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Last Thursday, January 24, 2019, despite his long meeting with a group of traditional 

rulers, over whom he is a consenting authority. The Alaafin of Oyo, Oba 

LamidiOlayiwolaAdeyemi, regardless of his advanced age of 80 years and three 

months, showed no air of fatigue. 

 

Sooner had he rounded off with his royal guests than he walked to the venue already 

prepared to host the scheduled installation of the Baálè Sàngó of Yorubaland in his 

palace. As Oba Adeyemi emerged in flowing white agbada to the high platform, the 

waiting audience spontaneously rose from seats and chorused K-a-b-i-y-e-s-I oooafter 

which the guests in groups paid homage by prostrating and kneeling down before the 

Alaafin. 

 

Evidently, due to the time factor, the programme kicked off when two traditional 

aides to the Alaafin brought the new Baálè Sàngó, Sàngóbunmi Alabi before Oba 

Adeyemi and did what is not different from oath-taking with him. 
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The duo led him to prostrate three times before Oba Adeyemi after which they 

performed other rites to the amazement of the audience who were watching with 

keen interest. While that was ongoing, a band of bata drummers was interjecting with 

relevant beats, bringing out the value of the occasion. 

 

The Alaafin’s aides read out unwritten laws guiding the post of Baálè Sàngó to which 

the 72-year-old, clad in all red-attire, answered in the affirmative. Oba Adeyemi would 

later also perform royal rite using kolanut, bitter kola and alligator pepper including 

water and gin as it was done by his forefathers. 

 

Before the post-installation traditional dance by Baálè Sàngó during which Oba 

Adeyemi appreciated him with Naira notes, the revered monarch dwelled on the 

history of Sàngó reiterating his status as the symbol of Sàngó who was one of his 

predecessors. also reading from a record which, he said, was kept by the leadership of 

Sàngó devotees, the Alaafin reminisced the harmonious relationship between the 

palace and Sàngó leaders. Specifically, he read out a letter written to him in 1974 to 

inform the palace of the Sàngó Festival held in the month of July of that year. 

 

Alaafin also read his reply to the Sàngó leaders to further drive home his point, 

admonishing the new Baálè Sàngó to tread the path of his predecessors: 

 

“I kept this record because of occasion like this. I am not a king who does things 

without precedence. all you need to know about how your fathers conducted 

themselves during their lifetimes are contained in this record. and I am reading it 

to you so that you would understand better the significance of today. I am going 

to present the certificate of appointment to the new Baálè Sàngó to also serve 

as official document legitimizing his post,” he said. 

 

True to his words, a certificate was brought out, and the Alaafin called Baálè Sàngó 

who quickly rose and again walked to him. Again, on his kneel, he received the 

certificate amidst ovation by the enthusiastic devotees after which batadrummers 

took over the floor and entertained the audience until the programme was rounded 

off, and the people dancing out of the palace to their residence of the new Baálè 

Sàngó. 

 

The Alaafin stressed that Sàngó forbids devotees to engage in criminalities including 

hypocrisy against one another, adding a great punishment awaits culprits. He also 
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explored the opportunity of the occasion to descend heavily on anti-Yoruba religion 

section of the public, describing them as ignorant and slave of foreign religions:  

 

“These people who criticize traditional religions are like a bat. That is what I call 

them. They dangle between two religions. They are neither here nor there. they 

should stop the blackmail of calling our religion fetish. Yoruba has one of the 

best cultures among the races in the world; only that we don’t appreciate what 

God has given us the two religions of Christianity and Islam came and realized 

that for them to win us they have to recognize and go through our metaphysical 

practices. that is why they claim to pray into the water to heal sickness. that is 

why an Alfa would wash inscription on his black slate and ask Mus- lim to drink 

it,” he further stated. 

 

However, Oba Adeyemi warned Sàngó devotees and other traditionalists to prac- tise 

the religions in the transparent way with which their ancestors were known in order to 

achieve the same results it gave them. He clarified that Sàngó initiation (Osu) is 

conducted for 17 days in contrast to three days, identifying abuse and carelessness as 

the reason the religion has lost members to Christianity and Islam. 

 

He made reference to the south-American countries such as Brazil, Cuba, Trinidad and 

Tobago as nations which place high premium of Yoruba traditional religion just as he 

reminded the audience the elevation of Yoruba as an official language in Brazil. 

 

The Aare Isese of Oyo, Aare MorakinyoFatokunJayeola called on Sàngó devotees to 

respect and support the new Baálè with all they are blessed with: 

  

“They should be conscious of his old age, which means there is a little he can do 

now, in terms of running around. therefore, the devotees should also extend 

kind gestures to him. He must not lack basic things of life. He needs to live more 

meaningful life,” he stated. 

 

Sàngó is a divinity among the Yorùbá Òrìsà Pantheon, related to the mythology of the 

Yorùbá Indigenous Religion. Based on this Yorùbá theological concept, Sàngó has 

delegated the function of creating the storms, being known as the divinity of thunders, 

rays, rain and fire. 

  

Source: https://www.tribuneonlineng.com/187062/ 

https://www.tribuneonlineng.com/187062/
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[Em português] 

 

YORUBAS TEM NOVO CHEFE NO CULTO DE SÀNGÓ 

Por Tunde Busari 
28 January 2019 

 

 

 

O Alaafin repreende sentimentos religiosos anti-Yoruba.  

O passamento do anterior Baálè de Sàngó da terra Yoruba, Oyebamiji Akano há seis 

meses atrás, criou um vácuo de liderança para os devotos de Sàngó na terra Yoruba, 

tanto na Nigéria como na diáspora. No entanto, um novo líder acaba de ser instalado 

no evento realizado na antiga cidade de Oyo, no Estado de Oyo.  

 

Quinta-feira passada, 24 de janeiro de 2019, apesar de seu longo encontro com um 

grupo de governantes tradicionais, sobre quem ele é a autoridade de consentimento, 

O Alaafin de Oyo, Oba Lamidi Olayiwola Adeyemi, independentemente de sua idade 

avançada de 80 anos e três meses, não apresentava ar de fadiga. 

 

Logo após ele ter terminado com seus convidados reais, ele foi para o local já 

preparado para sediar a instalação programada do Baálè de Sàngó da terra Yoruba no 

seu palácio. Quando Oba Adeyemi emergiu com um agbada branco e dirigiu-se para a 

alta plataforma, o público que o esperava levantou-se espontaneamente dos lugares e 

gritava de alegria K-a-b-i-y-e-s-I ooo, prostrando-se e ajoelhando-se na frente do 

Alaafin. 
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Evidentemente, devido ao fator tempo, o programa começou quando os dois 

ajudantes tradicionais do Alaafin trouxeram o novo Baálè de Sàngó, Sàngóbunmi Alabi 

na frente do Oba Adeyemi e fizeram o que não é diferente de um juramento com ele. 

 

A dupla levou-o a prostrar-se três vezes na frente do Oba Adeyemi, logo após eles 

realizaram outros ritos para o espanto do público que estava assistindo com grande 

interesse. Enquanto isso, um grupo de tocadores interferia com batidas relevantes, 

trazendo o valor da ocasião. 

 

Os ajudantes do Alaafin ditaram leis não escritas que guiavam o posto do Baálè de 

Sàngó, aos quais o homem de 72 anos, vestido com trajes vermelhos, respondia 

afirmativamente. Oba Adeyemi mais tarde também realizou rito real usando nozes 

tradicionais como o obi, orogbo e atare, incluindo água e gin, como era feito pelos 

seus antepassados. 

 

Antes da dança tradicional, pós-instalação do Baálè de Sàngó, durante a qual Oba 

Adeyemi o apreciou com notas de Naira, o reverenciado monarca falou sobre a 

história de Sàngó reiterando seu status como símbolo de Sàngó que foi um de seus 

predecessores. também leu um registro que, segundo ele, foi mantido pela liderança 

dos devotos de Sàngó, o Alaafin relembrou a relação harmoniosa entre o palácio e os 

líderes de Sàngó. Especificamente, ele leu uma carta escrita a ele em 1974 para 

informar o palácio do Festival de Sàngó realizado no mês de julho daquele ano. 

Alaafin também leu a sua resposta aos líderes de Sàngó para levar seu ponto adiante, 

advertindo o novo Baálè de Sàngó a trilhar o caminho de seus predecessores. 

 

“Eu mantive estes documentos por causa de uma ocasião como esta. Eu não sou 

um rei que faz coisas sem precedência. tudo o que você precisa saber sobre 

como seus pais conduziram durante suas vidas estão contidas neste registro e eu 

estou lendo para você, para que você entenda melhor o significado de hoje. Vou 

apresentar o certificado da nomeação para o novo Baálè de Sàngó para também 

servir como documento oficial legitimando do seu cargo”, disse ele. 

 

Fiel às suas palavras, um certificado foi revelado, e o Alaafin chamou o Baálè de Sàngó, 

que rapidamente se levantou e novamente caminhou até ele. Novamente de joelhos, 

ele recebeu o certificado no meio de aplausos dos entusiastas, com o bater dos 

tambores que entretiveram a plateia até que o programa terminou, e as pessoas 

dançaram do palácio até à residência do novo Baálè de Sàngó. 
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O Alaafin enfatizou que Sàngó proíbe os devotos de se envolverem em crimes, 

incluindo hipocrisia, acrescentando que uma grande punição aguarda os culpados. Ele 

também explorou a oportunidade da ocasião para falar fortemente sobre a seção de 

religião anti iorubá do público, descrevendo-os como ignorantes e escravos de 

religiões estrangeiras: 

 

“Essas pessoas que criticam as religiões tradicionais são como um morcego. É 

como eu os chamo. Eles oscilam entre duas religiões. Eles não estão nem aqui 

nem ali. Eles deveriam parar de chamar nossa religião de feitiçaria. O ioruba tem 

uma das melhores culturas entre as raças do mundo; só que não apreciamos o 

que Deus nos deu, as duas religiões, cristianismo e o islamismo veio e percebeu 

que para eles ganharem, eles teriam que reconhecer e passar por nossas 

práticas metafísicas. É por isso que eles dizem para orar na água para curar a 

doença e é por isso que um Alfa lava a inscrição em uma lousa preta e pede aos 

mulçumanos para beber”, afirmou ainda. 

 

No entanto, Oba Adeyemi advertiu os devotos de Sàngó e outros tradicionalistas a 

praticar a religião de maneira transparente com a qual seus ancestrais eram 

conhecidos, a fim de alcançar os mesmos resultados que eles tiveram. Ele esclareceu 

que a iniciação de Sàngó (Osu) é feita por 17 dias, em contraste com três dias, 

identificando abuso e descuido pela qual a religião perdeu membros para o 

cristianismo e islamismo. 

 

Ele fez referência aos países sul-americanos como o Brasil, Cuba, Trinidad e Tobago 

como nações que valorizam a religião tradicional iorubá, assim como ele lembrou ao 

público a elevação do iorubá como língua oficial no Brasil. 

 

O Aare Isese de Oyo, Aare Morakinyo Fatokun Jayeola pediu aos devotos de Sàngó 

para respeitar e apoiar a novo Baálè com tudo o que eles são abençoados:  

“Eles devem ter consciência de sua idade, o que significa que há pouco que ele 

possa fazer agora, em termos de movimentar- se de um lado para o outro. 

Portanto, os devotos também devem estender-lhe gestos gentis de apoio. Assim 

como não lhe devem faltar as coisas básicas da vida. Ele precisa viver uma vida 

mais significativa ", afirmou. 

 

Sàngó é uma divindade entre o Panteão Yorùbá dos Òrìsà, relacionado com a 

mitologia da religião indígena Yorùbá. Baseado neste conceito teológico Yorùbá, 
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Sàngó tem a função de criar as tempestades, sendo conhecido como a divindade dos 

trovões, raios, chuva e fogo. 

 

Tradução: Paula Gomes, Oloye Alaafin 

Em 29/01/2019 

Fonte: https://www.tribuneonlineng.com/187062/ 

 

 

https://www.tribuneonlineng.com/187062/

