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INÍCIO 

 

César Martins Eu 

Jogun Sile  Deus é Pai... conta irmão. 

 

Sidarta Dan Me nego 

   

César Martins E eu era o fomo. Tinha de esperar meu dofono, depois meu dofonitin e 

por último eu! Por essa e por outras que venero minha mãe criadeira Suellem de Osum, 

uma mulher que está no santo a 40 anos e merece todo meu respeito. 

 

Sidarta Dan É muita falta de recursos tô fora kkkkkkkkk lamentável 

Marcos Borges Ja vimos de perto isso né tio?  

Concordo com a tradição, mas isso por exemplo, acho extremamente desnecessário e 

completamente apto a ser modificado urgente! 

Jogun Sile  Eu travaria. 

Eliana Salomão Travei o quanto pude 😁 

Vitor Sader 21 dias sem cagar? Kkkkkk eu explodo 

 

César Martins Foi horrível, os meus não precisam passar por isso!! 

 

Sidarta Dan Caso de polícia kkkkkkkk 

 

Marilene Cruz Não passei por isso. Sou a favor das tradições, mas será q ainda existe 

roncó sem vaso sanitário? 

 

Ligia Maria Borba Romão ainda se usa? 

Sidarta Dan Conheço gente que ainda usa desse método infelizmente 

Sidarta Dan E faz coisas absurdas por fora 

 

Ligia Maria Borba Romão que doidera! 

 

Jogun Sile  Senhor, será que usam as fezes? 

 

Ligia Maria Borba Romão ai pai Jogun, to achando que tem macumbeiro com fixação 

em cocô... 

 

Sidarta Dan Deixa pra lá kkkkkk 

 

Marcos Borges Vai saber.... 
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Jogun Sile  Pensem em uma diarreia... meu senhor. Tá amarrado em nome de Exu. 

 

Maama Jucy Bruno A " tradição " é a seguinte: naquela época tinha saneamento? Tinha 

esgotos? Tinha sanitários? Quem levava os pinicos das sinhás e dos sinhos pra despejar 

fora? Então, se na casa grande não tinha, imagine nas senzalas. Atualmente (faz tempo), 

pode ser repensada e mudada essa prática. 

Jogun Sile  Interessante sua analogia Mameto Jucy Bruno... 

 

Maama Jucy Bruno É histórico! 

Jogun Sile  A senhora concorda que continuar com essa prática hoje em dia é no 

mínimo constrangedor? 

 

Maama Jucy Bruno Prática constrangedora e desnecessária. 

Fernando Khouri  Que pena! Se tivessem me exigido tal coisa, eu hoje não seria 

iniciado, estaria agora discutindo qualquer outro assunto em qualquer outra 

comunidade. Não, ninguém ousou querer ver meus lindos cocozinhos e nem eu daria 

esta audácia para qualquer fariseu. E mais, se o sujeito caga no penico e alguém leva 

para despachar, como faz a higiene??? Não lavam a bunda? Só arrastam a bosta com 

papel??? Ai que gente porca. 

Anderson Silva MEU Deus 😂😂😂😂😂 a forma do senhor falar é hilária ... 

Sua bênção? 

Ingrid Nodario 😂😂😂😂😂😂 

Jogun Sile  Eu juro que travava. Não comia pra não cagar... 

 

Luis Da Silva Tô aqui me esbaldando de rir com os comentários kkkk 

Fernando Khouri  Gente, em nome de tudo que é mais sagrado, não arrastem a bosta 

com papel higiênico. Lavem-se, acabou de cagar, abra o chuveiro e se lave da cintura 

para baixo. Passe o papel para retirar o excesso e depois água e sabão. 

Jogun Sile  Será que ainda existem sanitário com ducha, lembram do Bide? 

Jogun Sile  Fernando isso nem sempre é possível. Comi fica no trabalho e na casa 

dos outros? Só se usar lencinhos umedecidos...kkkkk 

Fernando Khouri  Não saio de casa sem eles. Apesar que nunca vou a banheiro fora 

de casa, mas quando vou, os lencinhos estão comigo. Ou mesmo papel absorvente, 

aqueles de fritura, molhados são otimos. Aqui em casa até Anselmo tem a bundinha 

lavada após o coco. Ele sobe no sofá e precisa estar limpo. 

Lali Esquiavello eu paso mal sempre no brasil por que vcs nao tem bidets! kkk 

 

Gilson Nélio  Lali Esquiavello..Brasileiro é o único povo que toma três banhos por 

dia.. 

Eu já passaria mal na Europa ou no Eua ..que tomam uma vez ao mes..rsrsrs 

Felipe Figueiredo Rsssss não existe constrangimento no candomblé neste sentido. 

Preservamos costumes antigos, não tem fundamento espiritual mas são costumes de 
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época ancestral nossa, temos que manter. A menos que tenha um banheiro dentro do 

quarto de santo, ou a yawo fique saindo do ase toda hora que der vontade, aí vai da casa 

de cada um como proceder. 

Fernando Khouri  A sua criadeira viu o seu coco? Vc sentava e peidava na frente dos 

outros do seu barco??? 

Felipe Figueiredo Olha Fernandinho, vô parecer grosseiro.... Mas nada do que 

aconteceu lá vou comentar rssss. Agora lembro me da poesia que diz:  

"..cagar é uma coisa profunda, a merda bate na água e a água bate na bunda.." 

Fernando Khouri  Felipe, não precisa responder, eu sei que vc peidava... Chocado. 

 

Felipe Figueiredo Duvido! Fiquei com quarto de Osala só pra eu! Aliás, não se mija ou 

outra coisa na frente dos ase de babá né....tem lugar! 

 

Beatriz Dias Graças a Olodumare não precisei! Massssss, conheço uma casa onde, há 

algum tempo um barco que ia recolher mandou colocar vaso sanitário no banheiro do 

roncó. Todos os outros barcos anteriores ao dele fizeram o uso do famigerado penico. 

Hoje, a cada barco que entra só fazem questão de comprar cloro ou água sanitária pra 

deixar disponível no roncó. Segue o baile. Ahhhhhhh, nenhum orixá se opôs a reforma, 

onde só colocou o vaso sanitário no banheiro 

Felipe Figueiredo Nem tinha pq Orisa se meter onde defecam. Isso é costume. 

Candomblé não é feito só de fundamento espiritual. 

Jogun Sile  Não, não consigo acreditar que ainda hoje existe está prática. 

Fernando Khouri  Claro que existe. 

Felipe Figueiredo Vai continuar existindo!!! 

Fernando Khouri  Vai não!!! O povo está ficando mais inteligente 

Jogun Sile  Mas pra que? Quem usa sanitário é menos bem feito dos que cagam em 

pinico. 

 

Felipe Figueiredo Sim, e Orisa mais distante! Não é um penico que dirá as regras, viva 

o penico! 

 

Felipe Figueiredo Oww senhor ninguém tá falando do fundamento espiritual do penico! 

É COSTUME! 

Jogun Sile  Felipe Figueiredo vc jura que pensa assim? 

Jogun Sile  Então tá sarava a tradição... como diz o Fernando "Certas tradições sai 

burras". 

 

Felipe Figueiredo Em qual sentido? Achar um penico absurdo, falta de respeito, de 

coisa horrenda, ou humilhação? Tem coisa pior meu pai...deixa o penico lá 

Jogun Sile  Onde? 
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Felipe Figueiredo Penico não dá nem tira, comprar folha no mercado é falta de ase 

 

Felipe Figueiredo Sidarta Dan se o IDIOTA foi pra minha pessoa..... 

Veja bem....Aliás veja não, deixa pra lá 😀 

Jogun Sile  Não vamos nos aborrecer por pouca bosta... 

Salve o pinico. 

Fernando Khouri  Ommmmmmmmmmmmm 

 

Felipe Figueiredo Que preconceito com penico....#chateado 

 

Sidarta Dan Felipe Figueiredo me desculpa confesso não tive a intenção aliás comentei 

o nosso amigo Jogun Sile nen tinha lido a sua colocação se tivesse lido jamais teria 

usado tal palavra por favor me desculpa 

Jogun Sile  Felipe vamos mandar um pra vc ... 

 

Felipe Figueiredo Entendo Sidarta Dan 

Não estou a defender o penico como utensílio de ase kkkkk apenas acho engraçado as 

críticas... Nunca vi ninguém orar. Penico ( não sei no iorubá o nome) Nile wa Oju 

mama vai que....😂 

 

Felipe Figueiredo Jogun Sile Deus me livre 

 

Sidarta Dan Não tenho costume de ofender ninguém e nem tem o porquê desconsidere  

 

Felipe Figueiredo por favor 

 

Felipe Figueiredo Sidarta Dan relaxa meu irmão, entendi perfeitamente 

Fernando Khouri  Felipe Figueiredo Acho justo, se louvam enin, xaoro, mocan... 

Porque não o penico. "Meu penico ........" 

 

Sidarta Dan Gratidão 

 

Sidarta Dan Fernando Khouri vc é imbatível 

 

Felipe Figueiredo Fernando Khouri penico não tem a " luz do dia" só a escuridão das 

trevas! 

Fernando Khouri  Antes de morrer eu mato o candomblé. Minha vingança será 

maligna. 

Fernando Khouri  Bem, mato ou faço ele se antenar 

 

Sidarta Dan Não desperdice energias Fernando Khouri ele se destrói sozinho acredite 

 

Sidarta Dan E já começou a execução 

Fernando Khouri  Sidarta Dan louvado seja 
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Wéslley Neves Eu fasso MEUS FILHOS com o uso do penico 

 

Cris Andrade Quanto mais humilhado e constrangido melhor! Acaba mundão!! 

Jogun Sile  Alguém mais teve que passar por esse constrangimento?  

Será que tinha um cantinho pra cagar ou era na frente do povo mesmo ? 

Credo... 

Fernando Khouri  Que cantinho? Já ouvi narrativas de diarreia na frente de todos. 

Jogun Sile  Santo Deus. Eu não comia... já pensou o fedo. Creeeeeeedo 

Fernando Khouri  Imagine você recolhido, num calor infernal de Nova Iguaçu. Um 

ronkó de pau a pique e sape, 6 pessoas em 4 metros quadrados e o coitado tem uma 

diarreia, NO PENICO. 

 

Neumar Michaliszyn Kkkkkkkkkkk 

 

Thiago Tavares Conheço casas que não usavam pinico e sim uma lata de tinta das 

grandes. Eu não passei por isso e nem passaria. 

Jogun Sile  Vcs não acreditam, mas já tive Yao que era de arrebentar telha de 

eternite, de fazer cair a porta mesmo. Isso no wc, imagina no penico. 

 

Rafael Lofrano Sim, usei pinico, em um quarto de ase de terra batido, mas 4 Yawos rsrs 

Jogun Sile  Que pecado. 

Rafael Lofrano Arrumamos um jeito que ficou menos pior na questão do 

constrangimento, mas o cheiro não tem como evitar. Por isso que dou muito valor a 

minha ojubonan, que foi uma senhora impecável. 

 

Rafael Lofrano Imagine tbm um calor de Janeiro, fazendo 40° .. 

 

Rafael Lofrano Não é mole nao.. hehe 

 

Odelowo Adesokan Alaara Rafael Lofrano dependendo da comida é.... quer dizer, deixa 

quieto!!! Kkkkk 

 

Fernando Khouri  Jogun, na casa onde Oyá Decy Unica e Verdadeira foi feita, 

usavam penico, mas graças aos deuses, Oyá Decy era filha de gente fina que bancava 

tudo e ai ela pode ir ao banheiro e até se lavar depois. 

Fernando Khouri  Sabe como é não tem tradição que resista ao felebé 

Jogun Sile  $$$$ amo ... 

 

Thiago Tavares Felebé odara abre muitas portas, até a da casinha. 

Hahahahahahahaahaha 
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Sidarta Dan Fernando Khouri já dizia um antigo babalorixá e " o dinheiro abre as portas 

do coração" kkkkkkkkk 

 

Cris Andrade Não esqueço oya Deci gente kkķkkķkk única e eterna em redes sociais 

 

Wéslley Neves Euzinho✌ ate nos 14 anos passei por isso 

Jogun Sile  Judiação... Como vc lidava com isso irmão. Cagava na frente do povo 

mesmo ? 

Wéslley Neves Nunca me importei irmão perante todos ter passado por isso . Não 

cagavamos na frente de ninguém, ao lado do roncó tinha um espaço para isso.e ali tudo 

acontecia e após a etapa estar concluída batia paó até a yakekerê aparecer (5 minutos de 

paó) kkkk mais todos passamos 

Jogun Sile  Acho que só mesmo se cobrindo com um lençol e queimando pano 

velho, papel pra da conta do cheiro.  

Mas o ato de entregar o penico depois pra alguém levar... 

Não consigo nem imaginar. 

Felipe Figueiredo Kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Cris Andrade Tão humilhante pra quem faz como pra quem é obrigado a levar a bosta 

alheia. Aff! 

 

Viviane Oliveira Eu passei por isso...e olha que foi um titanic grande né baba Fernando 

Khouri o senhor lembra como foi... enfim minha dofonitinha vomitava e ainda por cima 

ficou mestruada, foi o babado. E assim seguimos o fluxo ate o final. 

Claudia Regina Inacio Da Silva Isso foi na casa de Fernando Khouri?  

No crrrrrreo!!!!! 

Fernando Khouri  As finas nem viram o tópico. Adoooooooooooro gente fina. 

Claudia Regina Inacio Da Silva Kkkkkkkk 

Viviane Oliveira Era na lata de 20 litros...kkk 

Jogun Sile  O Fernando estava junto? 

Fernando Khouri  Deus me defenda 

 

Viviane Oliveira Ele foi na minha saída kkk 

Fernando Khouri  Vivi é daqui da cidade 

 

Viviane Oliveira O senhor sabe né kkkk 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100002252034654
https://www.facebook.com/fernando.khouri?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/fernando.khouri?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/claudiaregina.inaciodasilva
https://www.facebook.com/fernando.khouri?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/claudiaregina.inaciodasilva
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002252034654
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/fernando.khouri?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002252034654
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002252034654
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
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César Martins O meu tb 

Nem tinha luxo de ter penico!!! Era lata mesmo 

 

Fernando Khouri  Gente, vcs são heróis 

Jogun Sile  É a treva... 

 

Viviane Oliveira E olha que foram 7 pessoas kkk 

 

Viviane Oliveira E como meu pai Jogun Sile 

Jogun Sile  Não tinha banheiro na casa ? Qual era a opção pelo penico? 

 

Viviane Oliveira Banheiro tinha. Pois nossa mãe criadeira era muito senhora e 

ficávamos com pena de ficar chamando toda hora pq éramos 7 pessoas. Imagina... ai 

colocaram uma lata de 20...kkkkk imagina o atim...😣😣😣😣 

Jogun Sile  Senhor Deus todo poderoso. Tem misericórdia. Leve estas almas para o 

céu. 

Fernando Khouri  Jogun Sile ou para o banheiro 

 

Neumar Michaliszyn Misericórdia Viviane! 

 

Rafael Lofrano Genteee kkkkkkkk 

Heróis 👏👏👏👏 

 

Sidarta Dan Jogun Sile não tenho fé pra tanto perrengue confesso 

 

Leonardo Crocia Kkkkkkkkkkkkkkkkkk ai 100or 

 

Leonardo Crocia Quase kkkkkk pq eu fiquei o tempo todo sem fazer a barriga quase 

estourava kkkkkkk entupi o banheiro de casa. 

 

Leonardo Crocia Começaram a carregar no azeite na comida pra ver se eu fazia, mas ali 

jamaaaais sou um homem fino de oxaguiã hahay! Kkkkkkk 

 

Fernando Khouri  Por isto eu raramente viajo, só vou onde eu sei que há privacidade 

ou eu tenha dinheiro suficiente para me hospedar num hotel. 

 

Ligia Maria Borba Romão também sou desse time... 

 

Mayara Sanchez Da desespero só de pensar kkkkkk 

 

Marcello DE Ogun Dependendo da estrutura da roça de santo sim. Acontece q há um 

tempo atrás os barracões não tínham a mesma infraestrutura ou até mesmo o luxo de hj 

em dia, portanto era no pinico mesmo q se faziam as necessidades. 

 

Jonas Backes Sei de casas q ainda usam isso mas no lugar d pinico usam balde... gente q 

horror 

 

https://www.facebook.com/cesar.martins.75470316
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002252034654
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002252034654
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002252034654
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/neumichali
https://www.facebook.com/rafael.lofrano.5
https://www.facebook.com/nelson.dossantosjunior
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/leonardo.crocia
https://www.facebook.com/leonardo.crocia
https://www.facebook.com/leonardo.crocia
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/black.sabbe
https://www.facebook.com/mayara.sanchez
https://www.facebook.com/marcello.dias.7796
https://www.facebook.com/jonas.backes1
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
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Eliana Salomão 🙄eu 

 

Edson Alves Da Silva Tst Sim, com a urina se despacha a casa, isso em algumas casas. 

Claudia Regina Inacio Da Silva Han 

Ingrid Nodario ? 

Josedith Peixoto Eu usei penico, até hoje não sei por que, e no axé tem tres banheiros; 

foi terrível. 

Felipe Figueiredo Kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Luis Nitirem Luis Nitirem eu me confirmei com um outro ogã, é uma fofonintinha que 

deu 14 anos os três fazia nos dentro de um balde !! eu nunca tive este tipo de pudor pois 

servi na marinha , mais o rapaz coitado ficou louco de vergonha acho isto muito 

constrangedor para uma pessoa ... 

 

Claudia Regina Inacio Da Silva Não passei por isso.E lá de vão 20 anos.Tinha um 

banheiro no ronco é TD muito limpo por sinal. É constrangedora sim. Até para 

acamados usar a tal da comadre, imagina em outra situação. 

 

Germano Bays Era na frente um do outro,qual o problema! 

 

Val de Oyá Se não tinha banheiros de ronco luxuosos como hoje vejo muita serventia 

sim. 

Cicero Centriny Centriny é constrangedor, mais faz parte do processo. 

 

Carlinhos De Almeida Eu passei por isso até 2002, nos meus sete anos. 

 

Ana Cristina Eu passei por isso e tem pouco tempo joguei fora.. Falta de higiene 

 

Marlene Costa Nunca vi isso 

 

Lucas Fernandes Do Nascimento Eu também nao 

 

Lucas Fernandes Do Nascimento Eu também nunca vi isso 

Marcos Borges Isso é beeeeem antigo, tem casas que ainda usam! 

Sibyla Rudana Sem comentários... 

 

Lucas Fernandes Do Nascimento A cada dia que passa vejo cada coisa que dá até medo 

de como vai ser o candomblé no futuro quando não existir mais os babalorixá e yalorisa 

das antigas que ainda faz o candomblé como é de verdade. 

Van Sena Omoloji Como é o candomblé de verdade? 

Vitor Hugo Mas o pinico e do candomble antigo que você está dizendo, hoje graças a 

deus estão abolindo isso, tá ? 

 

https://www.facebook.com/eliana.salomao.39
https://www.facebook.com/edson.tecseg
https://www.facebook.com/claudiaregina.inaciodasilva
https://www.facebook.com/ingrid.nodario
https://www.facebook.com/josedith.peixoto
https://www.facebook.com/felipe.figueiredo.94
https://www.facebook.com/luisnitirem.luisnitirem
https://www.facebook.com/claudiaregina.inaciodasilva
https://www.facebook.com/germano.bays.1
https://www.facebook.com/valdeci.cassiacarneiro
https://www.facebook.com/cicerocentriny.centriny
https://www.facebook.com/carlos.almeida.90813
https://www.facebook.com/Analuz15
https://www.facebook.com/marlene.costa.52035
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006275986382
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006275986382
https://www.facebook.com/marcosborgescardozo
https://www.facebook.com/sibylacigana
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006275986382
https://www.facebook.com/van.sena.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012846886996
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Ingrid Nodario Ué... O penico tem reza? Canta-se pro penico? O penico come? É 

sagrado? 

 

Celso Albuquerque No passado era assim, Eu Usei( muito constrangedor). 

Mas ficou no passado, hoje como sacerdote não utilizo. 

Antigamente naquela época , o banheiro das casas de candomblé ficavam do lado de 

fora da casa , geralmente no fundo do quintal. 

E não se podia tirar o yawo de dentro do "Hundeyme" pra nada, exceto para momentos 

referentes á obrigação . 

César Martins Penso que por isso os rundemes hoje tem banheiros. Iawos fora do 

rundeme só pintado pra tomar perfure, a única vez que víamos o que estava acontecendo 

no barracão. 

Celso Albuquerque Sim, hoje é comum ter banheiros dentro do Hundeyme. 

Eu mesmo tenho . 

 

Dofono Obaluaie O nome do Grupo é ORIXA EM DEBATE e vamos debater sobre 

PINICO ? Tantas dúvidas, tantas coisas a serem colocadas e esclarecidas E VAMOS 

FALAR SOBRE PINICO ? A 30 40 50 anos atrás as pessoas mal tinham o que comer 

ou vestir e ainda sim cultuaram e se sacrificaram pela Culto religioso e a sua fé. Hoje os 

adeptos estão discutindo sobre PENICOS! So tenho a LAMENTAR MUITO. 

Claudia Regina Inacio Da Silva Relaxa dofono 

Jogun Sile  Dofono Obaluaie É só sair. Vc não é obrigado a estar aqui.  

 

Jogun Sile  Dofono Obaluaie Vi que vc está nos criticando em sua página também. 

Não precisa pedir pra sair não, vamos sair com vc. 

 

Dofono Obaluaie OK 

 

Celia Lima Também quero 

 

Leandro Filhos Kkkkkkkk 

 

Celia Lima Isso ce usá na sua casa você que não pode anda bem aguda muito 

 

Odé Ilóró Gente o povo da roça,fazia as necessidades no penico,cagava nos 

buracos,limpava o danado com folha, sabugo de milho... Nossa geração não pegou esse 

tempo,acredito que não tenha alguém na comunidade com mais de 60 anos,mas eles são 

provas isso era o recurso da época, provavelmente se vc estava recolhido teria que usá-

lo,e alguém ia ter que despachar!😂😂😂😂 Coitados... Dos babás e yás 

jibonãs....kkkkkk 

 

Van Sena Omoloji A moda de repensar a tradição é algo bom ou ruim? 

Fernando Khouri  Essencial a sobrevivência 

https://www.facebook.com/ingrid.nodario
https://www.facebook.com/celso.albuquerque.965
https://www.facebook.com/cesar.martins.75470316
https://www.facebook.com/celso.albuquerque.965
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010268375379
https://www.facebook.com/claudiaregina.inaciodasilva
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010268375379&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010268375379&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010268375379
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015534782849
https://www.facebook.com/leandro.filhos.5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015534782849
https://www.facebook.com/ode.iloro.14
https://www.facebook.com/van.sena.3
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
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Palmira Lopes Eu usei.... e não tenho o menor constrangimento em falar, mas hoje na 

minha casa temos banheiro!!!! 

 

Leonardo Crocia Como o Felipe falou em algum lugar no post, isso nem é fundamento 

religioso nenhum pra ser repensado. É somente uma solução antiga pra as necessidades 

da época, já que os banheiros eram no fundo do quintal. Não era somente em roncó, 

penico era muito útil e muito usado antigamente nas casas. Mas as pessoas continuaram 

usando nos terreiros pq queriam, pra fazer igual, é direito delas. Zero problema em 

defecar em vaso sanitário, todos sabem. 

 

Zenete Onigbô deus e maisssss 

Fernando Khouri  Gente, a comunidade é sim para falar de coisas serias, discutir 

religião, blá blá blá, mas tambem é um espaço para conversar bobagens, rir, rir de nós 

mesmos, religião pode e deve ser discutida com graça. Coco e penico não ofendem. 

Uma lastima o moço ter se incomodado tanto com um penico. Será trauma fecal, pode 

ser... como dito num outro tópico, o coco pode ser um massageador erótico... 

 

Madalena B De Melo Agora é diferente 

 

Adriana Paiva Eu 

 

Adriana Paiva O pior e os banho as 4:00,da manhã gelado 

Milah Gouveia E até hoje não sei a serventia disso também. Só pra judiar né. 

Leonardo Crocia O banho pela manhã cedo ou de ser gelado de matar? 

 

Adriana Paiva E fundamento gente de orixa.e melhor sofrer como os antigos doque ser 

feito como hj 

 

Milah Gouveia Fundamento do que por favor me explica 

 

Leonardo Crocia Tem gente que quebra o gelo do banho pra não matar ninguém de 

pneumonia. Capaz de ter tópico sobre isso. 

 

Van Sena Omoloji Tomei vários kkk 

 

Claudia Regina Inacio Da Silva Gente, se aboliram de vez a maionga e o dengue, me 

avisem, que eu volto, por que então deixará de ser candomblé e não serei mais 

discriminada. Rsrsrs 

 

Leonardo Crocia Claudia Regina Inacio Da Silva pois é... 

 

Vera Lúcia Nao foi abolido😁 

 

Cris Andrade Milah ninguém explica o inexplicável, entende? 

 

Claudio Cesar De Castro Lima Qdo for recolher, eu já pergunto se tem banheiro. Se for 

em penico, meu boné e vou embora. O lugar mais positivo de uma casa é a cozinha. O 

negativo é o banheiro, e não precisa nem dizer o pq. Agora, imaginem fazer suas 

https://www.facebook.com/palmira.lopes.5
https://www.facebook.com/leonardo.crocia
https://www.facebook.com/zenete.souza.9
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/madalena.b.melo
https://www.facebook.com/adriana.paiva.1656
https://www.facebook.com/adriana.paiva.1656
https://www.facebook.com/milah.doxum
https://www.facebook.com/leonardo.crocia
https://www.facebook.com/adriana.paiva.1656
https://www.facebook.com/milah.doxum
https://www.facebook.com/leonardo.crocia
https://www.facebook.com/van.sena.3
https://www.facebook.com/claudiaregina.inaciodasilva
https://www.facebook.com/leonardo.crocia
https://www.facebook.com/claudiaregina.inaciodasilva?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/vera.miranda.56
https://www.facebook.com/cris.andrade.31
https://www.facebook.com/milah.doxum?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/claudio.lima.562329
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
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necessidades fisiológicas na frente dos igbás e junto a outros recolhidos? É nojento, 

falta completa de higiene e respeito. Além do mais, tem pessoas com dificuldades em 

fazer a coisa na frente de outros. Eu tenho é muito. E se forem homens e mulheres 

juntos no hungdeme? Pra lá de constrangedor. 

Luis Miguel Martin Rosales  No passado eu vi isso. Hoje praticamente todas as casas 

aboliram o tal penico, absolutamente desnecessario. Imagina um cargo com tal função... 

Taquipariu 

Van Sena Omoloji Yápinicoê. 

Luis Miguel Martin Rosales  Bem, dizem que quem dá cargo e o orixá... 

Van Sena Omoloji Já acreditei nisso... 

Luis Miguel Martin Rosales  Agora tu imagina um orixá me dando um cargo desses 

Fernando Khouri  Eu sempre ia a Goiania, enquanto minha tia/sogra esteve viva. Lá 

constantemente eu precisava me hospedar num hotel, inventando alguma desculpa pra 

véia que não entendia minha dificuldade. 

 

Alicinha Monteiro Graças a Oxalá nunca fiz nisso e nunca levei de ninguém... mas 

existe sim!! Isso pra mim é falta se higiene. 

Gilson Nélio  Sim mas isso lá nos anos 70 por falta de estrutura mesmo.Se levar-mos 

em conta que nessa época banheiro com louça tais como é hoje era coisa de quem ja 

tinha um certo padrão de vida. Não seria, nem era absurdo. Quem nunca usou uma 

"privada "cavada num fundo de quintal tem menos de 50 anos de idade, ou então nasceu 

num berço com certas regalias 

Gilson Nélio  "Penico" era um objeto que praticamente todos os lares tinham .Pelo 

menos os que não tinha "banheiro " dentro de casa 

Gilson Nélio  É como a tal da depilação da virilha .Todo mundo diz que tem nojo. 

Mas " raspadinhas(os) "é coisa dos anos 80 pra cá. 

 

Luis Da Silva Apesar de ter só 6.1 peguei um pouco desse tempo o penico ou urinol era 

usado não só em roças mas em muitas casa,ainda muleque despachei muitos em valas 

ou privadas no fundo dos quintais,fazer o que ordem dos mais velhos! 

Gilson Nélio  Minha função matinal antes de sair pra escola..pegar o penico de meus 

pais de joga-lo e lavar direitinho ..Snão bicho pegava 

Luis Da Silva É mano era assim mesmo kkk! 

 

Claudio Cesar De Castro Lima Gente, já tá de bom tamanho o penico, pois não? Please? 

Gilson Nélio  Que nada Claudio Cesar De Castro Lima A gente ainda nem falou das 

possíveis cores e consistências 

Luis Da Silva Branquinho era moleza pior era quando vinha o carijó de ágata kkk! 

Paulo Cesar Silva Eu usei e tenho orgulho 

https://www.facebook.com/luismiguel.martinrosales
https://www.facebook.com/van.sena.3
https://www.facebook.com/luismiguel.martinrosales
https://www.facebook.com/van.sena.3
https://www.facebook.com/luismiguel.martinrosales
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/alice.monteiro.330
https://www.facebook.com/gilson.nelio
https://www.facebook.com/gilson.nelio
https://www.facebook.com/gilson.nelio
https://www.facebook.com/luisantonio.dasilva.5243
https://www.facebook.com/gilson.nelio
https://www.facebook.com/luisantonio.dasilva.5243
https://www.facebook.com/claudio.lima.562329
https://www.facebook.com/gilson.nelio
https://www.facebook.com/claudio.lima.562329?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/luisantonio.dasilva.5243
https://www.facebook.com/paulocesar.silva.9083
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=MODERATOR
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=MODERATOR
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=MODERATOR
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=MODERATOR
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=MODERATOR
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Luciano Ase Cabuçu No axé onde sou omorisa a 60 anos a história é no penico 

"cokembé", Não pergunto o porquê nasci nisso e respeito a história. 

 

Maire De Bessem Boa noite a todos! Eu fui iniciada, e nunca usei pinico... Usei 

banheiro normal, mais entendo que a muitos anos atrás, eram usados pq a maioria das 

casas de santo, eram em lugares que não havia banheiro , então a situação era muito 

precária ... Não entendo nos dias atuais isso acontecer...Uma coisa, é vc se adaptar a 

uma situação, outra coisa é vc levar isso a diante, como fundamento! 

Cris Andrade Ou "tradição..... 

Luciano Ase Cabuçu Detalhe a casa tem 6 banheiros. 

 

Maire De Bessem Fundamento pra mim, sao muito mais importantes do que isso... Eu 

passei por fundamentos que achei muito lógicos, não vem ao caso colocá-los aqui. 

Fernando Khouri  Nem deve minha irmã, nem deve. Nossa proposta não é revelar 

fundamentos, mas sim quebrar afundamentos. 

 

Maire De Bessem Naquele tempo, tudo era muito difícil , e muita coisa foi passada de 

pai pra filho, acabou se misturando com fundamentos e assim permanece até hoje em 

algumas casas... 

Fernando Khouri  Fato, esta é nossa proposta, separar o que é fundamental 

(fundamento), de invenções ou necessidades que foram assumidas como fundamentais e 

essenciais ao axé. 

Fernando Khouri  A proposta não é e nunca foi saber de fundamentos, mas sim 

derrubar afundamentos, mas aqui realmente as pessoas nivelaram os fundamentos das 

suas casas ao penico. 

 

Ana Maria Soares Ainda existe. 

 

Ana Maria Soares Não tive a oportunidade de usar na iniciação, mas usarei em breve na 

obrigação. Com muito orgulho. Quem me dera ter usado na iniciação. 

Jogun Sile  Como é que é Ana Maria Soares ? Orgulho de usar penico? 

Ana Maria Soares Sim, o penico faz parte da manutenção "das coisas" , como eram no 

passado, no axé. Não modernizou. Acho ótimo. Tenho pavor a modernidade no 

candomblé. 

Sidarta Dan Misericórdia 

 

Ana Maria Soares Misericórdia e ter sido iniciada numa casa e que não o usava e ter 

passado o que eu passei. 

Jogun Sile  Tem que mandar desligar a luz, a água, enfim manter as coisas como 

eram... 

 

Maire De Bessem Tomar banho de madrugada nos riachos etc 

 

https://www.facebook.com/babalorixalucianodoxum
https://www.facebook.com/maire.doxumare
https://www.facebook.com/cris.andrade.31
https://www.facebook.com/babalorixalucianodoxum
https://www.facebook.com/maire.doxumare
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/maire.doxumare
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/anamaria.soares.562
https://www.facebook.com/anamaria.soares.562
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/anamaria.soares.562?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/anamaria.soares.562
https://www.facebook.com/nelson.dossantosjunior
https://www.facebook.com/anamaria.soares.562
https://www.facebook.com/jogunsile.orixa
https://www.facebook.com/maire.doxumare
https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/badge_member_list/?badge_type=ADMIN
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Maire De Bessem Rsrs 

 

Ana Maria Soares Eu acho que deveria. Concordo plenamente. 

Restariam poucos na religião. 

E talvez não estivesse a baderna que está. 

Jogun Sile  Ok Ana Maria... 

 

Luciano Ase Cabuçu Falou tudo Ana Maria Soares. 

Fernando Khouri  Ana, tenho vontade de chorar. 

 

Ana Maria Soares O uso do penico não é motivo para choro.  

Motivos outros, e sérios, existem em abundância no candomblé. 

 

Sidarta Dan Esse pinico tá rendendo kkkkkkk Jogun Sile dizem que "a merda quanto 

mais mexe mais ela féde" e tá comprovado kkkkkkkk Fernando Khouri kkkkkkkkkkkk 

 

Maire De Bessem Kkkkkkkk 

 

Marilene Cruz Ana Maria , concordo com vc em vários pontos, não concordo com com 

o penico mas a luz elétrica me incomoda no roncó, pra mim poderia ser lamparina, 

velas. Mas o grupo é pra cada um expor o q pensa, não tem pq sair pq as pessoas 

pensam diferente. 

 

Van Sena Omoloji Vou escrever uma peça inspirada nessa história do pinico, velho! 

 

Sidarta Dan Van Sena se tiver vaga me encaixa por favor 

 

Van Sena Omoloji Pode deixar kkkk 

 

Ana Maria Soares Cara Marilene Cruz , não saí do grupo. Me retirei do tópico. 

Não gosto de piadas nem deboches. Entendo que ambos os comportamentos, são formas 

de falta do tão apregoado "respeito".  

Um abraço. 

Fernando Khouri  Van Sena, escreva um monólogo é mande. Estou querendo um 

monólogo inédito pro festival. 

Van Sena Omoloji Você também é das artes Bàbá Fernando Khouri ? 

Sidarta Dan Fernando Khouri ator diretor formado em artes cênicas entre outras cositas 

mas é talentossimo 

 

Sidarta Dan Van Sena 

 

Sidarta Dan Talentossisim o 

Jogun Sile  Ele fazia a Mariza Chaves na boate Katakombi no Rio... 

 

Van Sena Omoloji Vamos combinar esse texto. Acredito que esse penico pode gerar 

alguma merda boa, hein Fernando Khouri? kkk Sou também do teatro, formado em 

Bacharelado Interdisciplinar em Artes e estudando Licenciatura em Dança. 
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Itamara Almeida Ja ri horrores com esse pinico ou penico. Não fui iniciado na era do 

penico e não seria se tivesse na minha casa. Qdo montei minha roça fiz questão de 

construir um banheiro dentro do ronco. Aliás fica no corredor das camarinhas. Tenho 2. 

Masculina e feminina kkkkk. Outra coisa que acho sem nenhum fundamento e que 

algumas casas depois de tudo ainda os yawos sao levados a igreja pra comungarem. 

Deade que decidi me iniciar me recusei a tal coisa. Respeito a religião católica, mas nao 

sou católica. 

 

Itamara Almeida Hoje, no ase da minha família ng mais vai a igreja. 

 

Van Sena Omoloji Na minha casas tem essa tradição. Fugi dela. Sou rebelde. 

 

Itamara Almeida Né? Eu tbm. Depois de mim, ng mais foi. E meu pds aboliu isso. Viu 

que nao fazia sentido. 

 

Bárbara Porfirio Van Sena Omoloji se escrever a peça me encaixe? Desde que eu não 

faça o papel de lavadora de pinico eu topo rsrsrsrs 

 

Cris Andrade Olha sofri com muitas besteiras pautadas de "fundamento" mas onde fui 

iniciada não tinha essa preguiça de levar iyawo ao banheiro e podia tomar quantos 

banhos quisessem. A higiene agradece! 

 

Luis Da Silva Interessante, depois de tantos tempos não me lembrava mais do tão 

famoso urinol ou penico kkk e olha que cansei de carregar 

 

Fernando Khouri  Infelizmente, o povo brasileiro em geral, salvo raríssimas 

exceções, apenas segue a manada, é gado de corte que vai onde o tocador de boi 

mandar.  

Na politica é assim, nas filas dos bancos é assim, no comercio em vésperas de dias 

festivos é assim e assim é na religião.  

Aqui é fácil dominar o povo em nome de Deus, dos dogmas ou, como no caso do 

candomblé, das tradições. Ninguem quer pensar se aquela tradição é inútil nos dias de 

hoje ou não. O PDS/MDS falou que o avô falou que falou que foi o bisavô que ouviu da 

tetravó e assim todos se conformam, se calam e aceitam cegamente a ideia de que cagar 

no penico tem axé. E ai de quem discutir o penico cagado do axé. 

Felipe Figueiredo Fernando, candomblé não anda na mão da lógica do raciocínio dos 

nossos pudores e entendimento sobre aquilo que fomos formados a achar correto. ( Tá 

tudo sem vírgula) Manter um costume, não é ser burro, apenas forma de preservação a 

memória. Você está endeusando o penico! Colocando em lugar de destaque, na idéia 

dos que usam, são " alienados" não é bem assim. Há as ideias insanas, mas há tbm de 

preservar a forma simples de cultuar. Não há fundamento no penico, mas deixa ele lá na 

Santa paz! Tem coisa pior que isso.... 

Marilene Cruz Seja qual for a opinião do outro a mesma deve ser respeitada. Se no 

grupo existe o povo intelectualizado, beleza mas a visão alheia tem q ser respeitada e 

não ironizada. 

 

Orlando J. Santos oi 

https://www.facebook.com/itamara.almeida.50
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Jogun Sile  Esse utensílio foi usado por necessidade em um tempo que não havia 

outro recurso. Pois bem a luz elétrica substitiu a lamparinas, o ferro elétrico o ferro de 

brasa, o fogão a gaz o de lenha. E o povo quer a volta do penico. 

Chocado. 

 

Ana Maria Soares O povo.... A manada.... 

 

Ana Maria Soares Interessante 

 

Ana Maria Soares Acreditar que manter algo é seguir manada? 

 

Ana Maria Soares Enfim....fiz minha participação. Me retiro do tópico. 

Meus respeitos a todos. 

 

Luciano Ase Cabuçu Felipe FigueiredoFigueiredo e como há, respeito ao alheio é bom , 

muita gente que passa a ética nas palavras é pai de santo de fórum, muita gente é 

formada influenciada nos fóruns do antigo Orkut E Facebook mal frequentam ou sequer 

seguem uma casa. 

Fernando Khouri  Eu 

Fernando Khouri  Ih Jogun, tá confirmado, pelo silencio o feito de Orkut fui eu 

mesmo. Fico feliz, mais um titulo. Já me chamaram de baba biblioteca, babapostila, 

babacursinho e agora, o honroso titulo de baba ORKUT. Mereço o troféu. 

Jogun Sile  Esses são os nossos pares... 

Fernando Khouri  Não tiro a razão, nós estamos realmente na contramão da 

macumba 

 

Marilene Cruz É apenas um outro olhar e deve ser respeitado. 

Jogun Sile  Marilene hoje vc está muito condescendente... 

 

Orlando J. Santos Fernando Khouri, vou te dar mais um Título criatura de outro mundo: 

Tu e o JB Paz (que ainda não foi contaminado pela navalha do candomblé) são os 

melhores entre nós. "Pronto Falei !!!" 

 

César Martins Eu estou na contra mão De muita coisa dentro do candomblé. Mas 

Sou a favor da livre comunicação. Se não pudermos falar o que pensamos, pra 

Que pensar!!!!!! 🤔 

 

Bel Tribal Ai gente tinha um plastico forrando o pinikinho kkkkk e depois xolocava 

nakeles pacotao de mercado do tempo ke era de papael ...PARA E PENSE AGORA; 

imagina o tipo de Beco ke nasceu meu pai Ogum e lebara kkkkkkk amo vcs lembranças 

e risos eternos 

Fernando Khouri  Gostei, a ideia do penico forrado é boa. 
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Claudio Cesar De Castro Lima Forrado ou não, é nojento. Falta de higiene mental. Não 

é a msm coisa que tratar de uma pessoa incapacitada ou doente, ou até msm uma 

criança. Isso, se alguém ainda usa, é um retrocesso. 

Bel Tribal Irmao era sitio longe em Castro pr . vo te fala eu era na epoca pianiasta 

classica da EMBAP foi um puta transtorno na minha vida mas hoje to bem tinha uma 

casinha la na longe e pasme ela tratava como iropi tudo ke seria deixado para 

tras.GRAÇAS AOS MEUS DEUAES TO BEM ATE HOJE . Mas depois destes 60 dias 

eskessi como se tocava piano e essa foi a moir teisteza da minha vida em fim mas hoje 

esta tudo bem 

Orlando J. Santos É simples. Bem simples!!! Antigamente não se tinha privadas, então, 

utilizavam-se os penicos. Claro, não há mais necessidade disso por que os òrísà(s) estão 

vivos e acompanham o desenvolvimento da humanidade. Infelizmente alguns sacerdotes 

continuam parados no tempo... Ou seja, sentam seus ìyáwó(s) no penico para 

concluírem com sucesso as suas OBRAS. Cada um senta no troco que achar adequado... 

 

Orlando J. Santos O que me impressiona é como os assuntos são distorcidos... Fogem 

completamente ao proposto pelos autores dos tópicos. Terrível isto, por que parece que 

estamos lidando com pessoas realmente primitivas (no sentido salvagens) e não com 

pessoas que praticam um culto primitivo (no sentido de primeiros). 

 

Claudio Cesar De Castro Lima Orlando, segundo um dos moderadores, há que se ter 

liberdade. Respeitando o seu próximo e não usando deboches idiotas. Mas a 

comunidade é composta de liberdade. Então, além de, algumas vezes desviar-se do veio 

principal, o penico está rendendo... 

Orlando J. Santos Olha, não quis fazer deboche, Claudio Cesar De Castro Lima, Nem o 

chamei de idiota. Alcunha que também não cabe a mim. Humildemente,peço-lhe 

desculpas se lhe ofendi. Isso que você disse é correto: "Mas a comunidade é composta 

de liberdade". Essa liberdade me permite lhe dizer a "minha verdade" sem precisar ser 

mal educado. Ou seja, ha o que se diz e o que se entende. 

Claudio Cesar De Castro Lima Orlando, vc entendeu errado. Estava me referindo a 

outras coisas várias vezes acontecidas. Infelizmente acontecidas. Não quis dizer que vc 

fez deboche e nem que me chamou de idiota. De fato, vc entendeu diferente minha 

postagem. Espero ter esclarecido, ok? Abraços. 

 

Orlando J. Santos Claudio Cesar De Castro Lima , hunnnnnn. Realmente há o que se diz 

e o que se entende. Obrigado por me ajudar a pensar melhor. Um abraço. 

 

Orlando J. Santos nem a conheço. 

 

Orlando J. Santos E se não falam de mim, eu morro. 

Luis Miguel Martin Rosales  Lei Do Retorno expulso do grupo deste grupo 

Jogun Sile  Que fake agressivo, revoltado. Coitado (a) , deve ser alguém 

profundamente infeliz... 
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Orlando J. Santos Boaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!Parabéns pela decisão. 

Luis Miguel Martin Rosales  Os comentários impertinentes deste senhor também 

serão apagados 

 

Marilene Cruz O q um penico não faz!!! 🤔🙄 

 

Orlando J. Santos kkkkkkkkkkkkkkkkk, Adorei. 

Luis Miguel Martin Rosales  Penico deve ser extremamente incômodo, deixa os 

bagos de fora, troço feio da porra! 

Marcos Borges Pai, Nao conseguiria fazer 

Girlene Iyá Vanju Imaginado a cena 😕😩😕😩😕😩😕😩😕😩😕😩 

 

Orlando J. Santos Para melhorar a comunicação,devemos evitar os palavrões. A 

comunidade deveria proibir escrevê-los. 

Luis Miguel Martin Rosales  Tem razão, vou me policiar 

 

Orlando J. Santos Obrigado. 

 

Teroknor Cardassia Perguntar não ofende, e lá vai: pra quem utilizou o banheiro 

normalmente, sentar no vaso não seria quebrar preceito, já q só pode ficar na esteira? 

Jogun Sile  Teroknor 

Por acaso no penico se caga de pé?  

Acho que senta também... 

Andrea Arbaiter Oya Sindere Tem que sentar 3 vezes no penico par depois dar 

andamento no serviço rsrsrs. 

 

Orlando J. Santos Como diria Fernando Khouri, irritado: o certo é manter a santidade do 

ìyáwó. Sem penico. Sem vaso sanitário,sem fezes... 

 

Ariane Sàngó 

Teroknor Cardassia É um paradoxo 

Quanto mais conhecimento vc tem, mais dúvidas surgem 

Ana Maria Soares Eu realmente tinha uma outra visão deste grupo. 

 

Ana Maria Soares Algumas fezes caem no penico, outras, saem pela boca. 

Lamentável a forma sarcástica, debochada, como o assunto é tratado e , principalmente 

com as pessoas que ousam ter opinião contrária ao senso comum do grupo. 

 

Bel Tribal Galamdo em penico jogado em kualker lugar ...lebro ke hoje aki onde eu 

moro nao tem esgoto entao tcnicamente falando a grande maioria da nação joga no 

kintal ou na Natuteza mesmo 

 

Bel Tribal Bora falat de outra coisa credo tamo falando de caca a muito tempo ja 

kkkkkkk 
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Orlando J. Santos Lamentável tornar isso assunto importante. 

 

Claudio Cesar De Castro Lima Me parece que foram uns 280 comentários sobre o 

penico. Tá de bom tamanho, né? 

 

Jogun Sile  306 comentários. Penico da ibope. 

Sidarta Dan O mundo é redondo tudo k é ou se assemelha ao orifício é sempre muito 

muito atrativo kkkkkk Jogun Sile 

Claudio Cesar De Castro Lima Vixe! 

 

Orlando J. Santos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

Luis Da Silva Gente esse tópico foi simplesmente hilário,os comentários e suas 

respostas foram top, adorei kkkk! 

 

Orlando J. Santos Tô até pensando em quebrar os vasos sanitários aqui de casa. Aí 

quando Fernando Khouri chagar aqui e pedir para ir ao banheiro lhe entregarei um lindo 

penico de prata. Disse penico, não disse pilão. 

Fernando Khouri  Nem vo aí 

Roxana Matarrari Assunção Olhem esse que moderno. Aí não dá para falarem que não 

houve evolução. 😂😂😂😂 

Sidarta Dan Roxana Matarrari Assunção vc foi a melhor 

 

Felipe Figueiredo Ainda esse Penico??????? Quem quiser usou um quando era 

criança????? 

 

Claudia Souza Com o perdão pelo vocabulário, mas definitivamente descobrimos que o 

pessoal gosta de falar "merda", ou sobre "merda", não é??  

Que pena que outros tópicos não sejam tão amplamente discutidos com tanta 

vêemencia... 

 

Claudio Cesar De Castro Lima Exatamente, Mãe Claudia. 

 

Vera Lucia Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Palmira Lopes Eu me submeti....rsrsrd 

Jogun Sile  Hoje me lembrei do penico... 

 

Luis Da Silva Kkkk boooa! 

 

Rosa Maria Germinari Moreira Me lembrei do pinico também né Omar 

Luis Miguel Martin Rosales  Deus é mais!!! Já arrumaram cargo pra penico? 
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Luis Da Silva Tbm conhecido como urinol! 

 

Baba Eduardo Tobícideuá Hadad Pelo amor da santa coroa de Dadá,vamos cair na 

realidade meu povo,estamos em 2018!Querem seguir tanto a "tradição",então voltem a 

serem escravos,vão morar em senzalas e esqueçam o mundo...affff cada uma!!!! 

 

Josedith Peixoto 

 

Josedith Peixoto Lkkkklkkkklkkk 

 

Maama Jucy Bruno Ja vi que não leram e entenderam nada, nada, da vivência de nossos 

ancestrais. Triste! 

 

Alexandre Munrha Falando de ancestral ..lembro do negro na senzala ... Pinico e muitas 

outras coisas eram da casa grande .. Ou seja ..negro não usava pinico .. 

Não peguei esta época ..!!! Sou novo 

 

Mirian Rosario Simmmm....euzinha...kkkkk.... 

 

Ana Maria Moniz Soares nunca... 

 

Katucha Nbole Usei era horrível só ia quando não me aguentava mais 

Muito constrangedor 

 

Jackie Lins Edison Gomes de Carvalho 

César Martins Na minha época nem pinico nós tínhamos!!!! 

Era uma lata de tinta, dessas de 18lt, nossa mãe pequena levava, todos os 5 do barco 

usavam ( eu era o último, imaginem)  

E era isso duas vezes ao dia. Constrangedor!!! Mas na época ou era assim ou não era!!!  

A comida era pouco e somente comida 

De Ase, nada dessa modernidade de arroz, pão, bolacha de hoje em dia. Com isso 

usávamos pouco o nosso pinico improvisado. 

 

Bàbálòrìşà Adéyęlà Jamais... Lamentável 

 

Nanda Pontes Acredito que num lugar mais humilde seja necessário para que a pessoa 

não saia do quarto. Admiro quem passou por isso, tenho muito respeito pelos pequenos 

sacrifícios pessoais de cada um 

Fernando Khouri  Sem duvidas Nanda, muitos dos nossos passaram por isto, num 

tempo em que isto era necessário. A questão aqui é isto ainda estar em uso, quando toda 

casa tem ou deveria ter um saneamento básico. Um banheiro e uma privada é o mínimo 

que se pode esperar de uma casa de axé. 

Jackie Lins Flavio Gomes Ayla Cristina 

O mínimo 

Robson Cruz Nãããã. Não há fundamento que me obrigue a isso. 

Claudinei Viana  Não, não usei 
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https://www.facebook.com/AseAiye
https://www.facebook.com/nanda.pontes.549
https://www.facebook.com/fernando.khouri
https://www.facebook.com/nanda.pontes.549?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Jackiesardella
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005091736137&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ayla.cristina.52?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/robson.cruz
https://www.facebook.com/dinei1971
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Claudinei Viana  Aqui em casa também não se usa isso, mas conheço casa que ainda 

usa. 

 

Claudio Cesar De Castro Lima Isto é nojento! 

 

Bárbara Porfirio Conheço casa que é no balde de alumínio. Não sei o que é pior, 

entregar nena pra talvez uma pessoa que você não tem nem o mínimo de intimidade ou 

limpar a nena e lavar o balde depois. 

 

🤦🏻👌🏻Que uó deve ser isso. 

Ingrid Nodario 😂😂😂😂😂 

Bárbara Porfirio Ingrid Nodario uó viado kkkkk 

 

Ingrid Nodario Bárbara Porfirio já pensou que horror? 

 

Bárbara Porfirio E quando da aquelas vontades de largar de madrugada? Caga e deixa o 

balde lá dentro empestiando tudo? Até a " jibonã " acordar pra maionga? 🤔 😂 😂 

😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 Hahahahahahha 

 

Ingrid Nodario Bárbara Porfirio mortaaaaaaaa. 😂😂😂😂😂😂😂 

 

Bárbara Porfirio Ingrid Nodario Porra... Não dá pra aceitar ficar na fedentina não dá 

mesmo. 

Viviane Oliveira Usei sim. Lata de tinta... porém meu pai colocava saco de lixo preto, 

forando a lata para eu ir e depois ele mesmo recolhia, não deixava a minha mãe 

criadeira retirar não, ele mesmo perguntava se estava suja. Tanto xixi qt nena. 

 

Laércio Adriano Benazzi bom, não sendo pequeno...pois sou meio ruim de mira...e sem 

óculos pior ainda.... 

 

Jefferson Motta Eu não usei, os meus também não. 

 

Rafael Alcantara Eu acredito que o uso desse objeto se dá mais pelo fato do iniciado não 

poder se sentar no alto uma vez que o vaso sanitário normalmente é praticamente da 

altura de uma cadeira, eu tenho pavor a esse objeto quando vi isso no ronco lembrei de 

quando criança ao brincar com meus primos dentro da casa de minha avó agente sempre 

achava ele embaixo do cama rsrsrsrs era uma algazarra rsrs 

Quando fui iniciado não se podia sentar em cadeira nem comer de garfo e faca nem 

tomar banho de chuveiro nem comer nada quente nem podia tantas outras coisas aff 

eram tantas proibições lembro se cada uma delas, cumprir meu resguardo passo a passo 

pedindo paciência a minha mãe Oxum e logo estava livre de tantos preceitos! 

Cícero Centriny Alguns ronkós já modernizaram, usam pinicos de plástico. 

Jorge Viegas Em pleno ano de 2018 ainda se fazer uso se penico numa camarinha não 

tem justificativa. 

Desrespeito a quem está cuidando do recolhido e constrangedor para quem está de 
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https://www.facebook.com/claudio.lima.562329
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https://www.facebook.com/ingrid.nodario?hc_location=ufi
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https://www.facebook.com/ingrid.nodario
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obrigação. Deus me livre! 

 

Na camarinha da minha roça tem banheiro privativo, todo na cerâmica branca e vaso 

sanitário com descarga, sim! 

 

Ana Carolina Paulo Usei a 15 anos atrás! 

 

Fernando Souza Tá amarrado!  

Eu iria vomitar tudo é aí a obrigação iria pro beleléu! 

 

Ingrid Nodario Voltamos ao penico kkkkkk 

 

Bàbá Jeferson Ti Ògúnté Não usei e nem conheço quem usou, e olha q tenho mais de 2 

décadas. Mas se tá na sua tradição use e respeite. Só respeite quem não usa. 

 

Solange Manhaes Fico imaginando a cena euzinha com 1.77 de altura, magra como um 

bambú agachada em um pinico. Kkkkkkkk, dessa eu me livrei. 

 

Celia Regina Eu não!!!! 

 

Joeder Tudão Achei. Rsrsrs 

Me pego a pensar pq no que tange aos Orós, vestimentas, paramentas, cantigas e ritos 

cabem tantas modernidades; e querem preservar logo os "luxos" que separavam a 

senzala da casa grande?? 

Jogun Sile  Joeder Tudão  

 

Misericórdia vc foi desenterrar a m.... 

 

Joeder Tudão Jogun Sile desenterrei nada... Tava no penico ainda 

 

Joeder Tudão Kjk 

Jogun Sile  Joeder Tudão  

Chama a mãe pequena que ela leva. Credo.  

Não consigo pensar em nada mais desagradável. 

 

Marquinhos Do Oxalofã Usei sim...... 

 

Paty Silva Santos Acho q o uso do penico, e mais uma questão da época do começo do 

candomble no Brasil. Não existia banheiro dentro do ronco, o recolhido não podia sair 

do ronco para ir la na casinha* então o uso do pinico hoje, com banheiro dentro do 

ronco, não há necessidade desse tipo de constrangimento.se formos falar de altura do 

vaso,e quase o mesmo do apoti . 

 

 

O debate pode ser encontrado no link abaixo: 

https://www.facebook.com/groups/1408731779203972/2174049156005560/?comment_

id=2174089356001540&notif_id=1559393406276376&notif_t=group_highlights  
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