
 

 

ORAÇÃO AOS EXUS 
 
Saravá a vossa banda! 
 
Salve Senhores Exus, donos das encruzilhadas, cemitérios, caminhos, 
campos, matas, becos e lugares ocultos e perigosos do astral inferior! A 
vós que habitais o limiar entre as trevas e a luz, saudamos com respeito 
e devoção! 
 
A vós, entidades executoras e transformadoras da Lei e da Justiça 
Divina, na escuridão da consciência dos humanos caídos e perdidos 
pelos caminhos negros da ignorância espiritual, nos dirigimos, pedindo 
que abram os nossos caminhos, desatando os nós dos laços que 
amarram nossas vidas e impedem o desenrolar de nossas atividades 
diárias. 
 
Tragam-nos sorte, crescimento e vitórias em nossa vida profissional e 
em nossos negócios! Ajudem-nos a manter a união de nossas famílias, o 
respeito, o equilíbrio e a força interior de cada um de nós! Anulem 
ciúmes, inveja, mau-olhado e feitiços, que porventura inimigos façam 
contra nós! 
 
Afastem os obstáculos que possam nos fazer tropeçar ou escorregar, 
causando-nos quedas que manchem nossas almas com profundidade, a 
ponto de marcá-las por várias encarnações. Dêem-nos força e vitalidade, 
para que consigamos eliminar esses obstáculos e recuperar nossa 
integridade espiritual. 
 
Sejam nossos protetores de esquerda, servindo de escudo contra os 
ataques das vibrações negativas e seres trevosos que queiram nos 
atingir e destruir! Intuam-nos também, contra a atuação mental dos 
inimigos declarados ou ocultos, para que não caiamos em armadilhas 
perigosas que nos prejudiquem e enfraqueçam! 
 
Nós vos pedimos, para que nos defendam da atuação de obsessores, 
quiumbas e outros tipos de seres trevosos que tentam se aproximar de 
nós e sugar nossas energias e nossa vitalidade! Mantenham-nos 
harmoniosos e equilibrados com as forças dos Sagrados Orixás de Luz, 
Vossos Senhores! 
 
Agradecemos tudo o que fizerem por nós e pedimos, do Alto, grandes 
bênçãos e aumento cada vez mais de Força e Luz, que se refletirá em 
vossos protegidos. 
 
Laroiê Exu, Exu Omojubá, Saravá! 


