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RESUMO
O texto apresenta discussões virtuais nas mídias sociais que ocorreram nos meses de
junho e julho de 2019, entre o Conselho Internacional de Ifa, que afirma terem sido todos
os Orixas iniciados em Ifa, e por outro lado, as famílias tradicionais dos Orixás, em Oió,
que afirmam os Orixas nunca terem sido iniciados em Ifa. Apesar de educadas, as
mensagens são incisivas e contundentes de ambos os lados.
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INTRODUÇÃO
No mês de junho de 2014, o templo de Ifá de Okè-Itase, Ilè-Ifè, durante o festival
anual 2014-2015 publicou um mito no qual dizia que Sàngó teria sido iniciado em Ifá.
Isso provocou uma contestação imediata do povo de Sàngó, em Òyó, que negou veemente
que Sàngó tivesse sido iniciado em Ifá, através do perfil Àsà Òrìsà Aláàfin Òyó1, o que
gerou uma enorme discussão virtual.2
A situação manteve-se mais ou menos sem grandes manifestações de ambos os
lados, até maio de 2019. No mês de junho, o Conselho Internacional de Ifa, através de
Solagbade Popoola3 novamente publicou versos4 nos quais não apenas Sàngó, mas Ògún,
Èsù, Obàluayé, e todos os Òrìsà, incluindo Obàtálá, teriam sido iniciados em Ifá, e
reconheciam Òrúnmìlà como o líder de todos.
A resposta foi imediata do povo de Òrìsà, e muito mais forte, não apenas com
texto, como em 2014, mas agora com vídeos publicados no Facebook. As famílias de
Òrìsà em Òyó reuniram-se, e passaram a publicar os vídeos em resposta ao Conselho de
Ifá e a Popoola, contestando abertamente Popoola e o Conselho Internacional de Ifá,
afirmando que nenhum Òrìsà foi iniciado em Ifá e que as palavras do Conselho de Ifá são
mentirosas, acusando o Conselho de ser uma entidade fundamentalista de colonização das
famílias5 de Òrìsà, comparando-o às religiões estrangeiras, igualmente colonizadoras.
Nesta luta, ao lado das famílias de Òrìsà, está também o babaláwo Fatokun
Morakiniyo, Ààrè Ìsèsè Aláàfin Òyó, sacerdote do culto do Òrúnmìlà, que também é um
Òrìsà. Babaláwo Fatokun apoia as declarações das outras família de Òrìsà, e também
contesta abertamente Solagbade Popoola em suas declarações. Segundo Paula Gomes,
ministra cultural do Aláàfin Òyó, “o povo de Òrìsà está sofrendo uma nova colonização,
desta vez, pelos próprios Iorubas”.
Com a independência da Nigéria em 1960, após a criação dos Estados Federativos
da República, a Yorubalandia se viu separada do controle político de Òyó, e isto facilitou
a criação de uma nova religião, um culto de Ifa centralizador de todos os cultos de Òrìsà
e controlado pelos babalaôs, chamado inicialmente de Orunmilaísmo6, mas atualmente
conhecida como Ifaísmo, diferente do Ifá tradicional que trata apenas do culto de
Òrúnmìlà. Os templos Ijò Ifa Adulawo e Ijò Ifa Orunmila Ato, em Lagos, mas atualmente
com filiais em muitas cidades Iorubas, marcam o início desta nova religião de Ifá moderno
centralizador dos cultos de vários Òrìsà embasados em uma nova mitologia escrita criada
para este fim.
1

Hoje renomeado para Alaaga Adejare Adisa. A mudança de nome no perfil foi por exigência do
Facebook (Paula Gomes, informação pessoal via internet).
2
Sobre este debate, ver: “Odun Ifa Oke-Itase”, Revista Olorun, n. 36, https://revistaolorun.wordpress.com
3
Ver: “Solagbade Popoola e o Novo Mito da Criação Ioruba”, Revista Olorun, n. 21. Idem.
4
Ver: “O Equívoco do Verbo Te nos Ese Ifa”, Revista Olorun, n. 72, Idem
5
Ver: “Orixá de Família e o Ifá Contemporâneo”, Revista Olorun, n. 48. Idem.
6
Sobre o Orunmilaísmo, ver nota 3.
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Neste texto reunimos as principais falas, de um lado e do outro, em ordem
cronológica. O link para a matéria original poderá ser encontrada ao final de cada matéria
transcrita. A partir deste ponto disponibilizamos as falas coletadas.

_________________________________

CONSELHO INTERNACIONAL PARA A RELIGIÃO DE IFA
Por Solagbade Popoola
24/06/2019
Oloye Fakunle Oyesanya falou minha mente. O Conselho Internacional para a Religião
de Ifa apoia e endossa sua posição como um esclarecimento adicional da Declaração
Oficial emitida pelo Conselho.
Para aqueles que sentem que são Olorisa e / ou Ologboni e a declaração não os afeta ou
lhes concerne, é um fato que Ifá é a Religião de TODOS os Irunmoles e Orisa sem
qualquer exceção. Além disso, todos os Irunmole e Orisa foram iniciados em Ifa,
exceto Osanyin.
Não há registro de Ogum sendo iniciado em Sango ou Obatala ou Orisa Oko. Não há
registro de Obaluaye sendo iniciado em Egungun, Oro, Erinle e continue, mas TODOS
estes Irunmole foram iniciados em Ifa porque Ifa é a biblioteca e o arquivo da
Inteligência, Esperança, Fé e Espiritualidade de todos os Irunmole, Orisa e Omo Eniyan,
seres humanos aqui na terra.
Aqueles entre os Olorisa e Ologboni que rejeitam ou se recusam a aceitar as
diretrizes de Ifa como vinculantes estão simplesmente agindo contra o Orisa que eles
clamam estar seguindo. Se todos os Orisa não rejeitam as diretrizes de Ifa e todos
eles iniciaram em Ifa, como ousar os devotos de Orisa e Ogboni se recusarem a
aceitar e cumprir as diretrizes?
Além disso, Ifa conta as histórias da origem, caráter, prática e operação de TODOS
Irunmole, Orisa, Ogboni, etc. Se alguém quiser saber sobre qualquer Divindade, incluindo
o próprio Olodumare, NÃO há outra autoridade além de Ifá, o maior contador de
histórias de todos os tempos e todas as gerações. Ifa também declara e explica os títulos
de TODOS os devotos de Ifá, Irunmole, Orisa e Ogboni sem qualquer exceção. Aqueles
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que não estão em Ifa são os recém inventados como Oba disto e daquilo. Se qualquer
Olorisa, Ologboni, Elegbe, assim por diante, sentir que seu título é declarado e explicado
por e em Ifa, deixe-nos dizer, mencionando o Odu e declarando as estrofes. Chega de
invenções ridículas. Ase !!!
Em relação à questão daqueles que são loucos por títulos inexistentes e falsos, o Conselho
Ifa se abstém de nomear nomes para dar aos envolvidos a oportunidade de corrigir o erro
de forma discreta e honrosa sem perder a reputação. O Conselho não tem nada a ganhar
em submeter alguém ao ridículo. Ao mesmo tempo, o Conselho de Ifa não pode ser
responsabilizado pela conduta daqueles que optam por se ridicularizar. Além disso, o
Conselho da Ifa NÃO cola nenhum nome ou imagem de ninguém, se o Conselho escolher
permanecer NEUTRO sobre esse assunto.
Deixe aqueles que têm ouvidos, deixá-los ouvir. Deixe aqueles que têm respeito próprio
e estão envolvidos nesta ridícula TITLEMANIA ajustar a conta.
Aboru Aboye,
Solagbade Popoola
Presidente, ICIR.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2361353097412078&id=165231
8954982166
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OBA EDU MORAKINYO FATOKUN
Oyo, 5 de julho de 2019
Como o presidente do Conselho de Chefes e Anciões da Religião Tradicional Oyo Alaafin
é meu dever enviar esta carta dirigida ao "Presidente do Conselho Internacional da
Religião Ifá" em Ekiti.
Para o Conselho Internacional da Religião Ifa (ICIR)
Presidente Solagbade Popoola
Ekiti
Assunto: Declarações nas mídias sociais
Aboru Aboye,
O Conselho de Chefes e Anciãos Tradicionais de Oyo Alaafin para a religião tradicional
tem o prazer de aproveitar esta oportunidade para compartilhar com vocês que uma
reunião aconteceu em Oyo devido a várias publicações na internet e mídias sociais sobre
crenças religiosas tradicionais causando crise intra-religiosa entre nossas comunidades
religiosas tradicionais iorubás.
É para enfatizar que nossa fé indígena simboliza a coexistência pacífica; portanto, é
importante notar que a diversidade da religião dos Orisa surgiu em diferentes famílias e
localidades na terra Yoruba. Por essa razão, existe entre nós uma grande diversidade de
adoração a Orisa; É também importante lembrar que através das variedades de nossas
crenças religiosas, a paz é pregada e praticada, e não a competição ou a supremacia.
As declarações feitas pelo Conselho Internacional da Religião de Ifá não estão de
acordo com os princípios de nossa fé indígena. Eles foram feitos com desespero,
depreciação, autoritarismo, absolutismo e arrogância, se afastando de nossa antiga fé da
verdade, transformando-a em um Novo Testamento.
Ifa Orunmila está entre as nossas diversidades religiosas tradicionais iorubás; Orunmila
e outros Orisa vieram para servir a humanidade com simplicidade e humildade; Orunmila
nunca ensinou sua arrogância ou supremacia aos seguidores acima de toda a criação de
Olodumare.
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Um provérbio ioruba diz:
“Um ki tori owo gbe aburo divertido egbon”
"Você não pode desconsiderar seu irmão idoso por causa do dinheiro"
Além disso, Odu Ifa Oturupon Obalufon diz:
“Jejeje niwa ogbo
Ogbo o logun
Lo dIfa fun Orunmila ati Obalufon
Nijo ti ganhou lo re jijagba lotufe oun daye
Orunmila ri Obatala
Orunmila n obo oye ki Obatala
O dobale fun ohun o se wa dobale fun o
Oi ai agba ni tara mi ni
Orunmila ni kin lo fi je agba ko fi han ohun
Obatala ni kini iwo fi gba pe
Oju ohun lo
Orunmila ba si fila ori re
Gbogbo irun ori re ti di funfun
Obatala se você é fi je agba
Obatala naa si fila ori e
Gbogbo ori re ti ri bi apata
O ti ti ri ser divertido bi igba odun
Orunmila ba fi ori bale divertido Obatala
Orunmila wa bi Obatala pe
Ba wi ni ti ti ri aye se
Obatala wa ni pelepele la ganhou n se
Jeje niwa ogbo
Ogbo logun ”
Tradução:
“Jogou Ifa para Orunmila e Obalufon
Quando eles estavam lutando para ser o mais velho de Ife
Orunmila viu Obatala
Orunmila estava esperando que Obatala se deitasse por ele
Obatala disse: “porque eu deveria deitar para você?”
“Você não reconhece uma pessoa idosa?”
Orunmila disse: “o que te faz ser ancião? me mostra”
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Obatala respondeu-lhe: “o que te faz acreditar que você é mais velho que eu?”
Orunmila removeu seu boné e
Todo o cabelo dele era branco
Obatala removeu seu boné também
Sua cabeça parecia uma pedra
Obatala disse a Orunmila:
“Tem sido assim há mais de 200 anos”
Orunmila agora deitou-se para Obatala
E perguntou-lhe como você fez isso nesta vida
Obatala respondeu que é através da calma
Calma é o comportamento para alcançar uma vida longa
Não há outro remédio para uma vida longa.
Ifa nos ensina o seguinte: “PELEPELE”
Respeite os anciãos; respeitar os outros e seus conhecimentos;
Orunmila não está acima de outros Orisa; Orunmila não sabe tudo.
Outro Odu Ifa, OSETUA diz:
“Konkoro awo ewi nile Alado
Orun redede couve awo oderada
Alakan ni be lodo venceu a lakaye pepepe awo oluweri
AdIfa fun igba Irunmole ajikotun
A bu divertido igba Irunmole ajipaosi
Awon pe igba oro
Won pe igba opa
Won pe ita
Ita o je
Won pe Oro
Oro o fonu
Você ganhou um titun
Ko wa le aye
Won wa sunkun para Eledumare lo
Eledumare ni ta ku laye ti e o fi ti se
Won ni Osun ni
Eledumare ni ki venceu a re fi imon je tosun
N je mo mo ni mo
Mo fi mo je je tosun o
Ore yeye o ”
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Tradução:
“Konkoro awo na cidade de Alado
Orun redede couve awo oderada
Alakan ni be lodo venceu a lakaye pepepe awo oluweri
Jogou Ifa para 200 Irunmole ajikotun
E por 200 Irunmole ajipaosi
Eles se reúnem na floresta de Oro
Eles se reúnem na floresta de opa
Eles chamaram ita
Ita nenhuma resposta
Eles chamaram Oro
Oro não respondeu
Eles chamaram bebês novos
Bebês não vêm à terra
Eles choraram para Olodumare
Olodumare disse voltar para a terra
Reconhecer e envolvê-la em todas as atividades
Agora, nós demos reconhecimento a Osun
Ore yeye o ”
Ifa ensina-nos o seguinte: NÃO DIMINUIR OS OUTROS
Todos Orisa são igualmente importantes e têm seus deveres.
Olodumare é o único conhecedor!
Ifa não tem autoridade para determinar nada qualquer outro Orisa.
Nenhum Orisa está sob o controle de Ifa.
Odu Ifa Ejiogbe diz:
“Elagejegeje Babalawo omi
LodIfa fun omi nigbati
Omi raiva alai ni ku
Ebo ni won ni ko se
Osi gbebo ni be orubo
N ekun rere la bomi
Elagejegeje ”
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Tradução do inglês
“Elagejegeje Babalawo omi
Jogou Ifa para omi (água)
Quando omi queria vida longa
Omi deveria fazer ebo
Omi fez
Agora a água está na íntegra
Elagejegeje ”
Ifa ensina-nos o seguinte:
Awo jogou Ifa para omi, mas não tem como iniciar omi para o Ifa
NÃO TEM COMO NENHUM AWO INICIAR NENHUM ORISA EM IFA.
Ifa é a religião de Orunmila e seus seguidores, mas Ifa não é a religião de todos orisa.
Odu Ifa IRENTEGBE diz:
Paragraphe 3
“………………………………
Oju o ku irikun
Enu o ku isokuwi
Ese o ku irinkurin
AdIfa divertido Orunmila
Ifa divertido ti omi oju se ranu omo
Awon awo ni ki Orunmila ou toju "owu araba"
Ki o fi kebo ru
Nigba ti Orunmila o bi
O bi okunrin
Won ni ki la mo pe
Awon ni “araba”
.................................................. ............................. ”
Tradução:
Paragrafo 3
“...............................................
Oju o ku irikun
Enu o ku isokuwi

9

Senioridade e disputa de poder: Povo de Òrìsà contesta o Conselho Internacional para a Religião de Ifá - Luiz L. Marins

Ese o ku irinkurin
Jogou Ifa para Orunmila,
quando ele quis nascer
Awo disse para ele fazer o ritual
ele deveria incluir "owu raba" no ritual
ele fez isso
Orunmila nasceu como outro menino
Como chamá-lo?
Awo disse que o bebê deveria ser chamado de "araba".
……………………………………………………………………… .. ”
Ifa nos ensina o seguinte:
Araba é o filho de Orunmila;
Araba é um divinador,
Servo do Oba e da humanidade;
Orunmila não é um Oba;
Orunmila não usa coroa;
Orunmila só usa contas.
"PELEPELE"
Respeito, paz e verdade são a base ética de nossa fé indígena.
O Conselho de Chefes e Anciãos Tradicionais de Oyo Alaafin para religião tradicional
está disponível para qualquer consulta.
Presidente do Conselho Vice-Presidente
Chefe Ifatokun Morakinyo Chefe Adeosun Osunmakinde
Aare Isese de Oyo Empire Baale Osun do Império Oyo
08035781143 08062406242
https://www.facebook.com/obaedu.morakinyofatokun/posts/427163974793979
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CONSELHO INTERNACIONAL DA RELIGIÃO DE IFA
Por Solagbade Popoola
09/07/2019
Minha atenção acabou de ser atraída pela carta escrita por Oba Edu Morakinyo Fatokun
em reação à declaração que fizemos anteriormente sobre a proliferação de Obaship e
outros títulos falsos entre os Babalawo, Olorisa e Ologboni em Yorubaland da Nigéria e
na Diáspora. Depois de ler a carta muitas vezes, sinto uma enorme dose de dor e tristeza
para responder a esta carta pelas seguintes razões:
1. Baba Awo Morakinyo Fatokun é uma pessoa idosa em Ifa. Suas declarações devem
contar, e contam.
2. Pessoalmente, considero-o um Awo para o qual os outros precisam ir, a fim de obter
esclarecimentos sobre qualquer assunto relativo a Ifa e Orisa.
3. Ele é o meu ancião que não deve ser desrespeitado, não importa o que aconteça.
Dito isto, nada me fará desrespeitar Baba Awo Morakinyo Fatokun. Não obstante, nada
me impedirá de desnudar a verdade e nada além da verdade do assunto em questão.
Conseqüentemente, aqui está minha resposta à carta:
Primeiro, Baba Awo Famoriyo me passou insultos em sua tentativa de sujar a posição do
Conselho Internacional da Religião Ifá. Em sua carta, ele escreveu que as declarações do
Conselho foram feitas com "desespero, autoritarismo (sic), absolutista (sic) e arrogância
...".
Como Ancião, ele se reserva o direito de insultar os mais jovens. São os mais jovens que
não devem falar com ele. Por essa razão, tomo os insultos de boa fé.
Fui abordado na carta como o presidente do ICIR Ekiti. Tenho o prazer de anunciar a
você que o ICIR, é agora, UM. Não há mais divisão ou facção no Conselho. Eu pensei
que você deveria saber agora, mas parece que você não tem acompanhado os
desenvolvimentos nas mídias sociais. Tenho certeza de que você ficará feliz porque o
Conselho agora é um, pois eu ainda considero você como um Élder que quer progresso
em Isese.
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Agora para o cerne da sua carta Baba: Minha declaração não foi e não é sobre quem é
mais velho ou mais jovem entre os Orisa e Irunmole. É sobre uma questão específica de
proliferação de títulos não reconhecidos e coroas Obaship entre os adeptos Awo, Orisa e
Ogboni. Como meu ancião, como direi que você convenientemente se calou sobre essa
questão principal? De qualquer forma, ainda voltarei a isso nesta carta.
Em sua carta, você estava dando a impressão de que eu sou o único que diz que Ifa é
superior a todos os Irunmole e Orisa. Você até chamou isso de "transformá-lo em um
novo IFA TESTAMENT (caps your)". Como posso fazer um ancião, um adepto de Ifá,
entender o simples fato de que Ifá NÃO é Orunmila e Orunmila NÃO é Ifá, embora ele
fosse metaforicamente chamado Ifa em muitas estrofes Ifa? Ifa é o discurso direto de
Olodumare. É a soma das atividades, personagens e pensamentos de todos os Irunmole,
Orisa e outros seres na terra e em Orun, Sky World. Se Baba pudesse aceitar isso, ficarei
muito feliz. Numa situação em que as pessoas quase conseguiram a falsidade
institucionalizada, nós, no Conselho Internacional da Religião Ifá que estamos dispostos
a defender a verdade, nós nos tornaremos alvos de ataque. Estamos cientes disso e
estamos preparados para isso.
Há um provérbio iorubá que diz: "Agba ti yoo ba je Ogun-kogun, itan-kitan nii ma a pa",
que significa, "um ancião que quer se beneficiar duvidosamente da herança de outras
pessoas, ele começará fazendo narrativas históricas duvidosas".
Eu gostaria de fazer algumas perguntas e darei as respostas para destacar a posição de Ifa
entre os iorubás:
1. Quando um bebê nasce e o ikosedaye deve ser realizado, o que nossos anciãos
costumam fazer? Ifa ou Orisa? Resposta: Ifa
2. Quando o rito de Imori deve ser realizado, o que nossos anciãos usam? Ifa ou Orisa?
Resposta: Ifa
3. Quando uma nova terra agrícola deve ser cultivada, o que nossos anciãos usam? Ifa ou
Orisa? Resposta: Ifa
4. Quando um Oba deve ser selecionado, o que nossos anciãos usam? Ifa ou Orisa?
Resposta: Ifa
5. Quando o Oba selecionado deve ser iniciado, ele está em Orisa ou Ifa? Resposta: Ifa
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6. Quando o Oba deve ser instalado, que método de adivinhação é usado? Ifa ou Orisa?
Resposta: Ifa
7. Quando alguém morre, o que foi consultado? Ifa ou Orisa? Resposta: Ifa.
Isso continua e continua.
Vou recitar apenas três estrofes para destacar a posição de Ifa entre os Irunmole:
1. Em Ogbe Osa, Ifa diz:
Ogbè sárárá
Ogbè sororo
Díá fún Màrìwò Ọ̀pẹ̀
Tí ñ lọ rèé tẹ Ògún ní'Fá
Ọbọ ni wọ́n ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹbọ, ó rú'bọ
Ẹ́jẹ́ l'ọ́jọ́ ọ Màrìwò tẹ Ògún nífá
Ara rọ Ògún gbẹ̀dẹ̀ẹ̀ẹ̀dẹ̀
Ẹni ẹni
Níí ṣe'ni l'óore o
Ẹni ẹni
Tradução
Ogbe sarara
E Ogbe sororo
Foram os Awo que lançaram Ifa para a Folha da Palmeira
Quando ia iniciar Ogun em Ifa
Eles foram aconselhados a oferecer ebo
E eles cumpriram
O dia em que a Folha Palmeira iniciou Ogun em Ifa
Ogun experimentou paz e conforto
Um companheiro
É aquele que fez coisas benevolentes por um
Um companheiro
Depois que a Folha da Palmeira, que era um pseudônimo de Orunmila, iniciou Ogum em
Ifa, Ogun iniciou Orunmila em Orisa? Não.
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2. Em Owonrin Asingi (Owonrin Iwori), Ifa diz:
Tó bá ṣe wípé asínwín tòun asínwín ni wọ́n bá ńgbé ara a wọn lọ́mọ jó
Wọn ò bá ti gbé'raa wọn l'ọ́mọ jó'ná
Tó bá ṣe wípé wèrè òun wèrè ni wọn bá ńgbé ara wọn l'ọ́mọ pọ̀n
Wọn ò bá ti gbé'raa wọn l'ọ́mọ jù sí kànga
Kántankàntan
Kàntànkantàn
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Ifá yóó fi ogójì tẹ7 Ṣàngó n'ÍFÁ
Yóó fi ọgọ́fà dá'dè fun un....
Tradução
Se os lunáticos se engajassem em dança errática com seus bebês
Eles teriam queimado seus bebês no incinerador
Se as pessoas loucas se envolverem em amarrar seus bebês nas costas
Eles teriam jogado seus bebês no poço
Absurdo
E estupidez
Mensagem do IFA para Orunmila
Quando ele iria gastar 40 sacos de búzios para iniciar Sango em Ifa
E gastaria 120 sacos de búzios para comprar as contas ide para ele ...
Sango iniciou Orunmila em Orisa em troca? Não, nunca.
3. Em Ate Njeru (Irete Iwori) Ifa diz:
À kú f'ọwọ́ l'ọ́wọ́ ọ̀dúndún
À kú f'ẹsẹ̀ l'ẹsẹ̀ ẹ tẹ̀tẹ̀
À kú f'ọwọ́ l'ọ́wọ́ Ọ̀nì wàkàwàkà
Tíí ṣ'ọmọ Oníbú Ìrágbìjí
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Baba ñ lọ̀ọ́ tẹ àwọn akọgun mẹ́rin ọ̀run n'Ífá
Ọ̀rúnmìlà tẹ Ògún n'Ífá
Ó tẹ Ṣàngó n'Ífá
Ó tẹ Ṣọ̀npọ̀nnọ́ n'Ífá

Nota do tradutor. Sobre o verbo “te” ver: “O equívoco do verbo “te” nos ese Ifa. Revista Olorun, n. 72,
Abril de 2019.
7
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Ó wáá tẹ Èṣù n'Ífá ṣe'kẹ́rin w ....
Tradução:
A morte múltipla de Odundun
E a morte do grupo de Tete
E o desaparecimento de Oni wakawaka, o crocodilo
A descendência de Onibu de Iragbiji
Eles eram o Awo que lançou Ifa para Orunmila
Quando vai iniciar os quatro guerreiros principais de Orun em Ifa
Orunmila iniciou Ogun em Ifa
E iniciou o Sango em Ifa
E iniciou Sonponno em Ifa
E então iniciou Esu em Ifa ...
Algum dos quatro Irunmole iniciou Orunmila em Orisa? Não nunca. Isso é para mostrar
que a iniciação destes Irunmole e Orisa em Ifa não era nada mais do que beber na fonte
de conhecimento e auto-realização que Ifa representa.
[...]
Solagbade Popoola
Presidente, ICIR
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2371160926431295&id=165231
8954982166
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SANGOWALE IBUOWO
10/01/2019
Egbe Adosu Sango Ile Ioruba
Escreve ao International Council of Ifa Religion
Para Awo Solagbade Poopola
Conselho Internacional da Religião Ifa
Nós, a suprida associação mencionada, estendemos nossas saudações ao Conselho de
Religião de Ifá. Nosso principal objetivo é responder a você o que você escreveu no
Facebook recentemente.
1. Ifa não é uma religião, é o conhecimento de Orunmila, mas os seguidores de Orunmila
acreditam que Ifa é a voz de Olodumare, que nós respeitamos sua crença, mas não é nossa
própria crença.
2. Todos os Irunmole ou Orisa não se iniciaram em Ifa, ou qual é o ipori que Orunmila
deu a Sango durante a iniciação?
Se Ifa é conhecimento, como alguém pode ser iniciado no conhecimento? Itefa não é a
iniciação de Orunmila? O conhecimento pode ser um processo ritual de iniciação?
Conhecimento é igual a educação, que é um processo de aprendizagem, não pode ser
adquirido por iniciação ritual. Olodumare não deu conhecimento a todos os Orisa?
Em ioruba, cantar ou dizer uma encantação, é conhecido como AFO, a voz de poder, de
Olodumare. Existe alguma iniciação ritual para AFO? NÃO, porque é um processo de
aprendizado. Então, Conselho Internacional da Religião Ifa, todos Orisa trazem do céu,
AFO, Olodumare deu a eles.
Provérbio Yoruba
“Sango não escolhe pessoas sem família
Orisa Oko não escolhe pessoas sem parentes
Orunmila escolhe as pessoas com deficiência ”
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3. Além disso, não há Orisa controlado por outro. Orunmila é Orunmila, Sango é Sango.
Entre os Orisa que vieram do orun, Orunmila é o último.
4. Todos os títulos não podem ser encontrados em Ifa, como Baba Ipeere, Iya Ipohun, etc.
Cada Orisa sabe sobre seu próprio título.
5. Por favor, não misture tudo. A saudação de Orumila é “EEPA Orunmila”. É apenas
para Sango que a saudação é “Kabiesi”. A história está dentro do eerindilogun em
Ejilasebora (ka bi o si).
6. Todos os Orisa são iguais e vão juntos com o devido respeito entre si. Pare de chamar
isso é a cabeça. Todos eles têm conhecimento. Sango não foi iniciado em Sango, sem
falar de Ifa. Sango iniciou sere, laba, ose, eku ago e esuro no Sango.
Finalmente, quando você quiser falar no Facebook, não use mais palavras abusivas,
dizendo que, “quem não concorda, que Ifá é o chefe, é louco”.
Porque quem pensa é mais sábio que todo mundo, então, é originalmente louco.
No conhecimento de Orisa, Obatala é o primeiro e Orunmila é o último.
“Ouvir o conselho dos outros é uma glória
Respeitar outra opinião é um prazer do ser humano
Não para ouvir os conselhos de outras pessoas, traz arrependimento
Jogo para alaseju
Quando ele quer nadar dentro do oceano
Ele só nada na lagoa
Enquanto você estiver dentro da lagoa, nunca irá para o oceano”
Sango Iragbiji Sangokunle Ibuowo Sangobunmi Alabi
Secretário do Presidente Baale Sango
Cidade Iragbiji Cidade Oyo Cidade Oyo
Assinado por outros sacerdotes de cidades diferentes como Kisi, Igbope, Ilua, Ibadan,
Ede, Oyo, Igboho, Iragbiji.
https://www.facebook.com/ibuowo.sangowale/posts/454231208701510

17

Senioridade e disputa de poder: Povo de Òrìsà contesta o Conselho Internacional para a Religião de Ifá - Luiz L. Marins

OYABUSOLA OLORI OYA

Por favor, não use um orisa para estragar outro.
Oya não se iniciou para Ifa.
Oya veio de orun por si mesma também outro orisa.
Por favor tome cuidado com o que você diz.
Respeite os outros.
Não mexa com orisa.
Ees têm seu própria forma
Não estrague orisa.
https://www.facebook.com/100006649845988/videos/2444290702469234/

18

Senioridade e disputa de poder: Povo de Òrìsà contesta o Conselho Internacional para a Religião de Ifá - Luiz L. Marins

AAJE OOSA OYO LAND

Ao Conselho Internacional da Religião Ifa
13/07/2019
Obatala é Bàbá arugbo, o mais antigo
Quem trouxe todos os Orisa para a terra
Ninguém iniciou Obatala em Ifa
Obatala não está sob Ifa
O sacerdote de Orunmila está falando mentiras
Nenhum Orisa está sob Ifa
Respeite os outros, você está falando sem sentido
“Diversão divertida lele omode o ni ku
Alaso ala Bàbá Sango
Suru o je o binu Bàbá Orunmila
Ibuke lode orun
Ara koko ni fi sise omo
Céu cheio de brancura as crianças não conhecem a morte
O dono da brancura é o pai da Sango
Gentileza não aborrecer o pai de Orunmila
Ibuke no céu o mais forte que produz crianças”.
https://www.facebook.com/adejareadisa.awojare/videos/1412618295573947/
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OLOYE ADEJARE ADISA JAGUN OLORISA

15/07/2019
Para o Conselho Internacional para a Religião de Ifa
Oloye Solagbade Popoola
Os devotos de Obatala Oyo saúdam você.
Não estamos felizes pelas notícias que estão por aí, que Orunmila é o chefe de todos os
orisa e que os orisa foram iniciados em Ifa.
Obatala Baba Arugbo é o mais velho entre todos.
Obatala trouxe todos os orisa para a terra. Obatala não foi iniciado em Ifa.
Obatala Igbakeji Olodumare.
Por que Olodumare deveria dar sua voz e poder apenas a Orunmila?
Por que Olodumare faria inútil outro orisa,
Especialmente Obatala Baba Arugbo?
Algo está errado em nossa cultura.
Porque Olodumare, o Supremo Criador, tornaria inútil os mais velhos, para dar poder ao
mais jovem? Talvez essa seja a sua cultura em sua casa, mas não na terra ioruba.
Seus antepassados confirmam que Obatala foi iniciado em Ifa? Isso nunca aconteceu.
Na terra yoruba, o pai pode ser iniciado pelo filho ou o filho pode saber mais do que o
pai? Talvez de onde você vem, o filho venha primeiro, depois o pai.
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Você cresceu entre nós, ou se juntou a nós mais tarde, e agora quer cavalgar sobre nós?
Você é muito desrespeitoso. Você está chamando todos os devotos de orisa, de estúpidos,
que nós não sabemos a diferença entre Ifa e Orunmila. Só porque você tem educação
ocidental?
O Conselho Internacional da Religião de Ifá é um conselho fundamentalista e intolerante.
Conselho Internacional da religião Ifa quer colonizar todos nós, como fazem as religiões
estrangeiras. Por favor, comece por limpar a sua própria casa, e não se preocupe com os
outros. A primeira coisa que você precisa fazer é corrigir os títulos falsos dados pelo
Conselho, depois respeitar os outros e tirar os dedos dos outros orisa.
Além disso, Obatala não precisa de Ifa para Ikosedaye, nem para o funeral, nem para a
agricultura, nem para a instalação de Oba.
Conclusão:
Obatala não precisa de IFA.
Olodumare deu para Obatala eerindilogun e AFO, do orun.
https://www.facebook.com/adejareadisa.awojare/posts/1414165355419241
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ODETUNDE OBADAISI

17/07/2019
Para Conselho Internacional da Religião Ifa
Ao Presidente Oloye Solagbade Popoola
Ouvimos que o povo de Ifa estão dizendo que são mais velhos de todos os orisa. Não é
assim. Nós estamos aqui em Oba Alaafin, o que precisamos, perguntamos a Oba. Mesmo
para pessoas de fora, que têm problemas, nós perguntamos a Oba.
Esta comunidade não tem nenhuma crença em Ifa. Acreditamos em Oba, que nossos
antepassados colocam aqui para nós. Qualquer assunto que estiver acontecendo em nossa
família, ou para as pessoas que estamos vivendo juntos, nós levamos a noz de cola (obi)
para Oba, e Oba nos responde.
Nós ouvimos rumores de que nós Olorisa precisaríamos consultar Ifa antes de fazer
oferendas para Oba. Isto não é assim. É somente Oba que pede o que ela precisa de nós.
Nós não consultamos nenhum outro Orisa para saber tudo sobre Oba. Até mesmo quando
estamos adorando Ogum, não consultamos nenhum Orisa ou babalawo.
Oba é diferente de Ifa
Oba não está sob o comando de nenhum Orisa ou Ifa
Oba é a base do nosso caminho
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Por favor, respeite todos os Orisa.
https://www.facebook.com/odetunde.obadaisi/videos/480457679400482/
OGUNDARÁ ODETUNDE

18/07/2019
Para Conselho Internacional da Religião Ifa
Para Awo Solagbade Popoola
Meu nome é Ogundara Omo Ode Odetunde.
Hoje é ose Ogun,
Nós devotos ogun estamos dentro do palácio do Alaafin de Oyo.
Não há oráculo de Ogum, exceto a noz de cola.
Ogum é aquele que abre o caminho,
e trouxe todos os orisa do céu para a terra.
Ogun não foi iniciado em Ifa
Desde o começo, Ogun usa apenas obi como oráculo principal.
Ogum não foi iniciado em Ifa.
https://www.facebook.com/100007872137069/videos/2357910384481343/
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