


OGUM
Grande guerreiro.

Orixá guerreiro que como tal é exemplo de ordem e persistência, gosta de 
tudo em ordem cumpri a lei como ninguém.

Senhor das estradas e dos caminhos, está sempre nelas em busca de uma 
batalha ou em ronda sendo assim conhece muito bem os caminhos.

Senhor do ferro e das armas, pois é com esse resistente material que forja 
suas armas e escudos.

Ogum está sempre pronto para defender quem à ele recorre, mas 
devemos lembrar que ele é um guerreiro e um soldado que sempre  
cumpre a lei divina que a ele foi passado.

Então ao invocar Ogum em sua defesa esteja certo que a Lei será 
cumprida.



TRONO MASCULINO:

Ogum assentado no  tono masculino da Lei Divina, irradiando a Lei de 
forma passiva, não forçando ninguém a cumpri-la mas sustentando a todos 
que buscam a lei.

TRONO FEMININO: 
Iansã está no trono feminino da Lei Divina, observando o desiquilíbrio na lei 
de forma ativa reconduzindo o ser ao equilíbrio



• Ogum Orixá Ordenador ou seja coloca ordem

• Verbos principais: 

Anulador: Tornar nulo, invadir, destruir, aniquilar.

Amputador: Cortar, restringir, aniquilar.

Caminhador: Onde faz caminho

Dominador: Ter autoridade ou poder, reprimir, abranger.

No total são mais de 200 verbos em que Ogum pode atuar.



DESDOBRAMENTOS DE OGUM

Ogum atua com todos os elementos naturais, ar, água, fogo, terra etc. E por 
esse motivo estabelece sua vibração de Ogum como vibração do Orixá que 
rege outros campos da natureza, dessa forma encontramos o que 
chamamos de desdobramentos da energia do Orixá Ogum:

-Ogum Megê: Trabalha em harmonia com Omolu na entrada do cemitério( 
Kalunga Pequena);

-Ogum Rompe Mato: Trabalha em harmonia com Oxóssi na entrada das 
matas;

-Ogum Beira Mar: Trabalha na orla marítima em harmonia com Iemanjá;



- Ogum Iara: Trabalha nas cachoeiras em harmonia com Oxum;

- Ogum de Lei: Trabalha nas pedreiras em harmonia com Xangô;

- Ogum Martinata: Trabalha com Oxalá;

- Ogum Xoroquê: Trabalha em harmonia com Orixá Exú no centro da 
encruzilhada onde durante 6 meses é Ogum trabalhando nas estradas 
retas, e 6 meses é Exú trabalhando na encruzilhada com Exú.



ERVAS DE OGUM:

-ERVAS QUENTES OU AGRESSIVAS:

Ideal para limpeza pesada, atuam no sentido de eliminar, limpar, dissolver, 
anular, cortar energias negativas. Ex: Guiné , Pinhão Roxo, Quebra 
Demanda, Eucalipto, Espada de São Jorge.

-ERVAS MORNAS OU EQUILIBRADORAS:

Ideal para equilibrar a energia vital e harmonizar os chácaras ( centro de 
força) são poderosas levantadoras de energia vital. Ex: Alfavaca, Levante, 
Goiabeira, Abre Caminho, Samambaia.



CORES DE OGUM:
- Vermelho e azul escuro,
SIMBOLO:
- Espada, lança e ferraduras 
PONTO DE FORÇA:
- Estradas e caminhos, estradas de ferro, meio da encruzilhada.

BEBIDA:
- Cerveja branca, Vinho tinto.
PEDRA:
-Granada, Rubi, Soladita ou Hematita.
DIA DA SEMANA: 
-Terça feira.



PLANETA:

-Marte,

FRUTAS:

- Maçã, Carambola, Limão, Manga Espada, Maçã Verde, Uva Vermelha, 
Abacate, Morango, Coco, Inhame, Melão, Banana, Melancia.

FLORES:

- Rosas Vermelhas; Cravos Vermelhos, Antúrio Vermelho.

DIA DO ANO: 

-23 de Abril.

SINCRETISMO:

-São Jorge, Arcanjo Miguel.



ORAÇÃO A OGUM

Salve Ogum senhor dos caminhos e da ordem.

Oh meu pai Ogum, abra meus caminhos para que eu possa trilha-los com 
paz, amor e sabedoria sobre a sua divina proteção.

Oh meu pai Ogum que eu consiga vencer todas as demandas e obstáculos 
por onde eu passar, que eu tenha o senhor em minha companhia e assim eu 
aprenda a ter coragem para nunca desistir, a sabedoria para aceitar uma 
derrota, e assim saber conquistar a vitória. Que eu tenha força para ajudar a 
quem precisa e fé para que por onde eu passe eu consiga levar a paz, o 
amor, a tranquilidade e a saúde para vencer a desarmonia, a raiva, o ódio, a 
intriga e a inveja.



Oh meu pai Ogum senhor dos caminhos que eu (fale seu nome) possa ser 
digno de vossa proteção e que o senhor me guie pelo caminho de nosso Pai 
Oxalá que assim eu aprenda com minhas demandas merecidas, e que 
nenhuma demanda ou mal possa me alcançar, e que eu possa atingir o meu 
desenvolvimento pessoal e humano para que eu possa ter a ordem e a 
determinação que o senhor me ensinou por este caminho. 
Oh meu Pai Ogum que eu possa através dos seus ensinamentos levar o amor e 

a paz a quem precisa, e assim  conseguir o merecimento de minha vitória e de 
teus ensinamentos. Obrigada Pai Ogum por sua proteção e ordem em minha 
vida. 
Salve Ogum ! 
Salve São Miguel Arcanjo !
Salve São Jorge!
Que as graças da Virgem Maria nos abençoe e nosso Pai Ogum nos proteja e 
nos guarde hoje e sempre que assim seja, que assim será!
Ogum yê !
Patacori Ogum!


