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ATENÇÃO!!! Primeiro método simples com 4 ou 5 búzios.  

NÃO CONFUNDIR COM O JOGO DE 4 DE CONFIRMAÇÃO! 

Método Afro-brasileiro para a esquerda. 

DEMARCAÇÃO NA PENEIRA. 

Lembre-se: o apontamento é por conta do olhador. Neste curso, vou me basear 

apenas na Umbanda tradicional. Se você quiser, poderá usar a guia Imperial, os 16 orixás, 

as linhas de Rubens Saraceni ou as falanges dos exus e pomba-giras. A escolha será sua. 

Tradicionalmente, só se contemplam exus ou as linhas da umbanda, mas você pode 

adaptar. 
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Este jogo de búzios da esquerda é algo desenvolvido no Brasil.  

Por favor, não confunda com o jogo de búzios que veio da África.  

Neste jogo, primeiro precisamos descobrir se é o exu ou a pomba gira que responde 

para o prognóstico. Depois, através dos apontamentos (demarcações), faz se a 

interpretação. A abertura natural do búzio representará a Pomba-gira e a parte cortada 

pelo homem representa o Exu. O búzio InNatura representa o Exu do jogo. 

Esquema da técnica mais simples e fácil, até a mais complexa, no fim do curso. O 

jogo com cinco Búzios é o método mais facilitado: 

 

 

 

 No Brasil, existe o péssimo hábito de se jogar os Búzios dos orixás, o tradicional, 

fazendo perguntas mundanas. Na verdade, o orixá não se presta para certos tipos de 

questionamentos. Por esta razão, prefira trabalhar com jogo de búzios da esquerda, que é 

esquematizado especialmente para este tipo de procura, consultas corriqueiras e assuntos 

diversos.  

Normalmente, orixá não fica muito tempo vibrando no jogo.  
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Entretanto, a linha da esquerda é mais preparada para estes casos. 

 

JOGO COM 5 BÚZIOS – CONFORME IMAGEM: 

Jogue os 5 búzios na peneira (4 abertos e um inteiriço, o Bara). 

Verifique o número de búzios femininos e masculinos para descobrir quem 

responde. Se empatar, como aparece o Bara na caída será o desempate. Depois de 

descobrir quem responde, siga com a consulta, normalmente, lançando os 5 búzios a cada 

pergunta. As demarcações indicarão os conselhos que devem ser dados. 

Quando se vai para a consulta, respondendo perguntas, o búzio feminino será 

negativo e o búzio masculino será positivo. 

Dependendo de onde cada búzio caia e aponte, demonstrará os setores em 

dificuldade e suas formas de correção. 

Apenas a primeira jogada não indicará búzios positivos e negativos, pois é um 

procedimento para se descobrir qual entidade da esquerda se manifesta no jogo. 

Tradicionalmente, após obter a resposta sobre quem fala no jogo, ao se passar para 

as perguntas, apenas se jogavam 7 lances ou para 7 investigações. 

Atualmente, os sacerdotes trabalham livremente, preferindo determinar um tempo 

para a consulta ou jogando até que o consulente termine todos os seus questionamentos. 

Para o jogo com 9 búzios, proceda da mesma forma que o método citado acima, 

verificando o número de búzios masculinos e femininos que caírem na peneira, 

descobrindo qual entidade responde e, se houver empate, basta olhar como o búzio Bara 

caiu e ele fará o desempate. 

Siga com a consulta, respondendo as perguntas do consulente e analisando os 

búzios que apontam ou caem próximos das demarcações.  
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JOGO COM 9 BÚZIOS – CONFORME IMAGEM: 

Jogue os 9 búzios na peneira (8 abertos e um inteiriço, o Bara). 

 

           Esta técnica de 9 búzios é usado por mulheres, normalmente. Isso não significa que 

homens não possam usá-lo. 

Jogando com 5 ou 9, são métodos fáceis de averiguação de qual entidade quer se 

manifestar. 

Essas duas primeiras técnicas do curso são excelentes para consultas e 

prognósticos. 

jogue os nove Búzios sem fazer uma determinada pergunta, mas deve dizer o nome 

da pessoa e sua data de nascimento. Cante e faça a saudação das entidades com quem 

trabalha. 
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Depois que você descobriu se foi o Exu ou a pomba gira se manifestando no jogo, 

interprete algo que apareceu também neste momento, conversando com a pessoa que 

procurou o jogo buscando ajuda. 

Você pode usar a demarcação que mais domina. 

Depois que você descobriu a entidade que está presente no jogo e fez uma 

interpretação inicial, retire 4 búzios cortados do jogo e mantenha quatro mais o Bara. 

Feito isso, proceda como o primeiro jogo que eu ensinei, usando cinco Búzios e 

respondendo as perguntas da pessoa através de prognósticos. Tradicional mente, este 

jogo só aceitaria 7 lances, mas há sacerdotes que continuam jogando até que o cliente 

fique satisfeito. 

Atenção! Quando eu cito bara e legbara, significa o exu e pomba gira que se 

manifestam no médium. 

 

 

TIPOS DE BÚZIOS PARA A TÉCNICA: 
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A peneira é símbolo de eliminação do que não presta na 

vida da pessoa. O consulente sempre deve sair bem da consulta. 

 

 

FUNÇÕES DO JOGO DE BÚZIOS TRADICIONAL E O DA ESQUERDA: 

 

O jogo de búzios tradicional, erindinlogun, assim como o opelê ifá, são como visitas 

ao médico, pois, sempre que se joga, há uma prescrição de remédio (ebó) e tratamento. 

O jogo dos Exus foca nos anseios do cliente. 

Por esta razão, o jogo de búzios da esquerda é mais recomendado para perguntas 

de pronto-socorro. 

Este é o propósito do curso. 

Então, para consultas que mostrem inúmeros assuntos da rotina, use o jogo da 

esquerda. Deixe o jogo de 16 para assuntos de positivação de odus, por exemplo, e 

procedimentos religiosos. 

 

 

 

ATENÇÃO! As sete linhas da umbanda serão ensinadas durante os encontros nas 

aulas e não serão descritas nesta apostila 
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MÉTODO COMPLEXO DO JOGO DE BÚZIOS DA ESQUERDA: 

 

Joga-se com 7 búzios cortados mais o bara. Explicação durante encontros nas 

nossas aulas. Também, é possível aprender pelo vídeo gratuito do canal AstroMilenio. 

 

 

ESQUEMA DE IMAGENS: 
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SÍNTESE DOS ORIXÁS – Caso escolha demarcar a peneira desta forma: 

PALAVRAS-CHAVE DE CADA ORIXÁS PARA O FIO IMPERIAL: 
 

ORIXÁS ABERTO FECHADO 

EXU AÇÃO, ATITUDE BRIGA, CONFLITO, APATIA 

OGUM CONQUISTA, TRABALHO DIFICULDADE NO TRABALHO, BRIGA 

OXOSSI PROSPERIDADE, FARTURA SOLIDÃO, SEM EMPREGO. 

XANGO SUCESSO, VITORIA, BENS. AGRESSIVIDADE, PERDA, PROCESSO. 

YANSA LIBERDADE, PAIXÃO. INSEGURANÇA, CIUMES, TRAIÇÃO. 

OXUM AMOR, FERTILIDADE AMARGOR, FALTA DE AMOR, BRIGA. 

OBA RESISTENCIA, EXTRUTURA, 
FORÇA. 

REVOLTA, TRAIÇÃO. 

LOGUM ADOLESCENCIA, ALEGRIA, FESTA. TRISTEZA, INSEGURANÇA. 

IEMANJA FAMíLIA, VIAGEM. PROBLEMA NA FAMILIA, ERRO. VIAGEM 
RUIM 

OXALA ESTUDO, CONHECIMENTO. TEIMOSIA, LENTIDÃO. 

EWA FERTILIDADE, SEGREDO SERA 
REVELADO. PUREZA 

GRAVIDEZ COMPLICADA. INFERTILIDADE. 

OXUMARE RIQUEZA, MUDANÇA, 
TRANSFORMAÇÃO 

ALGUMA COISA IMPEDINDO O 
PROGRESSO. 

OSSAIM APRENDIZAGEM, BOA SAÚDE, 
ESTUDO. 

PROBLEMA DE SAÚDE, REVELAÇÃO DE 
SEGREDO. 

OBALUIAÊ BOA SAÚDE, CUIDADOSO. SAÚDE RUIM. 

IBEJI  NOVIDADE, TUDO QUE COMEÇA FOFOCA, COMEÇO RUIM. 

NANÃ POUPANÇA, PASSADO. MORTE E FIM. PASSADO VINDO À TONA 

 
ÁREA DE SAÚDE DOS ORIXAS: 
 

ORIXÁS DOENÇA 

EXU SEXUALIDADE, ORGÃOS SEXUAIS, ANSIEDADE, SISTEMA NERVOSO 

OGUM CABEÇA, SANGUE, ACIDENTES, IRRITABILIDADE. 

OXOSSI GARGANTA, GENGIVA, BOCA, PÉS E LOCOMOÇÃO. 

XANGO CARDIOVASCULAR, HIPERTENSÃO, MÁ POSTURA. 

YANSA FIGADO, RESPIRAÇÃO, TAQUICARDIA. 

OXUM SEIOS, OBESIDADE, PROBLEMAS UTERINOS. 

OBA AUDIÇÃO, DEPRESSÃO, DORES DE CABEÇA. 

LOGUM PROBLEMAS RENAIS, ACNE, SINTESE DE OXUM E OXOSSI. 

YEMANJÁ EMOCIONAIS, PSICOSSOMÁTICOS, RENAIS, PRESSÃO ARTEIRAL. 

NANÃ REGIÃO GENITAL, PÂNCREAS, PELE, MENTE. 

OBALUAIÊ PELE, OSSOS, DENTES, PSICOLOGICOS, FERIDAS. 

OSSÃE LOCOMOÇÃO, MEMBROS MAL FORMADOS, JOELHOS, CABELOS. 

OXUMARÊ ESTÉTICOS, RENAIS, ESTRABISMO, HÉRNIAS. 

EWÁ DORES NA PERNAS, VERTIGENS, HEMORRÓIDAS, VISÃO, INFERTILIDADE. 

OXALA CIRCULAÇÃO SANGUINEA, COLUNA VERTEBRAL, GASTRITES. 
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DIA DA SEMANA PARA ENTRAR NA VIBRAÇÃO DO ORIXÁ E CONSAGRAÇÃO: 

 

Orixá Cor Dia Sincretismo 

Exu Preto e vermelho Segunda-feira S.Antonio 
Arcanjo Gabriel 

Ogun Azul escuro Terça-feira S. Antonio 
São Jorge 

Obá Vermelho Terça-feira 
Sábado 

S. Joana D’arc 
N. S. das Neves 

Oxossi Azul claro 
Turquesa 

Quinta-feira S. Jorge 
São Sebastião 

Logum-edé Amarelo Dourado e 
Azul Claro Turquesa 

Quinta-feira S. Miguel 
Santo Expedito 

Ossaim 
Verde e branco Terça-feira 

Quinta-feira 
S. Benedito 
S. Onofre 
Saci-Pererê 

Omolu Branco e preto 
Marrom 

Segunda-feira São Lázaro 
São Roque 

Oxum Amarelo ouro Sábado Diversas N. Senhoras 

Yansã Vermelho  
Marrom e coral 

Segunda-feira 
Quarta-feira 

Santa Bárbara 

Yemanjá Branco e prata Sábado Diversas N. Senhoras 
Ibeji Todas as cores Domingo São Cosme e  São Damião 

Nanã Lilás 
Branco rajada azul escuro 

Terça-feira 
Sábado 

N. Senhora Santana 

Xangô 
Vermelho 
Marrom 
Branco 

Quarta-feira São Jerônimo 

Oxumarê Verde e Dourado Terça-feira São Bartolomeu 
São Patrício 

Ewá 
Vermelho 
Rosa  
Dourado 

Terça-feira Santa Luzia 

Oxalá Branco Sexta-feira N. S do Bonfim 
 

 
 

TTAABBEELLAA  DDOOSS  OORRIIXXAASS  ––  SSEEMMAANNAA  
 

Domingo Oxalá e Ibeji 
Segunda-feira Exu, Iansã, Obaluaiê e Eguns 
Terça-feira Ogum e Oba ( muitos agregam Nanã e seus filhos aqui ) 
Quarta-feira Xangô, Iansã  
Quinta-feira Oxossi, Ossaim e 

Logum-ede 
Sexta-feira Oxalá 
Sábado Yemanjá e Oxum Yabás no geral 
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RRIITTUUAALL  PPAARRAA  DDAARR  AAXXÉÉ  AAOOSS  BBÚÚZZIIOOSS    
 

PPrriimmeeiirraa  eettaappaa:: AAbbôô  ddee  AAllffaazzeemmaa – Os búzios devem ser imaculados pelo poder da 
folhas como alfazema, colônia, etc, antes de receberem o axé dos elementos seguintes. 
Deve macerar as folhas com água, os búzios abertos e o único fechado são banhados e 
devem ficar no abô por uma noite inteira.  

 

EEttaappaa  sseegguuiinnttee:: Macerar ao menos um tipo de folha para Exu num ritual de saçanha.  
 

ÚÚllttiimmaa  eettaappaa:: As guias de Exu devem ser mantidas por sete dias numa mistura de 
erva macerada do Orixá respectivo e uma vela acesa. Após os sete dias, não se lavam as 
argolas novamente, apenas deixam-se secar naturalmente.  

 
 
 

CCOONNSSAAGGRRAARR  OOSS  BBÚÚZZIIOOSS  DDEE  EEXXUU  
 

MMaatteerriiaaiiss::  

  

 01(uma) tigela branca; 

 01(uma) vela branca de 7(sete) dias ou sete velas comuns, uma para cada 
dia; 

 01(um) vidro de azeite de dendê; 

 Tecido de algodão para limpar ao final da consagração; 

 ervas: de Exu, folha de mamona, folha de amora, folha de comigo-ninguém-
pode, babosa etc. 

 As bebidas preferidas das entidades – Exu e Pomba-gira; 

 Pétalas de rosas vermelhas. 
 

CCoommoo  pprroocceeddee::  
 

Numa lua crescente ou cheia, colocam-se as ervas na tigela para serem maceradas. 
Acrescente as folhas maceradas e as pétalas das rosas nos orifícios dos búzios para 
serem consagrados; regando os quatro búzios com o azeite de dendê. Acenda a vela de 7 
dias, saudando o Exu “laroiê Exu” batendo palmas três vezes - paô. Deve ser alimentado 
por 7(sete) dias com o azeite de dendê, sendo no período noturno (fim de noite, hora da 
virada) e no mesmo horário. Passados os 7(sete) dias, retire os búzios e limpe os búzios 
com o morim branco. 
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  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  LLAAVVAAGGEEMM  DDOOSS  OOLLHHOOSS::  
 

OOBBJJEETTIIVVOO:: para abrir a clarividência. 
 
Oração  
 
Adura -  Ossae - reza. 
Pelebé nitobé ewe. 
Pelebé nitobé. 
Kobé pelebé okun pelebé. 
Kuawa awaku axé. 
Pelebé ewe. 
Pelebé nitobé o. 
 
Tradução 
Duas faces tem uma folha. 
Como duas faces tem um facão. 
As folhas de ossae não deixam a doença chegar. 
Morte e doença ossae tira da nossa mente. 

  

MMAATTEERRIIAAIISS::  PPOODDEE  EESSCCOOLLHHEERR  33  TTIIPPOOSS,,  OO  PPRRIINNCCIIPPAALL  ÉÉ  OOJJUUOORROO  ––  SSAANNTTAA  LLUUZZIIAA..  
 

 Uma boa quantidade de Erva de Santa Luzia; 

 Uma boa quantidade de Erva Bredo; 

 Uma boa quantidade de Erva Capitão; 

 Uma boa quantidade de Erva Alfavaquinha; 

 Uma boa quantidade de Golfo Branco; 

 Uma boa quantidade de Erva Saião; 

 1(uma) bacia de ágata ou de barro; 

 água de nascente ou de cachoeira; 

 utilizar roupa branca e estar descalço; 

 1(um) morim branco. 
 
 
Como se Procede: 

 
Deve ser feita na lua cheia à noite, se possível no mesmo horário e fora de casa. A 

água representa os Orixás Ewa e Oxum. Peça licença ao retirar as folhas que estão no 
vaso. 

Quantidade é de 5 folhas (representando Oxum) ou 13, 14 ou 15 folhas (números 
onde Ewá pode aparecer no jogo de búzios).  

Coloque a água na bacia e, com o pano branco, macere as folhas, até sair o sumo 
da folhas. Deve ficar com os pés no chão, sentado num banco ou cadeira.  
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Coloque a bacia sobre suas pernas, e peça ao poder de Ewa e Oxum, que dêem 
clarividência. Rezar a oração. Lave os olhos por 3(três) vezes (Olhos fechados, pois as 
ervas podem trazer irritação aos olhos). 

Fique olhando o reflexo da lua cheia na água por ao menos 1 hora.  
Feito isto, as ervas e água devem voltar para a planta – jogar no jardim. Nunca 

esqueça de cuidar da planta (Dê água para a planta no fim de tarde e peça licença a 
Ossãe para retirar suas folhas).  

Este trabalho deve ser realizado por 7(sete) noites seguidas e repetir a cada lua 
cheia. 

 

SSEEGGUUNNDDAA  TTÉÉCCNNIICCAA  SSIIMMPPLLEESS  PPAARRAA  OOBBTTEERR  AA  CCLLAARRIIVVIIDDÊÊNNCCIIAA  ––  EESSPPEECCIIAALL  

UUMMBBAANNDDAA::  
 

OOBBJJEETTIIVVOO::  
Neste processo não há lavagem dos olhos, segue a linha esotérica. Também, tem a 

força de abrir a clarividência através do Anjo da Guarda. 
Rezar por 7 dias para o Anjo da Guarda pedindo proteção e intuição para prever o 

passado, presente e futuro, pedindo sabedoria nas interpretações do jogo de búzios. Rezar 
o Salmo 02(dois) – intuição e o Salmo 30(trinta) – proteção contra os feiticeiros. 

Deve ser realizado na Lua Cheia, sempre à noite, no mesmo horário. 
 

MMAATTEERRIIAAIISS::  
 

 1(uma) vela de 7 dias branca; 

 1(um) copo de água. 

 Bíblia com Salmos. 
 
 
Obs.: Exclusivo para Umbanda. 
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O USO DAS PEDRAS NA UMBANDA. 

Lembre-se que terá que limpar as pedras a cada quinzena: 

 

Coloque as pedras numa tigela de vidro e cubra com sal grosso.  

Cubra com água, dois ou três dedos acima das pedras.  

Deixe por 24 horas. Depois, lave com água corrente e deixe as pedras no sereno.  

Poderão voltar ao jogo, depois deste procedimento. Pode programá-las às linhas ou 

orixás: coloque cada pedra nas mãos, após ser limpa, faça a saudação da linha ou orixá e 

estabeleça que aquela pedra será da linha ou orixá à partir deste instante. 

A força do orixá se fixa na pedra, que se chama no culto como otá. 

Também, pode limpar a pedra enterrando no Jardim nas noites de lua cheia e nova.    

Depois, lavar na água corrente e se programa para o Orixá. 

Precisa reprogramar sempre que acabar a limpeza, antes de ir para o jogo. 

As pedras podem ficar no sumo das folhas específicas de cada orixá, mas, pelo 

trabalho, poucos fazem assim. 

No fim da apostila, a lista das plantas dos orixás para consulta. 

 

OOTTÁÁ  --  PPEEDDRRAA  SSAAGGRRAADDAA::  
 

Otá é uma pedra sagrada que guarda a energia do orixá e reforça o axé na jogada 
dos búzios. Necessita-se ter o conhecimento do seu Elegda (Orixá de cabeça) e ir ao 
encontro de uma pedra que esteja no meio de vibração da natureza onde resida esse 
Orixá. Exemplos: Oba – Pedra de rio revolto; Logun-edé – pedra que fica entre a mata e 
um rio; Xangô – pedra de pedreira ou atingida por raio; Yemanjá – Pedra do fundo do mar 
e assim consecutivamente.  

Se você sabe qual é o seu orixá, proceda assim: 
Deve-se buscar essa pedra na natureza no dia consagrado ao Orixá. Lava-se essa 

pedra com o sumo das ervas do Orixá correspondente e deve ser guardada numa 
quartinha (se possível, na cor do Orixá ou de barro). Coloca-se sumo de ervas maceradas 
até cobrir a pedra e rega-se com mel, azeite de oliva ou dendê, sempre observando a 
quizila do Orixá.  

Exemplos: Oxalá não aceita dendê, deve-se usar azeite de oliva; Logum-ede recebe 
porções divididas de mel e azeite de Oliva e Dendê e assim por diante. Cada vez que a 
mistura for secando dentro da quartinha, deve-se preparar novo sumo e regar com os 
outros elementos novamente. Os búzios devem ser guardados bem perto do Otá. Usa-se 
também água de rio, do mar, nascente etc. 
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EERRVVAASS  SSAAGGRRAADDAASS  DDOOSS  OORRIIXXÁÁSS  
 

Certa vez Xangô reuniu os Orixás numa assembléia para que as folhas de Ossãe 
fossem divididas entre todos, pois não aceitava o domínio de um único Orixá sobre a 
magia do “EWÉ”, que tanto curava quanto fortalecia o “Axé” de tudo e desenvolvia ótimos 
feitiços e purificava os rituais sagrados, pedindo que sua esposa Iansã fizesse ventar com 
muita força. 

Dessa forma as folhas saíram dos domínios de Ossãe e os Orixás, um a um, foram 
agarrando uma erva fazendo com que essa fosse de sua freqüência e poder.  

Ossãe gritou “Ewe Assa” e não se mostrou preocupado. Xangô, não entendendo o 
equilíbrio do orixá das matas fechadas após perder suas folhas a todos, perguntou sobre o 
porquê de não ter se entristecido, mas o sábio deus encantado, rindo de leve, como se 
mostrasse segurança plena do seu real poder, respondeu que não bastava ter apenas as 
folhas de Ossãe se os seus segredos mais íntimos só a ele pertencia. Assim, cada Orixá 
recebeu uma folha, mas apenas Ossãe sabia como utilizá-la. 

Folhas usadas normalmente no Candomblé de ketu em Salvador: às vezes as folhas 
são usadas para outros orixás dependendo da disponibilidade de ervas numa região. 

 
EXÚ – Pepe, Malmequer bravo, Labre, Tiririca, Aberê, Carrapicho-de-agulha. 
 
OGUM – Bala, Taioba, Mariwô, Folha da palmeira do dendê, Junca, Espada de 

Ogum. 
 
OXOSSI – Odun-dun, Folha da Costa, Já, Capeba, Afoman, Erva-de-passarinho. 
 
XANGÔ – Ibim, Folha-de-bicho, Oicô, Folha de Caruru, Enia-jé, Erva tostão. 
 
IANSÃ – Abauba, Folha de Imbaúba, Obayá, Beti-cheiroso, Tepola, Pega-pinto, 

Obe-cemi-oia, Espada de Santa Bárbara, rosa. 
 
OXUM - Orim-rim, Alfavaquinha, Ilerim, Folha de vintém, Omim, Beldroega. 
 
OBÁ – Junca, Espada-de-São Jorge. 
 
LOGUM-EDÉ - As plantas de Oxossi e Oxum, Omim-ofun, Golfo branco de Oxum 

(aguapé também de Oxalá). 
 
YEMANJÁ – Efim, Malva branca, Tinin, Cana-do-brejo, Ereximonim,  Golfo de 

baronesa. 
NANÃ – Exibatá, Golfo redondo de Manam (Golfo Branco - Oxalá), Bala, Taioba, 

Tolu-tolu, Papinho de peru. 
 
IBEJI – Brotos no geral, se possível as folhas de Oxalá, Yemanjá e Oxum. 
 



 

 
O JOGO DE BÚZIOS 
MERINDINLOGUN 

 O ORÁCULO DOS ORIXÁS 
 
  

 

 20 

OBALUAIÊ – Jamim, Cajá, Afere, Mutamba, Turin, Folha de neve branca. 
 
OSSÃE – Ganucô, Língua-de-galinha, Piperegun, Nativo, Awô-pupa, Cipó-chumbo. 
 
OXUMARÉ – Iroko, Folha-de-Loko, Aberê-ejó, Pente-de-Oxumaré. 
 
EWÁ – Pode-se usar as folhas de Oxumaré e Ojuorô, Aguapé-amarelo. 
 
OXALÁ – Efim, Malva branca, Pachorô, Folha da costa branca, Jacomijé, Jarrinha, 

Golfo Branco (Aguapé), Oxibatá. 
 
 

PPAARRAA  UUSSOO  LLIITTÚÚRRGGIICCOO  NNAA  UUMMBBAANNDDAA  EE  CCAANNDDOOMMBBLLÉÉ::  
 
Algodão - Oxalá  
Amendoeira - Ogum e Exu  
Amendoim - Ossãe  
Amoreira - Exu e Eguns  
Angélica – O xalá  
Anileira - Exu  
Anis - Oxalá  
Araçá - Oxossi  
Arnica - Ogum  
Aroeira - Exu e Ogum  
Assa-peixe - Nanã e Obaluaiê  
Avenca - Nanã  
Azedinha - Oxum e Xangô  
Aguapé - Oxum, Ewá e afugenta eguns  
Bambu - Egum e Oya  
Bardana - Exu  
Beladona - Exu e Ogum  
Beldroega - Exu e Obaluaiê  
Boldo - Oxalá  
Bananeira - Xangô  
Banana - Oxum  
Barba-de-velho - Oxalá e Omulu  
Barbatimão - Xangô  
Bico-de-papagaio - Ogum  
Cabelo de milho - Oxossi  
Camélia - Oxalá  
Camomila - Oxum  
Cana do Brejo - Ogum  
Capim-limão - Oxossi  
Carqueja - Ogum  
Cavalinha - Xangô e Oxumaré  
Calêndula - Oxum  
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Cipreste ou cedrinho - Nanã  
Coco-de-dendê - Ifá, Ogum e Ossãe  
Colônia - Oxalá  
Dormideira – Oyá  
Erva de bicho – Oxalá  
Erva de passarinho - Ossãe  
Erva de Santa Luzia - Ewá, Ossãe e Yemanjá  
Erva de São João - Xangô  
Espinheira Santa - Oxalá e Obaluaiê  
Folha da Fortuna - Exu e Oxalá  
Girassol - Oxalá  
Ipê amarelo - Oxum  
Lágrima de Nossa Senhora - Yemanjá  
Língua de vaca - Oxumaré  
Losna - Ogum  
Louro - Oyá  
Malva - Oxalá  
Melissa - Oxum  
Mamona - Exu  
Manacá - Nana  
Mangueira - Exu e Ogum  
Mastruço - Obaluaiê  
Mulungu - Xangô  
Noz-de-cola (orobô) – Oxalá  
Pitangueira - Oxossi  
Quaresmeira - Nana  
Romã - Oyá  
Sabugueiro - Obaluaiê  
Saião - Oxalá  
Taioba - Xangô. 

 
 

 Oxum - Folha de colônia e água de rio  

 Yemanjá - Alfazema e água do mar  

 Oxalá - Tapete-de-oxalá  

 Exu - mamona e aguardente 

 Nana - Dama-da-noite e água do rio ( lama rala)  

 Oba - Espada-de-São Jorge e água de rio 

 Ewá - Aguapê e água do rio 

 Oxossi - Folha-da-costa  

 Ogum - Espada de São Jorge  

 Ibeji - Água e mel diluído ou folhas novas  

 Logum-edé - Folha-da-costa e água de colônia 

 Xangô - Erva-tostão  

 Oyá - Pega-pinto ou Espada de Santa Bárbara 
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 Obaluaiê - Assa-peixe 

 Oxumaré - Iroko ou água de banana-figo 

 Ossãe - Se possível, um pouco de cada folha.  
 
 

Padê para Exú – Este é para ocasiões especiais. Após as consultas, fazer um padê 
simples.  

Ingredientes para o  agrado de Exú: 

- 01 pacote de farinha de milho amarela  
- 01 vidro de azeite de dendê  
- 01 cebola grande  
- 01 bife  
- 03 charutos  
- 01 caixa de fósforo  
- 01 garrafa de aguardente  
- 07 pimentas vermelhas 

Modo de preparo: Em um alguidar coloque a farinha de milho e um pouco de dendê, com 
as mãos faça uma farofa bem fofa sempre mentalizando seu pedido. Corte a cebola em 
rodelas e refogue ligeiramente no dendê, faça o mesmo com o bife. Cubra o padê com as 
rodelas de cebola e no centro coloque o bife, enfeite com as sete pimentas. Ofereça a Exú 
o padê não esquecendo dos charutos e da aguardente. 
 
AGRADO PARA A POMBAGIRA 

Converse com a sua entidade para verificar o que ela gosta.  

Geralmente, gostam de padê, seja de mel, dendê, azeite de oliva, cachaça, perfume. 
Podemos enfeitar o adimu com doces, frutas, flores, etc. 

Suas oferendas podem ser acompanhadas de licores, vinhos, espumantes, cigarros e 
cigarrilhas. 

 

AXÉ!!! 

 
                                                                           Henriques 

11-99999-4129  
www.astromilenio.yolasite.com 

 
 
 


