
O Culto a Iya Mi
 

 
“Iya mi só deve ser cultuada por mulheres?

O culto a Iya mi está ligado á fecundidade, então não poderia haver fecundidade sem a presença de ambos os sexos.”
 

Imule
 
Muito se tem falado sobre Iya mi, mas pouco se tem divulgado dos detalhes do culto a esse orisa, na 
verdade pouco se pode divulgar e isso todos compreendem, quando alguém tenta falar um pouco mais 
imediatamente, vira alvo de criticas quase sempre feitas por pessoas que nem são iniciadas.
Nas famílias que cultuam Iya mi, muitos homens são iniciados e participam ao contrario do que é divulgado 
no Brasil, a presença  masculina é muito importante, e homens e mulheres participam de forma harmoniosa 
dos rituais.
O que se pode divulgar é que as pessoas pactuadas a partir do primeiro imule tem acesso a algumas 
informações que a maioria nem imagina, isso acontece tanto para homens como para mulheres .
Quando o  imule é feito com Iya mi, a pessoa ao contrario do que se pensa desperta uma energia que ela 
já possui, que somente com um ritual adequado e conduzido por pessoa habilitada justifica essa relação 
homem-divindade trazendo benefícios para o individuo.
 

 
Jamais  esse ritual pode ser chamado de iniciação, e muito menos de feitura; em uma iniciação o individuo 
recebe algo que esta faltando, e em uma feitura ele exalta o que  já possui, mas em um imule ele assume 
um compromisso com sua origem seu passado e seu futuro, aflorando assim o desconhecido mas existente 
principio.
Não mencionarei a ordem dos imules aqui por razões já conhecidas, mas em um deles o individuo enfatiza o 
seu compromisso com a terra e em outro um com a sua origem.
Posteriormente existirá um contato com forças através de uma representação  que será alterada conforme a 
evolução do individuo diante dos pactos assumidos, seguindo rituais de compromisso até que em um desses  
é determinado o completo afastamento de algumas atividades.

 
 
 
 
 
 



 
O então pactuado para seguir em frente devera sair do país, pois só em território yorubá poderá concluir 
seus compromissos.
È verdade que algumas pessoas falam em sete ou até em nove imules, eu não gostaria de abordar aqui a 
quantidade nem a ordem dos mesmos, mas em alguns  casos eles podem ser interrompidos por orientação 
de Ifa ou poderão ser feitos em uma ordem  mais rápida, sempre visando o bem estar do individuo e o 
cumprimento de regras previamente estipuladas, aonde fica bem claro que só a orientação de Ifa poderá 
determinar o caminho a ser seguido, pois  em alguns casos até a ordem dos imules pode ser alterada.
 

 
Algumas pessoas desconhecem mas existe vários tipos de imules inclusive com os outros orisas, sempre 
buscando a proteção e o beneficio do pactuado.

 
 
 
 
 

 



 
Iya mi,  as bruxas e a desinformação

 
Eu sempre me digo uma pessoa calma, mas diante de tantas asneiras sendo ditas sobre Iya mi na internet, 
minha paciência desapareceu, chamar a mãe da terra de bruxa, é no mínimo desinformação ,Iya (mãe) mi 
(minha) - minha mãe, não é bruxa, e eu entendo o motivo da afirmação, falta de cultura, mas não concordo 
com a falta de informação nos dias de hoje, pois nunca na história da humanidade foi tão fácil se informar.
Dizer que Iya mi é um culto só de mulheres é mais um absurdo, o que dizer dos Osos?
Eu já ouvi de tudo, até que Iya mi é cultuada para maldade, eu só  posso dizer que tudo isso é loucura, 
a função de Iya mi na filosofia yorubá, é a coordenação dos Ajoguns, Iku a morte, arun a doença, ofo o 
prejuízo ou perda, e outras dificuldades que o homem encontra em sua existência. A liberação dos Ajoguns 
ou não está ligada a uma série de fatores, assim como o próprio destino, que conforme a cultura religiosa 
yorubá, em parte é escolhido por nós mesmos.
Diante de tais informações erradamente divulgadas, eu tenho a dizer que se você quiser agradar seus 
antepassados femininos e buscar uma existência em harmonia com o passado, o presente e o futuro, 
certamente deve cultuar Iya mi.
A essência jamais deve ser esquecida, não existe figura mais respeitada para os yorubás que a mãe, é muito 
difícil aceitar que a mais importante das divindades se tornou uma bruxa no nosso país, essa que representa 
todas as mães, inclusive a mãe terra, deve ser respeitada em todos momentos.
 

 
O culto a Iya mi faz parte da historia da humanidade, e não é um grupo de desinformados que vai mudar a 
cultura trazida para o Brasil por nossos antepassados.
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