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Pedimos licença para apresentar neste livro fotografias do
Ọ̀ṣun Osogbo Sacred Grove, na cidade de Osogbo na Nigéria,
feitas por Susana Dias em 2018. Neste bosque sagrado de
Ọ̀ṣun [Oxum], esculturas de barro, metal e pedra dão vida a
vários orixás, entre eles: Yemoo, Obàtálá, Ọ̀ṣun, Esu, Ifá,
Ògún, Ọya, Ṣàngó, Obaluaie e Egúngún. São obras de vários
artistas que fizeram parte do New Sacred Art Moviment, tais
como Susanne Wenger, Ojewale Amoo, Kasali Akange-Ogum,
Adebisi Akanji, Saka Aremu, Buraimoh Gbadamosi, Rabia
Aberu, L. Aruisa, Laani e Larini Ishola. As fotografias são
apresentadas junto com oríkìs escritos pelo babalorixá
nigeriano Oba Ojele Obàtálá Agbaye e traduzidos por ele e
Yeye Meso Obàtálá Agbaye. Os oríkìs são textos literários
que criam conexões entre humanos, outros seres e os òrìşàs
[orixás]. Neste bosque, diferentes rituais ocorrem todos os
anos, inclusive o Festival Anual de Ọ̀ṣun que acontece em
agosto. Pessoas da região, e de diferentes lugares do
mundo, visitam o local para celebrar juntos a força de vida
do rio. O rio, para o povo Yorùbá, é a própria Ọ̀ṣun e carrega
sua força de fertilidade e cura, sua relação com as mulheres,
as crianças e as plantas. Com este livro, queremos
homenagear Ọ̀ṣun e seguir abrindo nascentes por entre
imagens e palavras, oferecendo uma pequena contribuição
para que as pessoas possam conhecer, dar atenção e
respeitar cada vez mais os rios, a terra, as árvores, as
nuvens, o povo Yorùbá, Ọ̀ṣun e todos os òrìşàs.  
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O jeito de hoje é, amanhã não é. Por
isso um herbalista consulta o

oráculo a cada cinco dias. Quem
quer que te machuque hoje, pode

ainda ser uma fonte de bênção
para você amanhã.
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Orações trazem prosperidade. Boas
palavras trazem boas coisas,
harmonia, sorte, paz e o bom

caminho na estrada.
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Estar conectado a Ọ̀ṣun não significa
que você não terá problemas, mas

estar conectado a Ọ̀ṣun significa que
você não estaria sozinho quando

tiver problemas. Òṣun estará
presente para resolvê-los.
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O filho de um caçador 
não é treinado 

para ser um caçador 
ele ja nasceu caçador.

19





Ọmọlúàbí [indivíduo bem-educado] deve
demonstrar e exibir o valor de ìwàpẹ̀lẹ́ [bom

caráter]. O bom ìwà [caráter] é superior, é um
papel importante na integridade dos
indivíduos. A pessoa que tem sùúrù

[paciência] se beneficiará do caráter.
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Quando acordarmos,
 vamos saudar nosso rei.

Alteza, Rei, é o nome de Èjìogbè.
Èjìogbè é o Rei de Ifá.
Quando acordarmos, 

vamos saudar nosso rei.
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Egbe para sucesso, 
liderança, elevação 

e realização geral.
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Ọ̀ṣun eu estarei de volta. 
Renascer, renascer, 

novo espírito, limpo e fresco.

27





Egúngún está preparado 
para dançar a qualquer momento, 

mesmo no início da manhã.
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Entenda que bom ìwà [caráter] é superior a
qualquer boa sorte ou oportunismo.

Bom ìwà [caráter] promove prosperidade, 
sucesso, respeito e vida longa!
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Para minha mãe Ọ̀ṣun eu volto.
Para a água de Ọ̀ṣun.

Para ser banhado em sua água.
Para ser purificado em sua água.

Eu não vou virar as costas para Ọ̀ṣun.
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É Ọ̀ṣun a quem você deve recorrer.
 Ọ̀ṣun dona da água sagrada,
que rapidamente se levanta 

para ouvir sua oração. 
Ọ̀ṣun nunca apóie 

mau comportamento.
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Osó ìgbò e pèle O 
Gbògbò ìkokó àro mí ni e ti fò tàn

Olá divindade da floresta, 
você quebrou todos 

os meus potes de tingimento.
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Quem está procurando crianças,
mas ainda não recebeu um filho, 

é a Ọ̀ṣun que deve recorrer. 
É Ọ̀ṣun que fará isso.
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Ọ̀ṣun que tem palmeira fresca.
Ọ̀ṣun poderosa mulher 

que não pode ser atacada.
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Oore pẹ́, asiwèrè gbàgbé.
A bondade feita dura, 

mas a pessoa tola esquece.
Ogbè'Túrá, Odù Ifá.
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Não fazemos uma viagem 
para não podermos voltar para casa.

Ogbè'Rosun, Odù Ifá.
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Àse, palavra Yorùbá 
que significa poder, 

comando e autoridade. 
É a capacidade de fazer 

o que você diz acontecer. 
Assim é ou certamente será.

61





Orisa Ọ̀ṣun usa
água com ervas 

para curar as pessoas.
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Ṣàngó continuará entre nós, 
as cores do céu, a iluminação, 

o trovão e o tambor de bàtá 
estão todos interligados a Ṣàngó.
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Uma pessoa cuidadosa e cautelosa 
raramente se mete em problemas.
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Água. Não foi a água 
que pisamos antes da terra firme. 

O primeiro elemento.
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Susana Dias é fotógrafa, artista visual, bióloga,
doutora em educação e pesquisadora do Labjor-

Nudecri-Unicamp. Trabalha nas interfaces entre artes,
ciências e filosofias na pesquisa e criação de materiais

sensíveis voltados à comunicação e educação. Tem
interesse nos estudos e experimentações que

propõem alianças efetivas entre humanos e rios,
árvores, mares, animais, florestas... Busca pensar as

potências da comunicação como um estar-viver-junto
entre heterogêneos, em interações afirmativas,

complexas e multidimensionais. Nesse sentido, o
encontro com a cosmologia e a arte Yorúbá se efetua

como um berçário de infinitas possibilidades de
exercitar pensamentos e gestos intensamente

conectados à Terra. 

Oba Ojele Obàtálá Agbaye nasceu em Ilé-Ifẹ̀, na
Nigéria, é filho do Ọ̀ṣun Asabi e Olaolu O. O. Dada

(Obalesun de Obàtálá Holytemple) e tem a religião
Yorùbá presente em sua vida desde seu nascimento. É

iniciado em Obàtálá, Ifá e Ọ̀ṣun. É babalorixá e
herbalista. Mudou-se para São Paulo em 2014, onde

realiza jogos de búzios, atendimentos, produz
medicinas naturais, faz palestras e apresentações da
cultura e religião Yorúbà. Foi coroado rei do seu povo

em 2018 na Nigéria. Seu compromisso com os òrìşàs o
envolve também em orações, oferendas e numa

atenção à tudo que possa proliferar a vida. A escrita de
oríkìs - que divulga em suas redes sociais - é mais um

meio que brota para, de modo poético, conectar as
pessoas com seus ancestrais e com os òrìşàs. 




