
 
A morte - os rituais de enterro

 
Os iorubá acreditavam que ao morrer iriam para outro mundo, semelhante a este. Por esse motivo, os 
mortos eram muito bem cuidados, para não passarem vergonha quando lá chegassem. O caixão seria a 
casa do morto no outro mundo.
 
O povo apresentava dois comportamentos diferentes diante da morte. Se morresse um jovem, ou 
ocorresse uma morte inesperada, era encarada com tristeza. Já se morresse um velho que teve uma vida 
próspera, todos festejavam.
 
Se um jovem morresse subitamente, todos choravam muito, e procuravam descobrir o motivo, chamando 
até o espírito do morto para dizer se fora ele mesmo (espírito) quem havia levado a pessoa, ou se fora um 
trabalho feito por alguém.
 
O corpo era enterrado dentro de casa, e a família fazia muitos trabalhos espirituais, para que o mesmo não 
acontecesse com outros membros.
 
Se morresse uma pessoa pobre, sem parentes para pagar o enterro, os conhecidos enrolavam o morto em 
suas roupas, e cavavam um buraco, fazendo o enterro sem nenhuma despesa. No caso de um mendigo 
ou um leproso, era enterrado no mato, longe da cidade.
 
Se uma pessoa morresse ao visitar alguém, deveria ser enterrado na casa onde morreu, pelo dono da 
casa, que mandava avisar a família do morto.
 
Uma morte muito triste era a de mulher grávida. A criança deveria ser tirada da barriga, e a mulher, em 
algumas localidades, era levada para o mato, e encostada a uma árvore.
 
O corpo de um corcunda (abuké) também não podia ser enterrado dentro de casa. Devia ser levado para o 
mato, e feito um ritual.
 
Já os presidiários não eram enterrados. O corpo ficava jogado para os animais comerem. Por causa disso 
as pessoas evitavam fazer coisas erradas, com medo de morrer na prisão.
 
Quando uma pessoa morria de sarampo - que era considerado o Orisa Sonponno - a família não podia 
chorar, para não aumentar a força dele. Todos vestiam roupa de festa, bebiam e dançavam. Não se podia 
dizer do que a pessoa tinha morrido, só “Baba gbe e lo” (o pai o levou), ou “Baba ti gbe e ni iyawo” (o pai 



casou com ele). O enterro era feito pelas pessoas que cuidavam do Orisa, e o corpo era enterrado fora de 
casa, num local que só essas pessoas conheciam.
 
Quando um raio matava uma pessoa, os filhos de Sango levavam o corpo para um lugar chamado áró, 
deitavam-no junto ao fogo, e faziam um ritual para tirar o raio e tentar acordar o morto. Conta-se que 
havia casos em que a pessoa acordava, mas se o raio fosse fulminante, o corpo era enterrado num local 
desconhecido da família, com todos os pertences do morto e algumas oferendas.
 
Se alguém caía de cima de uma palmeira, era enterrado no local onde caiu.
Quem morria afogado devia ser enterrado na beira de um rio.
 
Os caçadores famosos eram enterrados no mato pelos outros caçadores. Eles pegavam todos os 
pertences de caça do morto, e colocavam-nos numa árvore próxima ao local, arrumados como se fosse 
uma pessoa, com o chapéu, a bolsa e a arma presos nos galhos da árvore. Ali eram feitas oferendas para 
o morto.
 
Ao morrer um rei, ninguém podia comentar o assunto. Só depois de serem feitos os rituais era dado um 
toque num tambor especial, anunciando à cidade que o rei havia morrido. Em Oyo o corpo do rei era 
levado para um lugar chamado bara, e até chegar lá o cortejo parava em onze locais diferentes para fazer 
rituais.
 
Antigamente o rei era enterrado com doze pessoas: quatro mulheres em baixo, quatro em cima, e dois 
homens de cada lado do caixão. Eles seriam os empregados do rei no outro mundo. Algumas dessas 
pessoas chegavam a tomar veneno para serem enterradas com o rei e servi-lo no outro mundo.
 
• O tratamento do cadáver
 
As circunstâncias da morte, idade e status social de uma pessoa, eram fatores importantes que ditavam 
a forma de tratamento do cadáver e a condição das cerimônias do funeral. Quando uma pessoa que teve 
uma vida longa e respeitável morria de uma forma “boa”, o cadáver era imediatamente enrolado numa 
esteira, e eram enviadas mensagens aos familiares. Morassem perto ou longe todos os que recebiam a 
notícia vinham prestar suas últimas homenagens ao morto. Normalmente era nessas ocasiões que as 
pessoas conheciam os parentes mais afastados: tios, tias, sobrinhos, e primos de terceiro grau, pois todos 
se reuniam. Enquanto isso eram feitos os preparativos para lavar o defunto.
 
O cadáver recebia um banho morno, com sabão e esponja. O cabelo da mulher era bem penteado, e o do 
homem às vezes completamente raspado, ou penteado e escovado. Era costume o filho mais velho estar 
presente quando o corpo de seu pai era lavado, e ele deveria ser o primeiro a jogar água. Este costume 
dava ênfase à importância de ter um filho homem como descendente. O banho do defunto era muito 
importante, porque eles acreditavam que a pessoa teria que estar limpa para ser admitida na morada dos 
ancestrais. Se um cadáver não fosse lavado dentro do cerimonial, acreditava-se que ele não teria lugar 
junto aos ancestrais e o espírito ficaria vagando. Esse espírito era chamado iwin ou iseku.
 
Depois do banho o cadáver era vestido com roupas adequadas, muito bonitas, em geral todo de branco. 
Se fosse homem, colocava-se um chapéu branco.
 
O morto não podia ser vestido de vermelho, caso contrário, ao renascer, seria leproso.
 
Era então trazido para a sala de estar e colocado numa cama muito bem decorada. Começava a festa, 
com música e dança. Do lado de fora disparavam-se armas. Representava um sinal de respeito ao morto 
e uma forma de anunciar ao povo que ocorreu um grande evento.
Como antigamente não havia previsão da duração das cerimônias fúnebres, e poderia ocorrer 



deterioração, eles tinham métodos muito antigos de preservação, de forma que o corpo poderia ficar 
dois ou mais dias sem cheirar mal. A idéia era de que o morto não deveria ser enterrado imediatamente, 
deveria ter a oportunidade de esticar as costas e ter o último descanso na sua morada da terra. Durante 
esse período as roupas do morto e a decoração da cama onde ele estava deitado eram trocadas, cada 
uma mais bonita e mais rica do que a outra. Fazia parte das honras rendidas ao morto. As crianças e os 
parentes próximos davam belos e caros presentes que eram levados pelo morto para o outro mundo.
 
Muito tempo atrás os túmulos dos iorubá eram cavados dentro de casa, em quartos destinados a esse 
fim. Os familiares cavavam um buraco de seis a nove metros, fazendo uma espécie de quarto em baixo. 
Depois colocavam o caixão no buraco e toda a família jogava terra e conversava com o morto, mandando 
recados para os outros familiares já mortos. Em seguida os homens cobriam o buraco com terra e 
matavam uma galinha preta em cima.
 
Atualmente essa prática mudou. Os túmulos são cavados nos compounds familiares.
 
Os cristãos eram enterrados próximo à igreja, os muçulmanos, na frente de suas casas.
 
Para os iorubá, enterrar alguém num cemitério comum era deixá-lo de parte e perder contato com ele, 
porque a veneração normal aos ancestrais, que incluía rituais diversos e rezas, não era adequada para ser 
feita em lugar público, só podia ser feita em família.
 
No dia em que o corpo ia ser enterrado, muitas pessoas se reuniam para as últimas homenagens. O 
enterro normalmente era feito à tarde. O corpo era trazido para fora e colocado num carro (carruagem). 
Diferentes grupos de dança e canto se apresentavam e eram bem recebidos e remunerados pelos filhos e 
parentes do morto.
 
Antes do por do sol a dança parava, e o cadáver, enrolado em lindas e pesadas roupas e numa esteira 
especial, era levado em solene procissão para o túmulo.
 
O corpo era colocado cuidadosamente no túmulo, cada parte do corpo arrumada. Eram colocadas junto 
lindas roupas, peças de prata, dinheiro e tudo que o morto poderia vir a precisar no outro mundo.
 
Há muito tempo, quando morria um rei ou um chefe importante, escravos e esposas do morto eram 
enterrados com ele, mas hoje em dia alguns desses costumes antigos mudaram. Não se pode imaginar 
seres humanos serem enterrados com o chefe morto.
 
Assim, foi feito um tipo de substituição. Um animal era imolado e o sangue jogado sobre o túmulo. 
Acredita-se que o animal sacrificado acompanhava o morto para o outro mundo. Antes de fechar o 
túmulo, muitas das pessoas presentes, principalmente crianças e parentes próximos, rezavam alto e 
demoradamente enquanto choravam e atiravam terra no cadáver, pedindo-lhe que fizesse uma coisa ou 
outra pelos vivos que estava deixando. Também mandavam mensagens para os ancestrais que haviam 
morrido anteriormente.
 
Esta é uma evidência viva da crença no outro mundo e no poder dos ancestrais.
 
Acreditava-se que o morto estaria iniciando uma viagem para uma outra esfera, onde ele ou ela iria ser 
muito mais poderoso do que antes.
 
Desta forma, entre os iorubá era normal o cadáver ser tratado cuidadosamente.
 
A mulher era enterrada com os objetos de que necessitaria de imediato: colares, brincos, roupas, comidas 
e utensílios; um caçador era enterrado com suas armas; uma pessoa da família real era acompanhado por 



um séquito de empregados e escravos, que eram executados na ocasião do enterro. Podemos deduzir 
desta prática que era esperado que os mortos tivessem no outro mundo as mesmas vantagens sociais e 
econômicas que tinham na terra. Isto sugere também que a vida lá continuava de forma muito semelhante 
à vida neste mundo.
 
Acreditava-se ainda que os novos ancestrais iam se encontrar com os antigos, e acontecia uma reunião. 
Por esse motivo os vivos mandavam mensagens para os antigos. Os iorubá forneciam comida a seus 
ancestrais e faziam oferendas regulares em seus túmulos. Quanto maiores as oferendas, mais bem 
colocados os ancestrais, e consequentemente maiores os favores que eles poderiam prestar a seus 
descendentes vivos.
 

 
• Localização do outro mundo
 
O problema é definir onde esse mundo está localizado. Os antigos nos dão diversas respostas.
 
Alguns acreditavam que os mortos tinham uma longa jornada a cumprir para chegar a sua morada. Era 
preciso atravessar um rio, e havia um barqueiro que precisava ser remunerado. Havia montanhas para 
escalar, e um porteiro para abrir o portão. Por esse motivo é que se dizia que o recém-morto precisava 
acumular energia, participando das comidas e bebidas oferecidas nas cerimônias do velório, antes de 
embarcar para a longa jornada.
 
Outros diziam que a morada dos mortos era embaixo da terra, e havia quem achasse que os mortos 
ficavam num mundo invisível separado do mundo dos vivos por um espaço muito tênue, e que eles 
estavam bem perto dos vivos. Outro grupo achava que os mortos iam para certos vilarejos antigos e 
mercados na terra dos iorubá.
 
Há ainda muitas histórias com relação a pessoas que estiveram à beira da morte, depois ganharam 
consciência e foram privilegiadas em poder fazer relatos de suas experiências durante o intervalo entre 
desfalecer e voltar à consciência. Essas histórias incluem bater a uma porta, onde seus ancestrais os 
mandavam de volta, momento em que se achavam no mundo dos vivos.
 
Há ainda histórias de homens que morreram e apareceram morando em outra vila ou cidade e levando 
vida normal, até desaparecerem repentinamente, quando sabiam que os moradores da localidade os 
haviam descoberto. Há depoimentos de pessoas que encontraram esse tipo de morto.
 
Também crianças que estavam na escola no momento em que um de seus pais faleceu, testemunharam 
que seu pai ou mãe foi visitá-los e deixar instruções e mensagens importantes.
 
Esses espíritos assumem forma humana. Fica muito difícil fazermos uma afirmação categórica sobre 
o assunto. Como os antigos, até hoje os iorubá não tentam resolver o problema à luz de uma teoria 



coerente, preferindo usar diversas abordagens e custando a reconhecer as contradições. Conclui-se que 
para eles é a “alma” que sobrevive à morte, e se Olodumare é sua fonte, a “alma” volta à fonte, para ser 
usada de acordo com a vontade do deus maior.
 
Acredita-se que quando a pessoa que está morrendo diz “Mò nre le” - “Estou indo para casa” quer dizer 
que ela está voltando ao lugar de onde veio, aos pés de Olodumare.
 

 
• Crença nos ancestrais
 
Até hoje os iorubá acreditam que seus mortos continuam vivendo em outro mundo, crêem na sua 
existência ativa, e sabem que a morte não finaliza a vida humana, pois a vida na terra se estende a uma 
outra vida no além, no local chamado de "morada dos mortos".
 
Quase todas as religiões tendem a ter uma visão holística da morte: além dos componentes físicos 
tangíveis, o homem possui um elemento intangível e indestrutível, que sobrevive à morte física - é 
a “alma”.
 
Com relação aos componentes do ser humano, os iorubá acham que a forma física humana (ara) é 
moldada em barro por Orisanlá. Em seguida Olodumare lhe insufla seu hálito, o chamado emi (espírito). 
Além do ara e do emi o homem recebe ainda a “alma”. O conceito de “alma” é muito complexo e 
dificilmente é usado no sentido correto.
 
Por não possuírem vocabulário adequado, os antigos tradutores do iorubá traduziram “alma” como okan 
(coração) ou emi (espírito). Coração é um órgão tangível, mas a “alma” é intangível, sendo a essência do 
ser.
 
Quando um ser humano vai ser criado, ele recebe o espírito e a “alma”, além do corpo físico. Quando 
o corpo físico morre, o espírito e a essência que aqui chamamos de “alma” não acabam, voltam para 
Olodumare, que é a fonte que dispõe das “almas” segundo sua vontade.
 
A religião iorubá enfatiza ao mesmo tempo a reencarnação e a continuação da vida em outro mundo 
semelhante ao nosso. A morte é vista não como extinção, mas como uma mudança de uma vida para 
a outra. Literalmente, um ancestral é alguém de quem uma pessoa descende, por parte de pai ou mãe, 
que viveu num tempo passado, como um avô ou bisavô. Porém quando os iorubá falam de ancestrais 
se referem aos espíritos de seus antepassados com os quais os vivos convivem como filhos, de forma 
afetiva.
 



Não é qualquer morto que recebe essa consideração. Para receber esse tratamento esses homens e 
mulheres devem ter vivido bem, ter tido uma vida longa, ter deixado bons filhos e boas lembranças. 
Crianças ou jovens que morrem prematuramente, mulheres estéreis e todos os que têm uma morte ruim, 
por exemplo, uma pessoa morta por Sango, Ayelala ou Soponno, ficam excluídos deste grupo respeitável.
 
Depois da morte, o pai de um homem torna-se para ele a figura mais importante no mundo dos espíritos. 
O pai é visto como aquele que une o indivíduo à sua linha de ancestrais. Além dele todos os membros de 
gerações passadas que estão no mundo dos espíritos são considerados ancestrais dessa pessoa, e ele 
está ligado a todos eles.
 
Embora os ancestrais incluam homens e mulheres das gerações anteriores, os ancestrais masculinos são 
muito mais importantes. Para se tornar um ancestral conceituado, um homem tem que viver bem, morrer 
bem e deixar bons filhos, que lhe façam rituais de funeral adequados, e que continuem em contato com ele 
por intermédio de oferendas e orações.
 
• Julgamento após a morte
 
Estes fatos levantam a questão do julgamento após a morte. Acreditam que o julgamento ocorre o tempo 
todo, aqui mesmo na Terra. As divindades que combatem o mal podem punir pessoas, que terão assim 
uma morte “ruim”, mas o julgamento final pertence a Olodumare que decide quem são os bons e os maus. 
Os bons são privilegiados, indo para o “céu bom”, voltando para a essência que é Olodumare, e os maus 
indo para o “céu mau”. O julgamento baseia-se nas ações dos indivíduos na Terra.
 
Os detalhes do julgamento não nos são contados pelos mais velhos, mas eles têm um ditado 
importante: “Ohun gbogbo tí a bá se láyé, la óòkúnle rò l’Orun" (Daremos conta no outro mundo de tudo 
que fizermos na Terra). Só quando alguém é julgado tem a chance de ir para o “céu bom” se reunir com os 
ancestrais e viver outra vida.
 
O “céu bom”, (céu dos nossos pais) é dividido em diversos países, cidades e vilas, onde grupos diferentes 
de pessoas vivem juntas, como na Terra. Após o julgamento a pessoa boa tem permissão para ir para o 
local habitado por seus ancestrais, e a vida continua como aqui. Os bons usam boas roupas, comem boa 
comida e podem reencarnar e nascer de novo na família.
 
Se alguém é condenado vai para o “céu dos maus”, onde sofre muito. A alma não pode se reunir com 
os ancestrais, e quando é liberada, finalmente, não tem chance de ter uma vida normal, e é condenada 
a vagar por locais desertos, comer restos de comida, vermes, e, às vezes, reencarnar em animais e 
pássaros.
 
Por ocasião da morte de parentes, as crianças costumam fazer uma saudação de despedida, desejando 
que o morto “não coma centopéias, não coma vermes, mas que coma junto com os outros, no céu, todas 
as coisas boas que se comem por lá.”
 
Os filósofos iorubá sempre lembram que se você não quer comer centopéias e vermes, no outro mundo, 
deve se comportar bem, enquanto está vivo. Os seres humanos são responsáveis por suas ações.
 
 
 
• Reencarnação
 
Os iorubá acreditam que os ancestrais têm modos diferentes de voltar ao mundo dos vivos. Uma das 
formas mais comuns é reencarnar na própria família, nascendo como filho ou neto do morto. Acredita-se 
que os ancestrais escolhem isso devido a seu amor pela família e pelo mundo.



 
Para os iorubá o mundo é o melhor lugar para viver. Os vivos desejam ver seus mortos reencarnar o mais 
depressa possível, depois da morte. Reza-se “Bàbá/Iya á yá l'ówóò re o!" (Que seu pai/mãe volte a ser 
uma criança para você). Às vezes, em seu entusiasmo, dizem: “Bàbá/Iya á tètè yà o!" (Que o pai/ mãe 
reencarne rápido). O filho que tem a sorte de dar à luz ao pai ou à mãe sente-se particularmente feliz.
 
Quando nasce uma criança os iorubá consultam o oráculo para descobrir qual o ancestral que reencarnou, 
mas acredita-se que se uma criança nasce logo após a morte do pai ou avô, é a alma do recém morto que 
está de volta. O menino recebe o nome de Babatunde (o pai voltou). Uma menina que nasce após a morte 
da mãe ou da avó se chama Iyabó, ou Yétúnde (a mãe voltou).
 
Não se costuma dar esses nomes a mais de uma criança, após a morte de pais ou avós. Quer dizer, o 
mesmo pai ou mãe não reencarna diversas vezes, nem em diversos parentes, e sim uma só vez numa 
determinada criança da família.
 
Note-se que só os ancestrais bons reencarnam em seus descendentes. Nenhuma família deseja ter a 
reencarnação de um ancestral que morreu mal. Os maus ancestrais - como já foi dito - reencarnam em 
animais ou pássaros, e vagam em locais abandonados e desertos. 
 
No Brasil quando morre uma pessoa de Santo, especialmente se tiver um cargo na sua roça, são feitos 
diversos rituais com o morto e seus pertences. Em seguida a casa passa por longo período de rituais. É o 
chamado asese, de origem iorubá.
 
• A viúva (opó)
 
Era costume iorubá a viúva não sair de casa, em hipótese alguma, nem pentear os cabelos, durante três 
meses. Ela devia dormir em cima do túmulo, e ali chorar três vezes ao dia, durante sete dias. Passados os 
três meses, raspava a cabeça e fazia vários rituais. Só então podia sair à rua.
 
• A herança
 
As esposas, filhos menores, casa, fazenda, e os demais pertences do morto eram divididos como herança. 
Se não houvesse um testamento escrito, os membros mais velhos da família se encarregavam da partilha.
 
Os agraciados eram primeiro o filho mais velho, depois a filha mais velha, e assim por diante, até chegar à 
caçula.
 
Texto acima extraido do livro: “Cultura Iorubá - costumes e tradições” de Maria Inês C. Almeida
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Texto sobre lendas (Itans):
 
No culto dos Voduns, Eku é visto como um Deus acompanhado sempre de um avun. Essa é uma das 
razões que, dentro dos Templos de Voduns, a entrada desse animal é proibida. Porém, os sacerdotes 
reservam uma área fora dos templos, onde esses animais são criados para que sejam os guardiões das 
almas, impedindo-as de entrarem nos Templos além de encaminhá-las.
 
Os Vodunos, Bokonos, Ahougans, Sofós, Vodunsis e outros, acreditam que Vodum Ewa sempre espreita o 
temido Deus Eku para que esse nunca pegue ninguém desprevenido, além de sempre tentar desviá-lo de 
seu caminho.
 
Os velhos Vodunos contam-nos várias histórias para justificar a proibição de avuns em Templos Voduns. 
Vejamos algumas delas:
 
1 - Um dia, Aveheketi estava pescando e enchendo um balaio com muitos uhui, que levaria para sua 
aldeia, para saciar a fome dos seus. Daí, enquanto ele estava distraído em sua pescaria, os avuns vieram 
e sem que ele os visse, devoraram todos os uhui. Quando Aveheketi terminou sua pescaria e voltou-se 
para o balaio, o encontrou vazio e ainda pode avistar os avuns se afastando com seus uhui. Desse dia em 
diante, Aveheketi proibiu a presença de avuns em seus domínios, ato esse que foi seguido por toda a sua 
família que é a de Heviosso. Nos kwes de Jeje, principalmente aqueles regidos por Heviosso ou mesmo 
Xangô, é proibido a presença de avuns. Aveheketi diz que em Kwes que tem avuns, nenhum membro da 
família Heviosso comparece.
 
2 - Um avun roubou o fogo de Dan, de Dan Wedo, das divindades celestes ou do Grande-Espírito para 
trazê-lo na ponta de sua husi, e por isso, os Voduns têm pavor de avuns.
 
3 - A repulsa ao avun nos Templos dos Voduns, é a interdição implacável sofrida por esse animal, pelos 
muçulmanos, povo que muito influenciou a cultura africana. Eles fazem do avun, a imagem daquilo que 
a criação comporta de mais vil. O avun, devorador de oku é um animal impuro. Por essa razão também, 
acreditam que os deuses jamais entram em um Templo onde se encontra um avun.
 
Não há, sem dúvida, mitologia alguma que não tenha associado o avun à morte, aos infernos, ao mundo 
subterrâneo, aos impérios invisíveis regidos pelas divindades ctonianas ou selênicas.
A primeira função mítica do avun universalmente atestada, é a de guia do homem na noite da iku, após ter 
sido seu companheiro no dia da vida.
 
Vemos, em muitas culturas, o avun emprestar seu rosto a todos os grandes guias de almas. Têm por 
missão aprisionar ou destruir os inimigos da luz e guardar as Portas dos locais sagrados, reino dos okus, 
país de gelo e de trevas.



 
Algumas tradições chegam a criar avuns especialmente destinados a acompanhar e a guiar os okus no 
Além.
 
Atribui-se também ao avun como intercessor entre este mundo e o outro, atuando como intermediário 
quando os vivos querem interrogar os okus e as divindades subterrâneas do país dos okus.
Na África, o avun possui a dom da clarividência e, além de sua familiaridade com iku e com as forças 
invisíveis da noite, é considerado um grande feiticeiro.
 
É um costume africano, em seus banquetes funerários, oferecerem aos avuns a parte que caberia ao oku, 
após ter pronunciado estas palavras:
 
"A heaiye hesóa iwo ho hebo
Ébe ti eke oku sòa tiwo hoho ti bo"
"Quando vivias, eras tu mesmo quem comia.
Mas agora que estás morto, é tua alma que come!"
 
Também na cultura africana, encontramos feiticeiros com trajes feitos de peles curtidas de avun, o que 
mostra o poder divinatório outorgado a esse animal.
 
Em Porto Novo, Maupoil, num de seus relatos, conta que um de seus informantes, confiou-lhe o seguinte: 
a fim de reforçar o poder de seu oráculo divinatório, ele o deixaria enterrado durante alguns dias dentro da 
barriga de um avun que imolara especialmente com essa finalidade.
Enfim, seu conhecimento do mundo do Além, bem como do mundo em que vivem os seres humanos, 
faz do avun senhor e conquistador do fogo, sempre ligado a iku, a clarividência, a feitiçaria e as forças 
invisíveis.
 

 
Vocabulário:
 
Vodunos - sacerdotes
Bakonos - sacerdote de Fá
Ahougan - sacerdote feito de Vodum
Sofó - sacerdotisa feita de Vodum
vodunsis - feitos de Voduns (yao)
Avun - cão
Eku - Deus da Morte
Iku - morte
Husi - cauda
Uhui - peixe
Dan Wedo - Deus do arco-íris, arco-íris
Oku - cadáver, morto
 
Fonte: www.kwecejaneji.org


