201. 

<https://www.facebook.com/Ifaworks/photos/pcb.285777064944554/285776648277929/? 

type=1&theater> (imagem comprobatória da publicação, abaixo) 
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