
Centenas de pessoas lotaram o salão do palácio da aclamação, 
em salvador, na noite de lançamento do livro Obaràyí – 
Babalorixá Balbino Daniel de Paula, no dia 27 de agosto de 
2009. personalidades do cenário político, religioso e cultural 
baiano se juntaram ao povo de orixá da comunidade do Ilê axé 
opô aganju e de outros terreiros para prestigiar o sacerdote. 
dentre os presentes estavam a deputada federal, Lídice da 
Mata, a vereadora, olívia santana, o advogado Marques neto, as 
ialorixás da Casa Branca, do afonjá, do tumbajussara e do aganju 
Rosa, Cici, nice de oyá, obaterê, Gesilda de oxum e Bidu de 
Iansã, os babalorixás toninho de Xangô do Ilê axé oba oru e Babá 
pecê da Casa oxumarê, o presidente da Federação nacional do 
Culto afro-brasileiro (FenaCaB), aristides Mascarenhas, o poeta e 
professor, Jorge portugal, além do mestre de capoeira Curió.

a noite de autógrafos da edição bilíngue, em português e inglês 
- idealizada e produzida pela Barabô design Gráfico e editora, 
com patrocínio da agência africa, Citéluz e Ministério da 
Cultura, através da Lei Rouanet - foi animada pela performance 
da orquestra de berimbaus do grupo Ginga Mundo. executando 
o ritmo iuna – toque de honra da capoeira entoado em ocasiões 
de homenagem a grandes personalidades – além de alabês que 
tocaram o alujá (ritmo de Xangô), os músicos receberam o 
público que compareceu ao evento e reverenciaram o ilustre 
filho de Xangô. Vestido em trajes amarelo-ouro, em exaltação a 
oxum de mãe senhora, obaràyí conferiu autógrafos e recebeu 
cumprimentos calorosos, como os da autora do livro agnes 
Mariano e aline Queiroz e do idealizador do projeto, designer 
gráfico e fotógrafo dadá Jaques.

: Ricardo prado
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edItoRa BaRaBÔ Lança o LIVRo
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O idealizador do projeto Dadá Jaques, pai Balbino e a autora do livro Agnes Mariano


