
Os 16 Mandamentos Yorubás
 
Os 16 Mandamentos que a seguir irão estudar são os conceitos básicos em que se 
apoia a moral e a ética de nossas práticas. Todo o Sacerdote e crente ou praticante, 
que se considera responsável e maduro, estão no dever de cumprir na totalidade todos 
as normas que foram estabelecidas por Olófin nos inícios, para os praticantes da fé 
yorubá.
  
Vos peço, que considerem e meditem com a mais absoluta seriedade e disciplina no 
seguinte escrito. Tudo o que esteja ligado a estes 16 códigos ou conceitos se inclui no 
sagrado mundo místico de nossas práticas, por então, quem os não cumpra, se exclui a 
si mesmo da energia protectora destinada para os crentes e iniciados.   
Cada qual é responsável da sua vida e os resultados que recebe são efeitos de seus 
próprios actos.
  
Como não somos perfeitos, sugiro que vocês se devam inclinar, por continuar 
infatigavelmente lutando por superar nossas debilidades e misérias, para que o 
crescimento conseguido desta luta nos ajude a encontrar soluções, que ás vezes, 
não chegam com a prontidão como desejamos. A resposta está em nós próprios. Não 
deites a culpa aos demais, nem apontes com o dedo aos outros comprometendo como 
culpáveis de teus próprios erros. 
A solução sempre estará em cada individualidade. Nunca a deves procurar 
exteriormente, nem penses que a vida á tua volta é responsável por tuas caídas. 
 
No início do tempo Olodumare prometeu uma vida longa aos crentes e praticantes da fé 
yorubá.
Para isso estabeleceu, como promessa para os que dele se acercavam, mas estabeleceu 
suas regras para que seu compromisso fosse um feito invariável. Os 16 Maiores 
(Sacerdotes Yorubás) andavam por Ilê Ifé, pedindo uma vida longa na terra: “ 
viveremos uma vida tão longa como nos prometeu Olodumare?”
  
O oráculo sagrado contestou: Para viver uma vida em harmonia, paz e com saúde, 
deverão cumprir os 16 Mandamentos Yorubás: 
  
1 - Não digas o que não sabes, nem informes o que desconheces. 
2 - Não faças rituais nem cerimonias dos quais não tenhas o conhecimento básico. 
3 - Não desorientes e nem leves por falsos caminhos as pessoas que se aproximam em 
busca de ajuda. 



4 - Não se deve enganar a nenhuma pessoa. Não mintas nem prejudiques a integridade 
de teu semelhante.   
5 - Não pretendas ser sábio quando ainda não sejas. Disciplina teu crescimento pessoal.   
6 - Deves ser humilde, libertar-te do egocentrismo e evitar o protagonismo. 
7 - Não tenhas más intenções nem te tornes falso com os demais. 
8 - Não rompas as proibições que te tenham ensinado nas regras de teu Itá. Não fales 
os segredos da cerimónia reservados unicamente para os iniciados.   
9 - Os instrumentos sagrados devem manter-se limpos. Não deves tocá-los quando 
tenhas feito sexo ou tenhas algum pensamento indigno de um crente.  
10 - Deves manter a tua Casa Templo limpa e exemplar. Dá o teu exemplo. 
11 - Deves respeitar sempre os que são mais débeis e tratá-los bem e com muito 
respeito. 
12 - Deverás respeitar e tratar muito bem aos nossos maiores e anciões. 
13 - Respeita as leis morais. Não cometas infidelidade nem adultério. Não ambiciones a 
mulher do teu próximo.  
14 - Nunca atraiçoes um amigo, nunca atraiçoes a quem te tenha esticado a mão ou 
que tenha sido bom contigo no passado e sempre. 
15 - Não fales mais que o devido, evita os falatórios, nem reveles os segredos ditos por 
alguém. 
16 - Respeita integralmente aos que tem cargos importantes. Mesmo o respeito mútuo 
deverá conservar-se.   
  
Mas quando os Maiores (Ogboni) chegaram á terra começaram a fazer tudo ao 
contrário e então começaram a morrer uns atrás dos outros. Gritaram e acusaram 
Orunmilá de assassinato.   
Orunmilá respondeu-lhes com firmeza:  "Não sou eu quem vos está matando. 
Os Maiores estão morrendo porque não cumpriram com os 16 Mandamentos 
Yorubás. A habilidade de comportar-se com honra e obedecer aos Mandamentos é 
responsabilidade de todos”.
  
“Em direcção contrária não se pode adivinhar, ás vezes surge um líder inesperadamente 
que não está dentro do regulamento". 
Estes 16 Mandamentos não se estabeleceram para ser cumpridos unicamente pelos 
representantes dignitários, (Iniciados) senão para todos os crentes e praticantes da 
religião Yorubá. 
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