Escritor e Babalorixá Batista D’Obaluayê
Escritor com maior número de livros publicados sobre a cultura afro-brasileira
e um dos mais respeitados babalorixás do país!
O Escritor e Babalorixá Batista D’Obaluayê possui o maior número de livros publicados
sobre a cultura afro-brasileira, com 20 livros publicados, e mais 18 livros sobre astrologia,
numerologia, esoterismo, simpatias, auto-ajuda, romance e poesias, num total de 38 livros
escritos.
São mais de 3 milhões de exemplares vendidos em 16 anos de carreira.
Foi indicado 2 vezes a uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras(ABL), nos anos de
2000 e 2003(Com os livros: “O Livro de Ouro dos Orixás” e “A religião dos orixás”).
Em 2003, concorreu a cadeira 39, que pertenceu ao jornalista Roberto Marinho.
Lançou seu primeiro livro, intitulado “A verdadeira origem do candomblé, seus orixás e
sua magia” (1994) sobre a cultura afro-brasileira obtendo um enorme sucesso com mais de
120.000 exemplares vendidos até hoje, sendo escrito apenas por hobby. Logo após foram
publicados os best-sellers: “Magia & encantos de exu no candomblé”(1995), “Feitiços e
ebós no candomblé”(1996), “As oferendas preferidas dos orixás”(1997), “Orações e
preces para todos os fins”(1998), “O livro de ouro dos orixás”(2002), “A religião dos
orixás”(2002), “Poder e magia de umbanda e quimbanda”(2003), “O livro negro –
mistérios e feitiços da magia negra”(2004), “Oferendas para exu e pombogira”(2005)
e o seu mais recente lançamento “Poder dos banhos, defumadores e
garrafadas”(2011), não parando mais de escrever, dedicando-se assim a cultura literária,
satisfazendo sua grande legião de leitores.
É um dos mais respeitados babalorixás do Brasil, sendo iniciado pelo maior babalorixá de todos
os tempos, o saudoso Joãozinho da Goméia. São mais de 40 anos de iniciação e sacerdócio no
candomblé, com grande legião de filhos-de-santo, consulentes dentro e fora do país, sendo
muitos artistas, políticos, celebridades e todo povo. Já reabilitou centenas de pessoas com seus
trabalhos espirituais!
Pesquisador da cultura afro-brasileira, professor, formado em Administração de Empresas,
Ciências Contábeis e Direito, foi radialista, administrador de empresas e colunista de diversos
jornais e revistas no País, entre eles: Jornal O Povo, Jornal O Dia, Jornal Povo do Santo,
Revista Tititi, Revista Contigo, entre outros veículos.

Site: www.batistadeobaluaye.com.br
Facebook: www.facebook.com/batistadobaluaye
Twitter: www.twitter.com/batistaobaluaie
Site da Editora: www.imperiodacultura.com.br
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