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Introdução

Um oráculo é um sistema de símbolos organizado com o 

objetivo de estabelecer um método pelo qual os seres hu-

manos possam receber mensagens dos deuses. O uso de orá-

culos é ancestral, e todas as culturas sempre fi zeram uso de um 

ou de mais sistemas oraculares para entender aquilo que não é 

acessível ao entendimento comum. O oráculo avisa, prevê, 

orienta, aponta caminhos possíveis. Quem não quer ter por 

perto uma ajuda assim?

Existem muitos oráculos, alguns mais conhecidos, outros 

nem tanto. Cada um deles tem as suas peculiaridades e usa fer-

ramentas próprias para estabelecer a comunicação com o mun-

do espiritual. Aquele que se prepara para entender as mensagens 

de um oráculo precisa estudar os símbolos que o compõem, 

pois o oráculo se expressa por meio de símbolos arquetípicos, 

que estão interiorizados em todos os seres humanos. O conhe-

cimento intuitivo do simbolismo pode fl uir espontaneamente, 

mas na maior parte das vezes ele está esquecido e é preciso es-

tudar para lembrar.

Quando estudamos oráculos, vemos algumas relações 

 interessantes entre eles. Isso é compreensível, pois o ser huma-
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no é o mesmo ao longo dos séculos. O tempo passa, muda a 

cultura, há mais progresso científi co, mas a alma humana é 

sempre a mesma. Sempre vamos encontrar o homem poderoso, 

a mulher maternal, o jovem inexperiente. Sempre haverá inve-

ja, alegria, ciúme, amor, doença, falta de dinheiro e tantas ou-

tras coisas que compõem a vida de cada pessoa.

Quem estuda um oráculo acha o tema difícil no começo. 

Como codifi car tudo o que existe e usar para isso apenas alguns 

poucos símbolos para múltiplos signifi cados? Mas depois que 

se entende o processo delicado de análise das relações simbó-

licas, a tarefa fi ca mais fácil, e quem insiste sempre tem resul-

tados positivos.

Quase nunca se estuda apenas um oráculo. Depois do pri-

meiro, o buscador sempre quer aprender outro. Comigo foi 

 assim. Comecei com o estudo dos Orixás e da Astrologia quase 

ao mesmo tempo. Dois oráculos tão diferentes e tão próximos, 

mas igualmente ricos e com possibilidades muito amplas. 

Cada um deles me proporcionou um saber importante. Depois 

encontrei o tarô, um oráculo que também me encantou.

Foi com os Orixás que entendi um pouco mais da alma 

humana. É verdade, os Orixás estão muito próximos de nós; 

diz a lenda que a maioria já foi ser humano. Eles não são 

 mo delos perfeitos de conduta, nem são irreais. Viveram primei-

ro como seres humanos e depois se transformaram em forças 

da natureza.

Veremos que o mar representa o reino de Iemanjá, a rainha 

das águas do mar. Iemanjá, no entanto, foi uma bela mulher 

aqui na Terra, que fugiu de um marido insensível e ríspido que 
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não a entendia, para buscar a felicidade perto da casa de seu 

pai, que era rei dos mares. Ela se tornou, posteriormente, o 

símbolo que representa as dádivas que o próprio mar nos 

concede.

Cada Orixá tem a sua história, que conta sobre o tempo 

em que ele era um ser humano. Nessa história, está a origem do 

seu poder e as ligações simbólicas que constituem o seu valor 

arquetípico.

Acostumada a trabalhar com oráculos, eu estava devendo 

aos Orixás um livro que simplifi casse as mensagens que eles 

têm para nos transmitir. Na tradição religiosa, os Orixás falam 

por meio do jogo de búzios, mas tal saber é reservado a quem 

faz parte do culto. Também existe o jogo esotérico, que usa a 

análise dos símbolos, mas não entra no terreno do culto reli-

gioso. Eu quis fazer algo que pudesse ser usado pelos místicos 

em geral, com fundamentos corretos e uma boa dose de infor-

mação, mas que desobrigasse o consulente de seguir uma cren-

ça religiosa para aplicar esse saber.

A base do meu trabalho está nas imagens dos Orixás que 

encomendei ao meu parceiro de outros livros, o artista plástico 

Vagner Vargas. Sobre essas belas imagens, transformadas em 

cartas para facilitar o manuseio, escrevi um texto que permite 

ao leitor entender o que cada Orixá tem a nos dizer.

Foram observadas as regências tradicionais dos Orixás so-

bre cada assunto e mantidas as bases oraculares do jogo de bú-

zios. O Orixá se relaciona de uma maneira só sua com as mais 

variadas questões e isso não pode ser mudado. Isto é, o Orixá 

fala com muita propriedade sobre temas como dinheiro, saúde 
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e amor e faz isso usando sempre a mesma relação simbólica. E 

o que ele diz difere do que outro Orixá terá a dizer.

Assim, quando você quiser saber sobre qualquer tema, 

basta perguntar a um Orixá. Para facilitar o uso das cartas, vou 

sugerir algumas formas de consulta ao oráculo, todas muito 

simples. Não será preciso estudar primeiro os símbolos para 

poder entender o que vai ser comunicado, pois as mensagens já 

estarão traduzidas e interpretadas.
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Consulta 
inicial ao baralho

Embaralhe as cartas. Em seguida, espalhe-as diante de você, 

com as fi guras voltadas para baixo. Retire uma carta ao 

acaso, pensando no seu desejo de receber a mensagem inicial 

de um Orixá. Evite fazer uma pergunta, pensar num problema 

ou dirigir o pensamento para qualquer tipo de busca informati-

va. O objetivo desse primeiro contato é fazer uma conexão com 

o Orixá que quer falar com você em primeiro lugar.

Leia a mensagem correspondente ao Orixá da carta que 

você pegou. Ela terá a função de lhe transmitir aquilo que esse 

oráculo, por meio do Orixá que se manifestou, julga ser o mais 

importante para você neste momento.

SE VOCÊ TIROU A CARTA DE EXU

Exu é o mensageiro dos deuses, não é um Orixá malvado, como 

muitos pensam. Ele pode, de fato, ser um pouco confuso ou 

destituído de moral, levando qualquer mensagem sem selecio-

nar o conteúdo, mas, por outro lado, sem ele os seres humanos 

não se comunicariam com os outros Orixás. A função de Exu é 

muito importante. Não se assuste se tirar a carta desse Orixá. 
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