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RESUMO: 

 

O texto apresenta um debate virtual entre os representantes da instituição ÀSÀ ÒRÌSÀ, 

mantida pelo Alaafin de Oió, versus, sacerdotes de Ifá (o oráculo) ligados ao templo de 

Orúnmila (divindade da divinação) em Okê Itaxê, Ilé-Ifé, e ao Ijó Orúnmila.  

 

O objeto central do debate é a contestação por parte de Oió ao verso divulgado pelo 

templo de Okê Itaxê no Odun Ifá (festa anual) de 2014, o qual traz a informação que 

Xangô havia sido iniciado em Orúnmila.  

 

O debate desenrola-se tendo de um lado a visão de Orixá mais tradicionalista de Oió, e 

de outro, o pensamento moderno dos adeptos de Orúnmila de Oké Itaxê e do Ijó Orúnmila 

de Lagos. 

 

  

PALAVRAS CHAVES: Xangô, Oyó, Orixá, Ifá, Orúnmila, Oke Itaxê. 
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INTRODUÇÃO 

 

No mês de junho de 2014, conforme os costumes tradicionais para os seguidores de 

Orúnmila, comemorando a passagem do ano novo ioruba 2014-2015, realizou-se a 

costumeira consulta a Ifá para receber a mensagem para o novo ano, através dos poemas 

que são recitados pela inspiração dos babalaôs. Foram publicados vinte e três poemas. 

Entre eles, o de número dezessete, fala sobre Xangô ter sido iniciado em Ifá por Orúnmila. 

O poema até então não havia recebido nenhuma atenção, haja visto já haver novo ano 

2015-2016, com novos poemas publicados. 

 

Entretanto, em novembro de 2015 o ÀSÀ ÒRÌSÀ ALÁÀÀFIN ÒYÓ, entidade jurídica 

criada e mantida pelo Alaafin em Oió, Nigéria, para dar suporte à Religião Tradicional 

Ioruba, publicou em sua página no Facebook, comunicado contestando a interpretação 

dada ao poema número dezessete supracitado publicado em 2014, afirmando que a 

interpretação do poema está equivocada. Segundo os babalaôs do ÀSÀ ÒRÌSÀ, o poema 

publicado refere-se a uma consulta oracular, procedimento que é comum na Iorubalândia, 

e não à iniciação. 

 

A publicação contestação de ÀSÀ ÒRÌSÀ ALÁÀÀFIN ÒYÓ gerou um produtivo debate 

interessantíssimo sobre a religião tradicional ioruba, que girou em torno do ikin, oráculo 

de Orúnmila, e o jogo de dezesseis búzios. De um lado falam os babalaôs e babalorixás 

do ÀSÀ ÒRÌSÀ ALÁÀÀFIN ÒYÓ. Do outro falam os também babalaôs ligados ao templo 

de Orúnmila em Oke Itaxê e, o Ijó Orúnmila, de Lagos. 

 

Os sacerdotes de ÀSÀ ÒRÌSÀ ALÁÀÀFIN ÒYÓ defendem que os Orixás são 

independentes e que Xangô não foi iniciado em Ifá; que de fato ninguém é iniciado em 

Ifá, mas sim, em Orúnmila; que os sacerdotes de Orúnmila não sabem o jogo de búzios. 

Por sua vez, os babalaôs que não pertencem ao ÀSÀ ÒRÌSÀ afirmam que os ikins 

(sementes de palmeira) são melhores que o jogo de búzios, no que são novamente 

contestados pelos babalorixás do ÀSÀ ÒRÌSÀ. 
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O ODU IFA DO ANO 2014-2015 EM OKE-ITAXE: 

 

https://www.facebook.com/fayemi.fakayode/posts/10152921383019745?hc_location=ufi  

 

Os versos foram transcritos a traduzidos pelos babalaôs abaixo: 

 

 Adewale Bogunmbe (Ibadan, Nigeria / New York, USA) 

 Fayemi Fatunde Fakayode (Ibadan, Nigeria) 

 Fayemi Abidemi (Ibadan, Nigeria) 

 Ifayemi Aderoju (Igboora, Nigeria) 

 

 

[...] 

 

17. Sango e Oya nos assistirão este ano. Muitas pessoas colocarão os sacerdotes de IFA 

em teste. Com o ebó apropriado para Sango, as pessoas que forem prejudicadas louvarão 

os sacerdotes. Um carneiro deverá ser usado para propiciar Sango. IFA diz que os bons 

filhos serão gratos a seu Oluwo, e sempre procurarão sua ajuda. Sobre isto, IFA diz: 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fayemi.fakayode/posts/10152921383019745?hc_location=ufi
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1. Idin gba gba gba 

2. Idin gbe gbe n gbe 

3. Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 

4. A difa fun Orúnmila opitan 

5. To lo te Sango nifa 

6. Baba wa joye Atayese 

7. Baba wa joye Atunwase 

8. Baba wa joye kosehun-ti 

9. Sango pada bo, o si wa se baba lore 

10.  Idin gba gba 

11.  Idin gbe n gbe 

12.  Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 

 

1. Idin gba gba gba 

2. Idin gbe gbe n gbe 

3. Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 

4. Foi jogado IFA para Orúnmila, o grande historiador 

5. Quando ele estava indo para iniciar Sango dentro do Ifá 

6. Orúnmila foi instalado como seu sacerdote orientador 

7. Orúnmila foi instalado como seu sacerdote realizador 

8. Orúnmila foi instalado como seu sacerdote perfeito 

9. Sango retornou mais tarde para ajuda-lo 

10. Idin gba gba gba 

11.  Idin gbe gbe n gbe 

12.  Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 
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A história: 

 

Olofin não estava feliz. Quando ele ouviu que eles chamaram Orúnmila, o perfeito. Ele 

convidou Orúnmila e o ameaçou dizendo que ele seria decapitado se ele não resolvesse 

seu problema. Ele desejar mover a árvore do mercado para a frente do seu palácio em 

sete dias. Orúnmila já estava pensando na sua morte quando Sango e Oya vieram.  Ele 

explicou seu problema para eles. Oya e Sango disseram que o ajudariam. Eles usaram 

seus poderes para mudar a árvore do Mercado para a frente do palácio. Então Olofin 

saudou Orúnmila e concordou que ele é um homem perfeito. 
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A CONTESTAÇÃO DO ÀSÀ ÒRÌSÀ ALÁÀÀFIN ÒYÓ: 

 

 

 

ODU ODIOGBE 

 

Prezados irmãos, meu nome é Awo Ifasakin Araoye, nascido e criado dentro da família 

tradicional de Orúnmila, na cidade de Oyo. Sou membro do ÀSÀ ÒRÌSÀ ALÁÀÀFIN ÒYÓ e 

por este motivo estou usando nossa associação no Facebook. Sem querer, encontrei no 

Facebook um itan de Odu Odiogbe que fala sobre Orúnmila ter iniciado Sango dentro do 

Ifa. 

 

Idin gba gba gba 

Idin gbe gbe n gbe 

Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 

A difa fun Orúnmila opitan 

To lo te Sango nifa 

Baba wa joye Atayese 

Baba wa joye Atunwase 

Baba wa joye kosehun-ti 

Sango pada bo, o si wa se baba lore 
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 Idin gba gba gba 

 Idin gbe gbe n gbe 

 Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 

 

Após ler fiquei surpreso e ao mesmo tempo curioso porque eu nunca antes aprendi ou 

ouvi que Orúnmila tivesse iniciado outros Irunmoles dentro do Ifa. Eu sempre aprendi 

que todos os Irunmoles foram criados por Eledumare e todos desceram do céu para a 

terra. Todos os Irunmole têm sua forma de comunicar-se com o Supremo, sendo 

Orúnmila apenas uma das divindades da espiritualidade ioruba. IFA é praticado por todos 

os Irunmoles através de diferentes formas e oráculos. 

 

Todos os Irunmole sempre colaboraram juntos para a boa existência da Terra e seus 

habitantes. Orúnmila consulta seu oráculo para ajudar os outros Irunmole e vice-versa; 

os outros Irunmole da mesma forma consultam seu oráculo para ajudar Orúnmila. Todos 

os Irunmoles são especiais e tem seu próprio conhecimento. Eles não dependem um do 

outro. Eu fiquei confuso e trouxe este assunto para os anciões, para aconselhamento, 

inclusive Chief Ifatokun Morakynio Aare Isese of Alaafin, e a conclusão foi que:  

 

“NENHUM IRUNMOLE NUNCA INICIOU OUTRO ORIXÁ. ” 

 

Os anciões analisaram o verso e o que existe é uma interpretação equivocada e uma 

tradução incorreta. O itan que fala sobre Sango diz: 

 

1. Idin gbe gbe n gbe 

2. Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 

3. Orisa gbenilatete, koju ori eni lo 

4. Adifa fun Orúnmila ti n lo le difa fun Sango 

5. Ebo ni won ni kose 

6. Sango si gbebo orubo 

7. Ogberu oteru 
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1. Idin gbe gbe n gbe 

2. Idin gbegberegbe ti gbe jagbe 

3. Orisa gbenilatete, koju ori eni lo 

4. Jogo para Orúnmila quando ele estava indo para jogar Ifa para Sango 

5. Orúnmila disse a Sango para fazer os rituais 

6. Sango fez os rituais 

7. Depois disto seus problemas foram resolvidos 

 

POR FAVOR TODOS MEUS IRMÃOS NA NIGÉRIA E NA DIÁSPORA, NÃO TROQUEM A 

CONCEPÇÃO DA NOSSA RELIGIÃO. POR FAVOR, PERMITA-NOS CONSULTAR NOSSOS 

ANCIÕES E FAZER AS CORRETAS INTERPRETAÇÕES. POR FAVOR, VAMOS MANTER A 

ÉTICA E O RESPEITO PARA A PAZ DA NOSSA RELIGIÃO. 

 

Estarei disponível para qualquer comentário. 

_________________ 

Awo Ifasakin Araoye 

ÀSÀ ÒRÌSÀ ALÁÀÀFIN ÒYÓ 
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Assim, diante da polêmica estabelecida, seguem as postagens para que o leitor possa 

formar seu próprio juízo. Os nomes dos participantes serão oferecidos juntos com as 

respectivas falas. Os links para as matérias estão no final do texto. O link para a postagem 

completa está na nota de rodapé.1 Devido a extensão da postagem, não a transcreveremos 

por completo, destacando apenas os posts e as falas mais relevantes.  

 

 

INÍCIO 

 

 

EL Niño Lucero 

De acordo com o que aprendi, todos os orixás no Lukumi fizeram Ifá, exceto Ogun.  

 

  

Asa Orisa Alaafin Oyo 

Meu querido irmão, quem então iniciou Orúnmila em Ifá? Poderia, por favor, enviar-me 

os itans (mitos) e os odus de iniciação de cada Orixá? Obrigado. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ver: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540483849576091&id=100008434714703  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540483849576091&id=100008434714703
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Araoye Fasak Morakinyo 

EL Niño Lucero, consultem seus anciões em Orúnmila e de outros Orixás, e tenha certeza 

do que fala, antes de postar na internet. Por favor irmão, para que o conhecimento 

transmitido não seja alterado. 

 

 

Ifasola Olaniyan 

Ifá que iniciou Orúnmila […] porque Orúnmila é um aprendiz de Ifá. 

 

 

Aare Sangodele Sangobukola Olawale 

Ifá é justamente a palavra de todos os Orixás. Vamos ensinar aquelas pessoas que não 

conhecem nada sobre Orixá, e aquelas pessoas que estão usando Orixá para receber 

dinheiro sem ter conhecimento sobre Orixá. 

 

 

Obafemi Origunwa  

Esta é um bom debate.  Os mais velhos dizem que o aprendizado nunca termina. O verso 

em questão foi compartilhado por mim, baseado no que aprendi. Eu aprendi que todos 

os Irunmole foram iniciados em Ifá, exceto Osanyin. Eu estou perguntando sobre os 

versos específicos de cada um, mas meu entendimento é que Oxum foi iniciada para Ifá 

em Oxé-Otura, por exemplo. Eu estou muito feliz em aprender mais e expandir meu 

entendimento de nossa tradição. Aboru boye bosise. 
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Asa Orisa Alaafin Oyo  

 

Bom meu irmão, Oxum nunca foi iniciada em Ifa. [...] Ifa não é Orixá. Cada um dos 

Irunmoles iniciaram seus seguidores dentro de seus próprios segredos, assim como 

Orúnmila iniciou seus seguidores em seus segredos dando-lhes ikin e opele [...] para 

ajudar a humanidade, assim Xangó, Oxum, Oxalá, etc., iniciaram seus seguidores dentro 

de seus próprios segredos e deram-lhes os 16 búzios [...]. 

 

Nós sacerdotes de Orúnmila não sabemos os segredos dos outros Irunmolés, e nós não 

sabemos como usar os 16 búzios, assim como os seguidores dos outros Orixás não sabem 

como usar o ikin e opele. Nós trabalhamos juntos para ajudar a humanidade. 

 

 

Obafemi Origunwa  

Isto significa que as pessoas não devem iniciar-se para ambos, Ifá e Orixá? Isto é, Ifá diz 

que a pessoa não deveria se iniciar em ambos?  
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Asa Orisa Alaafin Oyo 

Sim, você deveria se iniciar somente em um, aquele que pertence ao nosso destino, e 

não por modismo. Os seguidores de Oxum, Xangô, Oxalá, etc. não tem que se iniciar em 

Orúnmila. Qual seria o motivo? 

 

 

Obafemi Origunwa 

As pessoas dizem que a única forma de saber nosso destino é através da iniciação em Ifá.   

 

 

Asa Orisa Alaafin Oyo  

Quem disse? Nossos irmãos na Nigéria? Isto não existe entre nós. Pode ser uma nova 

concepção. Somente os seguidores de Orúnmila, são iniciados em Orúnmila. 

  

 

Oloye Ifadogbon Imodoye  

Ogbe’sa diz que Ogun foi iniciado em Ifá. Então, se isso é verdade, outros Orixás foram 

iniciados em Ifá. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434714703&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434714703&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434714703&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434714703&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434714703&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434714703&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008434714703&fref=ufi
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Araoye Fasak Morakinyo 

Oloye Ifadogbon Imodoye, pode ser que você não tem um claro entendimento dos versos 

do itan que fala que nos tempos primordiais todos os Orixás foram Irunmolés tão 

poderosos de uma forma ou outra. Eles não foram iniciados. Eles iniciaram as pessoas 

que vieram depois deles. Entretanto, eles se ajudam uns aos outros. 

 

 

Oloye Ifadogbon Imodoye  

Prezado, eu fui muito bem ensinado com relação a odu Ifa. 

 

 

Asa Orisa Alaafin Oyo  

Ok meu irmão. Então nos dê os odus de iniciação de cada Orixá, os tabus de cada Orixá, 

e por favor, os itans que falam sobre eles? 

 

 

Oloye Ifadogbon Imodoye  

Eu encaminharei você para meu Oluwo Araba Agboola.  
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Araoye Fasak Morakinyo  

Sem problemas. Aguardaremos pelo Oluwo Araba Agboola. 

 

 

Ifasola Adekunle Onifade 

Boa noite Awo Fasakin! Espero que o seu dia foi bom, graças a Deus. Você pode ver agora 

o que esta questão que você levantou está se tornando. É uma questão muito delicada e 

eu disse isso em nossa discussão privada.  

 

Na Iorubalandia se acredita que nós continuamos a aprender até o último suspiro. Se 

alguém disser que sabe tudo, outros começam aprender onde ele parou. Se eu fosse 

você, eu me consultaria com outros anciãos sobre este tema. Não se pode ser tudo 

Mister, especialmente quando se trata de IFA. Eu sei que esta questão será polêmica, e 

eu avisei. Você precisa pensar sobre a imagem da sua organização que não deve ser 

manchada. Obrigado! 

 

 

Asa Orisa Alaafin Oyo 

Meu irmão. Eu aprecio você bastante. Nós estamos sob o Alaafin e nós necessitamos falar 

a verdade, e você como um homem ioruba sabe que eu estou falando a verdade. 
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Oloye Ifadogbon Imodoye 

Ifá dá a direção de qual Orixá alguém precisa ser iniciado. Isto não é assunto para debate. 

Somente Orúnmila foi encarregado por Olôdumare para ver o começo e o fim de todas 

as coisas. Daí ser chamado Eleri ipin (testemunha do destino). 

 

 

 

 

 

Araoye Fasak Morakinyo 

Lembrando que Ifá não é apenas o culto de Orúnmila. Ifá é a mensagem de Olôdumare 

através de todos os Orixás.  

 

Você está dizendo que Orúnmila dá a orientação de qual orixá a pessoa precisa ser 

iniciada, porque você está consultando Orúnmila. A consulta ao eerindinlogun também 

pode te dar esta orientação. 

 

 

Obafemi Origunwa 

Muito interessante. Estou aprendendo. Isto será de muita ajuda para o futuro. 
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Oloye Ifadogbon Imodoye 

As orientações de Orúnmila são muito mais abrangentes. Isto não é para diminuir o 

merindinlogun, mas o babalaô trabalha com 256 odus, ao invés de 16. Foi Orúnmila que 

ensinou merindinlogun para Oxum. Os orixás nunca haviam consultado Ifá em suas vidas. 

Isto faz de Ifá uma autoridade. 

 

 

Milton Rodriguez 

Odu ogbe-iwori explica como Orúnmila ensinou sua mulher Oxum a usar o erindinlogun, 

para usá-lo em sua ausência. Sempre a mensagem do ikin ou opelé é mais profunda. Mas 

cada irunmole tem sua própria maneira de comunicação, e depende também do 

conhecimento da pessoa. 

 

 

 

Luiz L. Marins 

Saudações. Por favor, vejam aqui o odu número 17: 

https://www.facebook.com/fayemi.fakayode/posts/10152921383019745?hc_location=ufi  

https://www.facebook.com/fayemi.fakayode/posts/10152921383019745?hc_location=ufi
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Asa Orisa Alaafin Oyo 

Nós sacerdotes de Orúnmila não sabemos como ler o eerindinlogun, pois é outro sistema 

completamente diferente. Orúnmila não o usa e não sabe como usá-lo. O eerindinlogun 

foi dado por Olôdumare para o Obatalá, o mais antigo Irunmole para guiar todos os 

Irunmole para a Terra. Ele foi o primeiro oráculo. 

 

Como nós todos sabemos, Orúnmila era o mais jovem de todos eles. Orúnmila nunca 

ensinou Oxum a ler os eerindinlogun. Ele foi casado com Oxum e, na sua ausência, ele 

deu permissão  para Oxum usar o eerindinlogun para ajudar as pessoas. Obatalá foi quem 

ensinou Oxum. 

 

Oriki Osun 

 

Nje Obaala lofun mi 

Ni imo ti mo fi jeun 

Obaala lofun mi nide 

Ki n ro mu sola 
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O fun mi ni eerindilogun 

Owo eyo pelu e 

 

Obaala me deu o conhecimento 

Eu o uso para me alimentar 

Obaala me deu o bracelete 

Ele também me deu os eerindinlogun 

 

Isto é uma pequena parte do oriki de Oxum. Como nós podemos dizer que o ikin é mais 

completo, se não sabemos nada sobre o eerindinlogun? Nós não deveremos começar 

com uma intolerância religiosa, isto não foi o que nossos antepassados deixaram para 

nós, ou nos ensinaram.  

 

 

Sangodele Sangoponle Wale 

Asa Orisa é uma boa associação que sempre tem dito a verdade, meu irmão.  

 

 

Oloye Ifadogbon Imodoye 

Por favor, reúnam babalaôs com conhecimento para falar sobre esta questão. Araba 

Elebuibon, Araba Agboola, ou qualquer outro babalaô mais velho para comentar sobre 

este assunto. Quando é feito esentaye, não é Ifa que se consulta para saber o destino da 

criança? Estaria eu entendendo que Xangô nunca consultou Ifá quando veio para a Terra? 

Faz sentido comparar 256 odu de Ifa com 16 odu de búzios? Ninguém está diminuindo o 

eerindinlogun, ou qualquer outro sistema de divinação, mas você está enganando a sim 
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mesmo dizendo às pessoas que o ikin e opele pode ser comparado ao eerindinlogun. A 

formação de um babalaô é muita mais completa do que qualquer orixá. Mais uma vez, 

deixe as pessoas idosas mais bem informadas que falem sobre o assunto. 

 

 

Sangodele Sangoponle Wale 

As pessoas precisam aprender muito sobre orixá antes de dizer qualquer coisa. Elas 

precisam começar do início: Awa Kise Wo Asa. Eu aprendi eerindinlogun, e ele é mais do 

que 256 odu. 

 

 

Oloye Ifadogbon Imodoye 

Como eu disse, deixe os anciões que tem conhecimento em Ifa falarem sobre isto. Isto é 

tudo que posso dizer sobre este assunto. É interessante como muitos pontos que estou 

trazendo não estão sendo considerados. Novamente, Sango nunca consultou babalaô? 

Para orientarem-se: 256 – 16 = 240. Faça as contas. Ejiogbe-Ofun’se = 256. A última vez 

que contei, 256 capítulos são mais que 16. 
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Adebisi Funmilola 

De acordo com muitos versos, Ifá é um infinito conhecimento natural. Assim, ninguém 

conhece todas as coisas exceto Orúnmila, que é o mensageiro. Ele é a testemunha do 

destino. Ele é também o Sumo Sacerdote e o porta-voz de todos os Irunmole. Ele 

Eledumare sempre revela para ele todas as coisas. É por isso que os outros Irunmoles 

devem procura-lo para divinação, ensinamentos e iniciações (ogbe’sa, idin’gbe, etc.). 

Ninguém pode contestar isso, como também que Obatalá é o Chefe de todos. Cada um 

dos Orixás tem suas funções que são executadas em sua plenitude. 

[...] 

 

 

Aare Sangodele Sangobukola Olawale 

Oloye Ifadogbon Imodoye, eu quero contesta-lo quanto ao seu comentário. Por favor, 

me escute muito bem: 256 são odus de Orúnmila, e eerindinlogun são de orixá (Xangô). 

Porque você está dizendo que o conhecimento de 256 é mais do que, o de 16? Você não 

sabe nada de eerindinlogun. 

 

É verdade que numericamente 256 é mais que 16, quando você conta um a um, mas o 

conhecimento deles é o mesmo. Quero que você entenda isso. Mas não vou condena-lo. 

Você não é um babalorixá. É por isso que você diz que 256 é mais conhecimento do 

eerindinlogun. Procure seu mestre e aprenda mais sobre isto. Você precisa ser mais 

cuidadoso com que está dizendo aqui. Eerindinlogun é tão bom quanto ikin. Já que você 

conhece os versos tão bem, diga-me:  
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Quem iniciou Xangô em Ifá? Qual é o odu de Xangô após a iniciação? Qual o tabu de 

Xangô? Eu quero que você me responda isto. Estou esperando pela sua resposta. 

 

Você mencionou Araba Ifayemi para falar sobre este assunto, você é um tolo, porque o 

Araba tem mais conhecimento do que você e seu mestre. Eu quero seu mestre para falar 

sobre este assunto. Oloye Ifadogbon Imodoye, pare! Você está dizendo absurdos.  

 

Mas eu não estou o estou culpando. Você acabou de se iniciar com um sacerdote antigo, 

mas você não sabe o que está dizendo. Eu vi que você falou sobre esentaye. Nós usamos 

eerindinlogun para saber o destino de nossos filhos. Quem lhe disse que é só opele e ikin 

que falam o destino? Você é um tolo, porque todos os orixás têm seu próprio 

conhecimento. Este assunto está apenas começando. 

 

Primeiro: eu nasci numa família tradicional de Xangô. Eu sou iniciado em Xangô desde 

que era pequeno, e vivo com minha família e com os anciões de Xangó em Oió. Eu sou 

um Iorubá. Você não pode me ensinar a minha cultura. Você pode apenas me ensinar a 

sua cultura, que eu não conheço. Respeite os antigos da tradição de Orixá.  

 

Segundo: arabás são apenas chefes do culto de Orúnmila, não de Xangô. 

 

   
 

 

 

Araoye Fasak Morakinyo 

A questão de qual é mais complexo, se 256 ou 16, sabemos que 256 é mais que 16 

numericamente, mas não é ponto principal. Pode-se jogar 256 odu e não conseguir a 

mensagem, e pode-se jogar apenas um odu e consegui-la. A questão é o conteúdo, e não 

a quantidade. Pode-se chegar a um mesmo lugar seguindo um caminho mais curto ou 

mais longo. Assim, vamos nos respeitar, respeitar nossos ancestrais e respeitar nossos 

mestres. 
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Oloye Ifadogbon Imodoye 

Aare, eu sugiro que quando você falar para mim você fale com respeito! Eu tenho ido à 

Iorubalândia muitas vezes. Comunico-me com meus mestres regularmente. Assim, vá 

para qualquer babalaô que tenha conhecimento e debata este assunto. Araba Elebuibon 

tem estado na América, bem como Araba Agboola e muitos outros. Assim, se você deseja 

debater esta questão, por favor, crie um fórum assim você pode “bravamente” faze-lo 

com estes mestres. Ou então, você não deveria falar nada. 

 

 

Jim d’Aina 

This is a great discussion! Estou gostando imensamente. Lembro-me de um dos mestres 

me explicando (há mais de trinta anos atrás) que o sistema de jogo de búzios 

(merindinlogun) era originalmente um oráculo de Obatalá. Então, é muito gratificante 

para mim ouvir alguém dizer, do outro lado do Atlântico, a mesma coisa. 

 

 

Luiz L. Marins 

É preciso definir o real significado da palavra “Ifa”, porque no Brasil “Ifa” é somente o 

culto de Orúnmila. 
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Asa Orisa Alaafin Oyo 

Meus irmãos, todos nós precisamos estar debaixo da verdade e do respeito. Nós Iorubas 

precisamos ser cuidadosos para não mudarmos as concepções da nossa religião por 

influência das religiões estrangeiras, especialmente nós, os seguidores de Orúnmila.  

 

Nossa religião tradicional não tem nenhum profeta e todos os Irunmoles são mensageiros 

de Olôdumare. Nenhum Irunmole está debaixo de Orúnmila. Todos trabalham juntos. 

Orúnmila, apesar de ser o mais jovem entre os Orixás, ele os tem ajudado, e os Orixás o 

ajudam também. É assim a troca de conhecimento.  

 

Nossos queridos Baba Araba Elebuibon e Baba Araba Agboola, entre outros, são chefes 

dos templos de Orúnmila, não são chefes dos outros templos. Eles podem dividir conosco 

seu profundo conhecimento, mas apenas de Orúnmila.  

 

A concepção de “Ifa” no Brasil não é correta, não é a mesma como na Iorubalândia. Ifá é 

uma palavra, uma mensagem. Ifá não Orixá. Ninguém é iniciado em Ifá. Há diferentes 

métodos de receber esta mensagem. Ifá não é apenas Orúnmila. Os seguidores de Orixá 

são iniciados em Orixá porque este é seu destino.  

 

Os sacerdotes de Orúnmila são iniciados em Orúnmila, não em Ifá. Os seguidores de Orixá 

não necessitam de Orúnmila, eles têm seu próprio conhecimento. 

 

Nós sacerdotes de Orúnmila, sabemos fazer iniciações de Orixás? Não, nós não sabemos. 

Se em nossa família nascer alguém cujo destino é Xangô, nós chamaremos o sacerdote 

de Xangô, não tocaremos na cabeça dele porque este conhecimento está com os 

sacerdotes de Xangô, e não conosco, sacerdotes de Orúnmila.  
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Nós estamos prontos para uma conferência, fórum ou encontro com todos os anciões de 

todos os Orixás. Podemos pedir ao Alaafin para usar o palácio, pode ser o pátio de Aganju 

ou o jardim.  Necessitaremos de uma vídeo conferência com tradutor de inglês para todos 

poderem entender e coloca na internet. Nós precisamos manter o nome de nossos 

ancestrais e de todos os Irunmoles limpos. Nossos ancestrais têm sofrido muita 

discriminação. Não comecemos outra discriminação com mentiras.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que vemos neste debate é um conflito teológico entre os sacerdotes de Oió, que 

defendem a forma tradicional e antiga da religião dos Orixás (ou Orixaísmo Aulo Barretti 

Fº.) versus, os babalaôs de uma nova religião de Orúnmila que Bolaji Idowu no livro 

“Olodumare ...” chamou de Orunmilaísmo representada hoje pelos Ijó Orúnmila.  

 

A diferença teológica entre os dois segmentos são como água e óleo pois, ainda que 

estejam no mesmo copo, não se misturam. 

 

O Orixaísmo defende o conceito do Poder Delegado de Olôdumare ao Orixá. O mundo é 

criado pelos Orixás, e tudo é feito por, e para, o Orixá. Olôdumare é cultuado através do 

Orixá, e é através do oráculo deste Orixá que as mensagens são recebidas. Garantir o 

poder do Orixá, é ao mesmo tempo, garantir do Oba, o rei local. 

 

Segundo os sacerdotes de Oió, este corpos odu do Orixá é também chamado de Ifá, a 

mensagem divina, não importando por qual oráculo ela é recebida. Assim, jamais Xangô 

poderia ter sido iniciado em Ifá, como diz o verso que foi revelado em Oke Itaxê, e que 

motivou este debate. 

 

Por sua vêz, no Orunmilaísmo, ainda que se diga ser uma religião tradicional Ioruba, o 

conceito teológico é outro, pois os Orixás, mesmo que sejam cultuados todos no mesmo 

templo, os Ijó, eles não têm mais o Poder Delegado. Toda a criação é feita diretamente 

por Olôdumare, conforme mito recente divulgado por Solagbade Popoola, transformando 
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a religião Iorubá em um teísmo, cuja mensagem é recebida e revelada diretamente de 

Olôdumare através dos ikin, transformando a moderna religião Ioruba em um teísmo, 

alinhando-se assim com as religiões estrangeiras. Uma estratégia que tem dado certo, e 

que está sendo bem aceita pela sociedade moderna Iorubá. Assim, nesta nova religião, os 

Orixás estão sob a supervisão e orientação de Orúnmila que é a divindade máxima, 

tomando o lugar outrora de Obatalá. 

 

 No Orunmilaísmo, Ifá deixou de ser a mensagem divina revelado por qualquer oráculo 

de Orixá, para ser a mensagem apenas de Orúnmila através dos ikin e do opele. Foram 

estas duas visões teológicas que nortearam o debate, e que resultou inconcluso.  

 

Em nossa ótica, é o debate destes conceitos teológicos que explicam porque a mensagem 

revelada no Odun Ifa de Oke Itaxê 2014-2015 falando da iniciação de Xangô em Ifá foi 

claramente constestada por Oió.  

 

 

_________________________________________________________________ 
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