
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Cantados 7 Linhas 

Músicas e Hinos 

Orações Amassy 



Hino da Umbanda 

Refletiu a luz divina com todo seu esplendor é 

do reino de Oxalá onde há paz e amor 

Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar 

Luz que veio, de Aruanda para todos iluminar 

A Umbanda é paz e amor é um mundo cheio de luz 

E a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. 

Avante filhos de fé, corno a nossa lei não há 

Levando ao mundo inteiro a Bandeira de Oxalá ! 

Levando ao mundo inteiro a Bandeira de Oxalá! 

 

Hino Luz de Aruanda 

Vem raio de Luz 

De raro esplendor 

Essa luz que ilumina 

Essa casa de amor 

Luz de Aruanda das sete vibrações 

Que vibra constate em nossos corações 

Sete flechas chegou nosso peito flechou com a energia sagrada do Pai criador 

Caboclo das matas que nosso Senhor mandou 

Ele vem nos ensinar a viver com amor 

Oxalá amor eterno mandou Ogum pra abrir os caminhos onde Oxóssi 

recolhe as almas perdidas na lei de XangO justiça e carinho Na pureza 

de Yori e essência da vida 

Protegida pela experiência de Yorimá 

Onde a semente germina nas águas da mãe Yemanjá 

E essa semente em cada peito latente emite raios de luz 

Luz que fascina a essência divina a essência do amor 

Arnor que a estrada de luz que a todos conduz ao Pai criador Amor 

que a estrada de luz que a todos conduz ao Pai criador 

 
Abertura de Trabalhos 

Santo Antônio que é de ouro fino suspende a bandeirar e vamos trabalhar... 

Com a chave de São Pedro, vamos abrir nossos trabalhos 

Salve o povo de Aruanda, São Jorge é o nosso protetor (2x) 

Ao abrir nossos trabalhos nós pedimos proteção, a Deus pai todo poderoso e a 

Virgem da Conceição (2x) 
 

 

Abertura da Gira 

Abrimos a nossa gira pedindo a proteção 

Ao nosso pai Oxalá para cumprir nossa missão 

Ao nosso pai Oxalá para cumprir nossa missão >>>( repete até terminar a prece) 



Deus nosso pai, Vós que sois todo poder e bondade, 

Dai força aqueles que passam pela provação 

Dai a luz aqueles que procuram a verdade 

E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. 

Deus! Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito 

a consolação, e ao doente o repouso. 

Pai! Dai ao culpado o arrependimento, 

Ao espírito à verdade, a criança o guia, e ao orfão o pai. 

Senhor! Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes... Piedade 

meu senhor, para aqueles que sofrem. 

Que a Vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem 

por toda a parte, a paz, a esperança e a fé. 

Deus! Um raio, uma faísca de Vosso amor, pode abrasar a Terra; 

Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, 

E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um 

só coração, um só pensamento subirá até Vós, como 

um grito de reconhecimento e de amor. 

Como Moisés sobre a montanha, nós Vos esperamos com os braços abertos, 

Oh bondade; Oh beleza; Oh perfeição... 

E queremos de alguma sorte senhor, merecer a Vossa misericórdia. 

Deus! Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até Vós 

Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade 

Senhor que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a Vossa santa 

e misericordiosa imagem. 

 
E é em nome do pai do filho e do espírito santo, em nome de São Miguel 

Arcanjo, Rei chefe da Umbanda, em nome do Caboclo Sete Flechas e em  

nome de todos os Protetores Guias e Orixás, em nome da corrente médica do 

espaço chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que damos por aberto os 

trabalhos desta noite. 

 
Eu abro a nossa gira com Deus e nossa senhora 

Eu abro a nossa gira sandorê pemba de Angola (2x) 

Está aberta a nossa gira com Deus e Nossa Senhora 

Está aberta a nossa gira sandorê pemba de Angola (2x 



Salve Luz de Aruanda! (Salve!) 

 
Ó Deus nos salve essa casa santa 

óh santa, óh santa 

Onde Deus fez a sua morada 

Morada, morada... 

Onde mora o cálice bento 

E a hóstia consagrada (2x) 

 

Vamos cruza r nosso terreiro, 

Vamos  cruzar  nosso 

congá, Vamos cruzar a 

nossa gira, Na fé de Pai 

Oxalá. 

 

Encruza, encrua, encruza o terreiro encruza (2x) 

Encruza o terreiro encruza, na fé de Oxalá encruza (2x) 

 

Defuma essa casa bem defumada 

Com a Luz de Deus ela vai ser rezada 

Eu sou rezador, sou filho de umbanda 

Com a cruz de Deus todo o mal se abranda 

 
Ponto de saudação ao congá! 

 
Bate a cabeça no congá, filhos de Umbanda 

Pede a benção Pai Oxalá lá na Aruanda (2x) 

Mãe Yemanjá, Pai Oxalá 

Que vêm abençoar, os filhos no terreiro de Umbanda 

(2x) 

 
 

Vamos bater a cabeça em nome do Pai Oxalá (2x) 

Para saudar o nosso terreiro 

Para saudar o nosso conga (2x) 



Salve o ponto de defumação!  (Salve!) 

Nossa Senhora incensou a Jesus 

cristo, jesus cristo incensou   aos 

filhos  seus  Eu  incenso,  eu  incenso 

essa casa, 

Na fé de Oxóssi de Ogum e de Oxalá (2x) 

Estou incensando, estou defumando, 

A casa do Luz de Aruanda...(2x) 

 
Corre a gira meu são Jorge 

Filhos quer se defumar 

Umbanda tem fundamento 

E preciso preparar 

Oi cheira incenso e alecrim 

Cheira arruda e guiné 

Umbanda tem fundamento 

Defumar filhos de fé 
 
 

Descarrega, descarrega 

Todo o mal que aqui está 

Leva, leva, leva 

Leva tudo pro fundo do mar (2x) 

 

 
Salve o defumador !  (Salve 

Defuma com as ervas da Jurema, 

Defuma com arruda e guiné. (2x) 

Alecrim, benjoim e alfazema, 

Vamos defumar filhos de fé. (2x) 
 
 

Defuma defumador, esta casa de  Nosso Senhor Leva 

pro fundo do mar, o mal que aqui possa estar (2x) 

 

Êee Pai Oxóssi 

Dá-me licença pra defumar 

Eu defumo, eu defumo esta aldeia ê AA 



Salve todos os caboclos! (Salve!) 

 
Tambor, tambor 

Vai buscar quem mora longe 

E tambor (2x) 

 
Oxóssi na mata 

Xangô na pedreira 

Ogum no Humaitá 

Mamãe Oxum na cachoeira (2x) 
 
 



Obaluaê 

Salve o Pai Obaluaê! (Atotô Obaluaê!) 

 

Seu Omolu ê, Seu Omolu ê, Seu Omolu ê  (2x) 

Omulu é Orixá  

Saravá Seu Omulu (Omulu ê ê) 

Saravá Seu Omulu (Omulu é Orixá)  (2x) 

Cadê a chave do Baú  

Tá com o mestre Omulu    (4x) 

__________________________________________________ 

Meu pai Oxalá é o Rei Venha me vale (2x) 

 

E o velo Omulu Atotô Obaluaê (2x) 

 

Atoto Obaluaê, Atotô Babá 

Atotô Obaluaê, Atotô é Orixá  (2x) 

__________________________________________________ 

Atotô Atotô Obaluaê 

Venha nos salvar ê 

Venha nos valer 

_____________________________________________________ 

 

 Foi, foi Oxalá 

Quem mandou eu pedir 

Quem mandou eu implorar   (2x) 

 

Que as Santas almas viessem me ajudar 

Seu Tranca na encruza de joelho a gargalhar  (2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oxalá 

Salve o Pai Oxalá! (Oxalá Babá!) 

 

Oxalá é quem governa o mundo 

Só ele pode governar 

Foi ele quem nos deu a luz clareou a umbanda e nossos orixás (2x) 

Oxalá, Oxalá, Oxalá... abre os caminhos pra seus filhos trabalhar Oxalá 

(2x) 

_________________________________________________________ 

 

Oxalá meu pai tem pena de nós, tem dó 

Se as voltas no mundo é grande, Seus poderes são maior 
 
 

Deus salve os nossos guias 

Pela glória desse dia 

Eu vim aqui, pedir a 

Oxalá E a Estrela Guia 

*Que aumente a nossa luz 

Que nós possamos alcançar 

As belas vibrações desse Congá* ( *bis) 
 
 

Quando Oxalá fundou a Umbanda 

Senhor Ogum tomou conta do congá 

Veio Oxum veio Iansã veio Yemanjá 

Veio a Jurema para trabalhar 

A caboclada iluminou todo terreiro 

E Oxalá abençoou 

Oi saravá seu Sete Flechas 

Neste terreiro ele é o protetor 

 



Vou caminhando nas estradas dessa vida 

Quem me protege sete luzes de Orixá 

Filhos de Umbanda minha fé é o que me Guia 

Nos caminhos de Aruanda sob a paz de Oxalá (bis) 

Oxálá é pai , Oxalá é o rei 

Divino pai divina força que me encanta 

Nos caminhos de Aruanda, sua luz é minha lei (bis) 

Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, 

Oxalá criou o mundo onde reinam os Orixás (2x) REFRÃO 
 

 

 
 

 

A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro 

As matas deu pra Oxossi, caçador, grande guerreiro 

Mar com pescaria farta, ele deu pra Yemanjá 

Os rios deu pra Oxum, os ventos deu pra Oiá 

Grandes campos de batalha, deu para Ogum guerreiro 

Campinas pai Oxalá deu para Seu Boiadeiro 

Jardins com lindos gramados, deu pras Crianças brincar 

Oxalá criou o  mundo  onde  reina  os  orixás  

REFRÃO 

O poço deu pra Nanã, a mais velha Orixá E 

o Cruzeiro bendito, deu pras almas trabalhar 

Finalmente deu as ruas, com estrelas e o luar 

Pra Exu e Pomba-Gira, nossos caminhos guardar 

REFRÃO 

 



Nanã 

Salve Nanã Buruquê! (Saluba vovó!) 

 
São flores, Nanã são flores 

São flores, Nanã Buruquê 

Sãoflores, Nanã são flores 

Do seu filho Abaluaiê 

Nas horas de agonia 

É ele que vem nos valer 

É ele Nanã é meu pai 

E seu filho Abaluaiê 
 
 

Eu vi Nanã, eu vi Nanã, eu vi Nanã, eu vi Nanã auê 

É Nanã Buruquê 

 

Senhora Santana, quando andou pelos montes (2x) 

Por onde passava, deixava uma fonte (2x) 

Os anjos que vinham beber água dela 

Que água tão linda Senhora tão bela 

Que água tão linda Senhora tão bela 

 

Saluba eu 

Saluba eu Nãna, Saluba eu Nanã 

Nanã Buruquê 

 

Sou de Nanã euá, euá euaie (4x) 
 
 

Eu vi uma senhora lá na beira da lagoa 

De longe já se via o brilho de sua coroa 

Era Nanã Buruquê 

Lavava o manto de seu filho Oxumare 



Oxumaré 

Salve Oxumaré (Aròbobô Oxumaré) 

 
Maré, maré, maré, maré, maré, maré, maré 

Oxumaré (2x) (Mare, mare) 

Ele gira no tempo, ele gira no sol 

Sob as cores do arco-íris, e a claridade do sol 

Tempo ele é cobra, tempo ele é mulher 

Na força da natureza ele é Oxumare (Mare, mare) 

Maré, maré, maré, maré, maré, maré, maré 

Oxumaré (2x) (Mare, mare) 

 

Eu fui no mar, Eu fui na beira da praia 

Pra saldar Oxumaré e a falange lá do mar 

Oxumaré, eu vim aqui pra lhe saldar 

Oxumaré, e a falange lá do mar 

 
Oxum 

Salve Mamãe Oxum! (lê lê Mamãe Oxum!) 
 

Mamãe Oxum salve a sua cachoeira, (2x) 

Que vem descendo lá do alto da pedreira 

(2x) Mas como é linda a cachoeira de 

Oxum, 

Que está guardada por soldados de Ogum (2x) 
 
 

 

Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, 

Sentada na beira do rio,(2x) 

Colhendo lírio lírio ê 

Colhendo lírio lírio ah 

Colhendo lírios pra enfeitar 

Nosso congá (2x) 



Coração de Mãe, grande coração, Vou levar rosa amarela,oh,oh;oh,oh 

Oh mamãe Oxum, oh virgem da com quindim e guaraná,oh,oh,oh,oh 

conceição(2x) o meu pedido foi 

Eu vou levar uma o prometido eu vou 

levar,oh,oh,oh,oh 

oferenda,oh,oh,oh,oh vou levar rosa amarela,oh,oh,oh,oh 

Para ela eu vou levar,oh,oh,oh,oh com quindim e guaraná,oh,oh,oh,oh 

 

Oxum, quando canta na beira do rio, faz um peixe ciscar na areia 

(2x) 

É o Caboclo da Areia Branca que traz o ouro pra minha senhora 

iê,iê,iê (2x) 

Oxum, quando canta na beira do rio, faz um peixe ciscar na areia 

(2x) 

A Aruanda já está em festa Seu Areia Branca ilumina a terra iê, 

iê,iê (2x) 

 

Foi na beira do rio, aonde Oxum chorou (2x) 

Chora iê iê o, chora os filhos seus (2x) 

 

Mamãe Oxum 

Mamãe Oxum lá do infinito 

Ai vem ouvir, ai vem ouvir o nosso pranto 

Nós te imploramos toda a graça e todo o amor 

Na esperança de nos cobrir com vosso manto 

Mamãe Oxum que vem de Aruanda 

Com São Cosme e São Damião 

Vem remando sobre as ondas 

Com São Cosme e São Damião 

 

 
Com divino Espírito Santo 

Vem saldar filhos de Umbanda (2x) 



Yemanjá 

Salve a Mãe Yemanjá! (Oh Doce Yába!) 

Eu fui... na beira da praia, pra ver... o balanço do mar 

(2x) 

Eu vi...um retrato na areia me lembrei da 

sereia, comecei a chamar (2x) Mãe Janaína 

vem ver, Mãe Janaína vem cá 

Receber suas flores que venho lhe ofertar (bis) 
 
 

Fiz um pedido a Mãe sereia 

A Yemanjá para nunca mais penar 

Foi na areia, numa noite de areia branca do mar 

A lua lá no céu iluminou meus pedidos no mar 

Sereia Rainha do Mar, sereia (2x) 

 

Eu sou filho de Y abá 

E Yabá é minha Mãe (bis) 

O Rainha do tesouro 

Oh Doce Yaba do fundo do mar (5x) 
 
 

Yernanjá minha mãe Yernanjá 

Yernanjá vamos Saravá, O Yemanjá 

Quem passa na canoa, passarinho voa 

Quem manda lá no mar , é Yemanjá  

Rema, rema lá no mar, é Yemanjá 

A Rainha lá do mar, é Yemanjá 
 
 

Lá no mar tem uma canoinha, carregadinha de flores 

Dentro dela tem mamãe sereia, para nos livrar das dores 

 



Mãe d'água, Rainha das ondas, Sereia 

do mar Mãe d'água seu canto é bonito 

quando faz luar (2x) 

Ye Yemanjá, Ye Yernanjá 

Rainha das Ondas, Sereia do Mar (2x) 

É bonito o canto de Yemanjá 

Sempre faz o pescador chorar 

Quem escuta a Mãe d'água cantar 

Vai com ela pro fundo do mar (2x) 

 

Hoje é dia de Nossa Senhora, de Nossa 
Mãe Yemanjá Lá no mar êêê êêê 

Lá no mara a a a a 

Brilham as estrelas no céu, brincam os 

peixinhos no mar Lá no mar e e e e e e 

Lá no mar aaa aa 

Cafunga êêêêê 

Calunga aaaa a 

 

Estava na beira do mar quando eu vi a sereia cantar 

(2x) 

O como é tão lindo o canto de Yemanjá 

O como é tão belo o canto de Yemanjá 

Com licença do Senhor, com licença de Oxalá, com 

licença Pai Oxóssi Eu vou saldar Yemanjá 

Saia do mar linda sereia, saia do mar e vem brincar na 

areia (2x) 

O como é tão lindo o canto de Yemanjá 

O como é tão belo o canto de Yemanjá (volta no .Com 

licença") 

 



Pescador pegou o veleiro e foi 

Pescar nas águas de Yemanjá (2x) 

Veleiro voltou sozinho, sereia do mar levou 

E belo viver no mar, no reino de Yemanjá (2x) 

 
 

Iansã 

Salve a Mãe !ansã (Eparrei Iansã!) 

 
Sarava Iansã, dos cabelos louros 

No seu mar tem água 

Na sua espada tem ouro 

E rê rê rê Iansã 

E rê rê re a 

Saravá Iansã que é a Rainha do Ar 
 
 

Eram duas ventarolas, 

Eram duas ventarolas 

Que vinham lá do mar 

Uma era Iansã, A Eparrêi 

A outra era lemanjá, (3h doce yába. 

Iansã... tem um leque de penas 

Pra abanar dia de calor (2x) 

Iansã mora na pedreira 

Eu quero ver meu pai Xangô(2x) 
 

 



Ela é a senhora dos ventos 

Ela é a mais linda orixá 

Ela vem acalmar as tormentas 

Quem mandou foi meu pai Oxalá 

Iansã, minha mãe Iansã Sua 

espada de ouro no céu brilhou 

Iansã, minha mãe Iansã 

Obrigado a senhora porque a bonanza 

chegou 

(repete tudo 3 x) 

Meu pai veio de Aruanda 

E a nossa mão é Iansã (2x) 

Oi gira deixa a a gira gira (4x) 

Deixa a gira girar Saravá Iansã 

E Xangô Yemanjá iê, deixa a gira girar 

Oi gira deixa a gira girar (4x) 

 

Iansã é a dona do mundo Dona 

do fogo da faísca e do trovão 

Eparrei Iansã na Aruanda Santa Bárbara 

com a espada na mão (bis) 

 

Venta vento, ventania 

Vento, raio e trovão 

Iansã vem chegando, com sua espada na mão 

 
Venta vento, ventania 

Vento, raio e trovão 

Iansã é minha mãe, e eu não temo nada não (bis) 

Ela dança, ela encanta com o seu poder maior 

Que tem Iansã, nunca está só (bis) 

 



Xangô 

Salve o Pai Xangô! (Kaô Cabecile!) 

 
Ele bradou na aldeia 

Bradou na cachoeira em noite de luar 

No alto da pedreira vai fazer justiça pra 

nos ajudar (Ele bradou na aldeia) (2X) 

Ele bradou na aldeia (Kao Kao) 

E aqui vai bradar (Kao kao) 

Ele é xangô da pedreira 

Ele nasceu da cachoeira 

Lá no juremá (2x) 

 
 

Pedra rolou pra Xangô, lá na pedreira 

Afirma o ponto meu pai, na cachoeira 

Pedra rolou pra Xangô, lá na pedreira 

Afirma o ponto meu pai, na cachoeira 

Tenho meu corpo fechado, Xangô é meu 

protetor Afirma o ponto meu pai, pai de cabeça 

é Xangô Tenho meu corpo fechado, Xangô é 

meu protetor 

Afirma o ponto meu pai, pai de cabeça chegou 
 
 

Lá em cima daquela pedreira 

Tem um livro que é de Xangô 

Lá em cima daquela pedreira 

Tem um livro que é de Xangô 

Kaô, Kaô, ...Kaô cabecjle meu Pai Xangô 
 
 



A lua vem nascendo no horizonte 

Clareou a pedreira clareou 

Eu ouvi o roncar das cachoeiras 

Está na hora de chamar o Rei Xangô 

 

Xangô morreu de velho, na pedra ele escreveu (2x) 

Justiça meu Pai , Justiça ! Ganhou quem mereceu (2x) 

Fui lá na mata buscar a minha guia 

E lá encontrei Paj Xangô que dizia (2x) 

*Zum zum zum é Xangô é kaô 

Zum zum zum é Xangô Agodô* *(2x) 
 
 

Xangô do Fogo gritou lá na pedreira 

É fogo minha gente 

Que eu não sou de brincadeira Oi 

lái, lái, lái, lái, lá oh ô,ô,ô,ô Oi lái, 

lái,  meu  pai  Xangô...  Quem 

quiser saber meu nome 

Me chamo Xangô do Fogo 

Chamo Xangô do Fogo... 

Oi lái, lái, lái, lái, lá oh ô,ô,ô,ô 

Oi lái, lái, meu pai Xangô... 

 
 

Meu pai Xangô é Rei lá na pedreira 

Também é rei caboclo das cachoeiras(2x) 

Na sua aldeia tem os seus 

caboclos Nas suas matas tem as 

cachoeiras no seu saiote tem pena 

dourada Seu  capacete  brilha  na 

alvorada 

 



Quem rola pedra na pedreira é Xangô, é Xangô 

(2x) Quem é o dono da gira quem é o rei da 

Umbanda, quem é que vence demanda é Xangô 

(2x) 

 

Xangô, Xangô (kaô) meu pai 

vem, me ajudar (2x) Xangô  é 

meu guia Xangô é meu pai a 

pedra na pedreira ela balança mas 

não cai.(2x) Vem saravá Xangô, 

vem me ajudar nas matas ele é 

caboclo na pedreira é Orixá (2x) 

 

Dizem que Xangô mora na pedreira,  

Mas não é lá sua morada verdadeira. (2x) 

Xangô mora numa cidade de luz, onde mora Santa Bárbara, 

Oxumaré e Jesus. (2x) 
 
 

Por detrás daquela serra, tem uma 'inda cachoeira 

(2x) E de meu Pai Xangô, que arrebento sete 

pedreiras (2x) 

 

Oi bate palma pra coroa de Xangô (4x) 

Xangô é Rei, é Rei Nagô (2x) 

 
 
 

Xangô de Ará Orô, Xangô me coroou (2x) 

Filho de Pemba na Umbanda chora 

Xangô que vem de angola 

A Umbanda gira na gira eu "agirei" 



Xangô, meu pai na Umbanda 

Vem de Aruanda ele é meu Orixá 

Do alto de uma pedreira ele faz justiça pra seus filhos ajudar 

(2x) 

Xangô na sua aldeia não há maldades só o amor pode reinar 

Tu me ensinaste a fazer a caridade e pela terra a Umbanda 

exaltar 

Meu Pai com sua machada ele não ataca, é só para me guardar 

E no seu livro ele escreve meu destino 

Meu Pai Xangô ilumina meus caminhos 

Ele é Xangô Kaô Kaô 

Vencedor de demandas ele é meu protetor 
 
 

Xangô é o Senhor lá da pedreira 

Que baixou nesta terreira quando a pedra rotou 

0 0000 0000 mas ela é Xangô 

O lêlê O lêlê Kaô (Kaô Kaô) 

O lêlê O lêlê Kaô, O lêlê O têlê Kaô Cabelecile, O lêlê O lêlê 

Kaô 

Mas se o meu Pai é Ogum, Ogunhê 

Minha mãe é Oxum, Oraê 

Minha madrinha é Yansã, Eparrei 

O meu padrinho é Xangô, Kaô 

O lêlê O lêlê Kaô (Kaô Kaô) 

O lêlê O lêlê Kaô, O lêlê O lêlê Kaô Cabelecile, O lêlê O Kaô 



Ogum 

Salve o Pai Ogum! (Ogunhê meu pai!) 
 

 

Se meu pai é Ogum (Ogum!) 

Vencedor de demanda 

Ele vem de Aruanda, pra salvar filhos de Umbanda.(2x) 

Ogum, Ogum Iara,Ogum, Ogum Iara 

Salve os campos de batalha, salve as sereias do mar Ogum, 

Ogum Iara,Ogum, Ogum Iara(bis) 

 

Ô filhos de Umbanda, Seu Sete Ondas vem do Humaitá 

Que bela surpresa, vem de Aruanda nos abençoar 

Ô, bela surpresa, bela surpresa como vai você 

Que bela surpresa, vem de Aruanda pra nos proteger 
 
 

Ogum já venceu, já venceu, já venceu 

Ogum vem de Aruanda e quem lhe manda é Deus 

E ele vem beirando o rio, ele vem beirando o mar 

Oi Salve Santo Antônio Calunga, Benedito e Beira-mar 

 
O seu cavalo corre, e a sua espada reluz Sua 

bandeira cobre os filhos de Jesus 

O seu cavalo corre, e a sua espada reluz 

Auê Seu Ogum Yara aos pés da Santa Cruz 

 

Ogum Megê, Ogum Megê Ogum Yara, 

Ogum Megê, Ogum Megê Ogum Yara, (2x) 

Se a noite é linda, é de luar 

Ogum Megê é quem vai girar (2x) 
 
 

Salve Ogum megê, Ogum Rompe Mato, Ogum Beira Mar... 

Ele trabalha na areia meu pai, Ele trabalha no mar 



Que cavaleiro e aquele que vem cavalgando sobre o céu azul... 

E seu Ogum Matinata que vem saravar o cruzeiro do sul... 

E, ê,ê...ê, ê, á...ê, ê, ê Matinata, pisa na Umbanda...(2x) 
 
 

Na Lua Nova, na Umbanda ele é Ogum (2x) Ogunhê, 

Zambi ele é Ogum. 

Quem está de ronda é São Jorge 

Deixa São Jorge Rondar(2x) 

São Jorge Guerreiro que ronda na terra, que ronda no mar(2x) 

Sarava meu Pai 

Girar é bom, girar é bom 

Girar é bom é bom girar. (2x) 

 

Ogum Beira Mar, o que trouxe do mar ? (2x) 

Quando ele vem, beirando a areia 

Vem trazendo no braço direito O 

rosário de Mamãe Sereia (bis) 

 

Beira mar aê beira mar...(4x) 

Ogum já jurou bandeira nos campos de Humaitá, Ogum 

já venceu demanda vamos todos saravá... 

Beira mar aê beira mar...(4x) Quando 

ele vem, beirando a areia 

Vem trazendo no braço direito O 

rosário de Mamãe Sereia 

Beira mar aê beira mar...(4x) 
 
 

Ogum não devia Beber 

Ogum não devia fumar 

A fumaça é a nuvem que passa meu pai E a 

cerveja é a espuma do mar... 

 



Quem beira rio, beira rio, beira mar 

O que se ganha de Ogum, só Ogum pode tirar (2x) 

Seu Ogum de Ronda, é quem vem girar 

E vem trazendo folhas, pra descarregar (2x) 
 
 

 

Ogum etati mailet, mallet Ogum (2x) 

Guerreiro, guerreiro, guerreiro do Humaitá 

Ogum venceu demanda vamos todos saravá (2x) 

Oxóssi assobjou pra passar no Humaitá (2x) 

Oi pra falar com Ogum Megê mensageiro de Oxalá (2x) 
 
 

Eu tenho sete espadas pra me defender 

Eu tenho Ogum em minha companhia (bis) 

Ogum é Meu Pai (Ogum) 

Ogum é meu guia, Ogum vai baixar 

Venha com Deus e a Virgem Maria >>ú\tima frase repete 2x 
 
 

Ogum das matas sou eu, sou eu (2x) 

Quem não me conhece, vai me conhecer (2x) 

Eu sou guerreiro, eu sou caboclo flecheiro 

Eu sou quimbandeiro sou eu, sou eu, sou eu 

 
 

Na porta do Humaitá eu vi você 

Calunga pergunto por vós Ogum Megê (2x) Auê 

Auê Auê Ogum Megê (2x) 

 



Ossanhã 

Salve Ossanhã! (Eu Eu Ossanha!) 

 
Eu Eu ossanha 

Rei das Folhas vai chegar 
 
 

Pula de galho em galho Ossanha 

Pula de galho em galho Pai 

Mesmo que o galho balançe 

Filho de Ossanha não cai 

 

Oxóssi 

Salve Oxóssi! (Okê Caboclo!) 

 
E ê, rê... rê, rê... rê, rê... rê, rê... rê, á... E, rê, rê, 

Caboclo Sete Flechas no congá (2x) 

Saravá seu Sete Flechas, 

Ele é o Rei da Matas, 

Com sua bodoca atira a paranga, 

Sua flecha mata 

 

Caboclo não tem caminho, 

Para caminhar, (2x) 

Caminha por cima da folha 

Por baixo da folha, Em 

qualquer lugar... 

Okê Caboclo! 
 
 

Dentro da mata virgem uma linda cabocla eu vi (2x) 

Com seu saiote feito de penas é a Jurema filha de tupi (2x) 

Jurema, Jurema, Jurema linda cabocla filha de tupi 

Ela vem lá do Juremá, vem firmar seu ponto neste congá (2x) 
 
 



Caboclo Roxo, da pele morena, 

Ele é Oxóssi, é caçador lá na Jurema. (2x) 

Ele jurou, e tornou a jurar, 

Pelos conselhos que a Jurema veio dar. (2x) 
 
 

Que lindo capacete de penas que tem a cabocla Jurema (2x) 

Ele é tão lindo quanto a luz do sol ee ee ea 

 
 

Como são lindos os cabelos da jurema 

A luz brilhou, brilhou em seu olhar 

Salve a Jurema, saia das matas 

Vem pra terreira pra trabalhar (2x) 
 
 

Jurema sua flecha caiu 

Mas ninguém sabe, mas ninguém viu (2x) 

Eu vou chamar o caboclo ventania 

Só ele sabe onde a flecha caiu (2x) 
 
 

Oxalá mandou... 

Oxalá mandou e já mandou busca os caboclos da Jurema 

no seu Juremá (Oxalá mandou...) (2x) Pai Oxalá que rei do 

mundo inteiro 

Já deu ordens pra Jurema mandar seus capangueiros 

Mandai, mandai minha cabocla jurema 

Os seus guerreiro esta é a ordem 

suprema Oxalá mandou... 
 
 

Estava na beira do rio, sem poder atravessar 

Chamei pelo Caboclo, Caboclo Tupinambá (2x) 

Tupinambá chamei, chamei, tornei chamar, ê á (2x) 



Eu vi chover, 

Eu vi relampejar. 

Mas mesmo assim, 

O Céu estava azul. 

Tambor e pemba, 

Folha de Jurema, 

Oxóssi reina de norte a sul. 
 
 

Foi Zambi quem criou o mundo 

É Zambi quem vem governar 

Foi zambi quem criou, a estrela que ilumina 

Oxóssi lá no jurema (2x) 

Okê, okê, okê... (Okê) 

Okê meus caboclos okê (2x) 

 
Eu vi meu pai assobiar 

Ele mandou chamar 

(2x) É de Aruanda êh... 

É de Aruanda áh... 

Todos caboclos de 

Umbanda É de Aruanda 

êh... 

 

Um grito na mata ecoou... 

Foi seu Pena branca que chegou...(2x) 

Com sua flecha, com seu cocar... 

Seu Pena Branca vem nos ajudar (2x) 
 
 

Ei caçador na beira do caminho 

Oi não me mate a coral na estrada 

Se ela abandonou sua choupana oi caçador 

Foi no romper da madrugada 



Oxóssi na mata é reir Oxóssi na mata é... 

Quem passa pelos caminhos sem deixar marca do pé. (REFRÃO) 

Caboclo não desacata, Caboclo sabe quem é 

Quem anda dentro da mata sem deixar marca do pé... 

REFRÃO 

Ete tem flecha e bodoque , ele tem lança e cocar 

Na mata está seu reino e na mata reinará.. 

REFRÃO 
 
 

 

Sentado numa pedra eu vi 

Ao lado de um pé de açucena 

Eu vi o caboclo Ubirajara 

Fazendo seu saiote de penas 

Ubirajara auê, auê, Ubirajara auê auá 

Ubirajara que vem das matas, Ubirajara que vem trabalhar 
 
 

 

Oxóssi mora debaixo da gameleira 

Debaixo da gameleira 

Salve rompe mato, salve arranca toco, salve o tira teima 

Ete é caboclo em qualquer lugar 

Firma seu ponto sem medo de errar 

Só não me toque na flor da Jurema 

Sem ordem suprema do Pai oxalá 

 

Bateu tambor, tambor E uma beleza hoje eu vou 

abrir a mesa no tronco do Juremá 

Saravá todo povo de pena 

Salve a Cabocla Jurema, princesa do Juremá (2x) 
 
 



Pretos Velhos   Maria. 

Salve os Pretos Velhos!   (Salve!) 

(Adorei as Almas)    
Quem vem de longe é Pai João 

Quem vem de longe é Pai de Angola 

Jacinto de Angola   Quem vem de longe é Mãe 

Quem vem de longe é Mãe Joana de Angola 

Maria de Angola   Os seu cabelos brancos 

Os  seus  cabelos brancos 

encaracolados tem a brancura 

da pureza e da alegria São 

abençoados pelo filho de 

Maria 

 
Quem vem de longe é Vô 

Juvêncio de Angola 

Quem vem de longe é Mãe 

Luzia de Angola 

Os seu cabelos brancos 

encaracolados tem a brancura 

da pureza e da alegria São 

abençoados pelo filho de 

encaracolados tem a brancura 

da pureza e da alegria São 

abençoados pelo filho de 

Maria. 

 
Quem vem de longe é Pai Bento 

de Angola 

Quem vem de longe é Mãe Zefa 

de Angola 

Os seu cabelos brancos 

encaracolados tem a brancura da 

pureza e da alegria 

São abençoados pelo filho de 

Maria. 
 
 

 

 

Pai Joaquim êh êh Pai Joaquim êh áh 

Pai Joaquim veio de Angola, 

Pai Joaquim veio de Angola, Angolá 
 
 

Vovó não quer casca de côco no terreiro 

pra não lembrar o tempo do cativeiro 

(Bis) 

 



Mãe Maria eh êh 

Mãe Maria eh ah 

Mãe Maria Conga é a rainha deste congá (2x) 

Vou bater meu atabaque até amanhecer o dia (2x) 

Mãe Maria quando chega, só traz paz e alegria (2x) (bis) Ô preta velha você 

não me engana amarra saia com palha de cana (2x) e o cigarro que ela fuma é 

de palha de aruanda 

O preta velha você é faceira, usa perfume da flor da larangeira 

(2x) E quando entra no rodado se sacode a noite inteira (2x) 

 

Minha cachimba tem mironga , minha cachimba tem 

dendê...(2x) Quem duvida da minha cachimba que venha ver, 

que venha ver...(2x) 

 

Lá vem Vovô, Eu quero ver Vovô, 

Descendo a serra com sua sacola.  Eu quero ver, 

E com seu rosário, Eu quero ver, 

E com seu patuá, Se filho de pemba tem querer 

Ele vem de Angola. (bis) 

 

Congo ê, Congo ê, 

Congo de sassaravá, 

Congo de sassaravá, 

Segura seus filhos que Deus é maior. (bis) 
 
 

Saravá pra Vovó Catarina, E pra todos as almas do cativeiro. (bis) 

Que é dona da gira do meu A Vovó Catarina do Congo é, 

terreiro, A Vovó Catarina formosa está, 

Saravá pra Vovó Catarina, Pra Vovó Catarina, 

E que os filhos de Umbanda vão saravar. 
 
 



Filho, se você precisar, Que a vovó ta lá, 

E só pensar na vovó, Sentada num banquinho tosco, 

Que ela vem te ajudar. (bis) meu filho, 

Pensa numa estrada longa, meu 

Filho 

Com o seu rosário na mão, 

Pensa na Vovó Maria Redonda, 

Lá no seu jacutá, Fazendo oração. (bis) 

E numa casinha branca, meu 

 
Bahia ô Africa vem cá vem nos ajudar (2x) 

Força baiana força africana força divina, vem cá vem cá... 
 
 

Preto-velho senta no toco 

Faz o sinal da cruz 

Pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus (2x) 

Cada conta do seu rosário 

E um filho que aí está 

Se não fosse o preto-velho eu não sabia caminhar (2x) 
 
 

Embata eu babá, embala eu (4x) 

Saravá se Sete Flechas, Sarava Tupinambá, 

Saravá os Preto-velhos, Salve todos os Orixás 

 

E o vento que balança a folha, guiné 

É o vento que balança a folha 

Eéé Pai Guiné, é o vento que balança a folha (2x) 
 
 

Quem é aquele velhinho que vem caminhando, andando devagar 

Com seu cachimbo na boca, fumando e soltando a fumaça pro ar 

Ele é do cativeiro, ele é Pai Benedito, ele é mirongueiro (2x) 

 

Vovó tem sete saias na última saia tem mironga 

Vovó veio de Angola pra reza filhos de umbanda 



Com seu patuá e a figa de guiné 

Vovó veio de Angola pra salvar filhos de fé 
 
 

São Benedito a sua casa cheira (2x) 

Cheira a cravo e cheria a rosa 

Cheira a flor de laranjeira 

Abre essa porta pra seus filhos entra (2x) 

Abre a porta do céu deixa as almas trabalhar (2x) 

 

Quantas estrelas tem no céu 

Nego veio já contou 

Quantas estrelas tem no céu 

Nego veio já rezou 

No rosário de maria meu senhor 

Nego véio já rezou 

 

 
Crianças 

Salve as Crianças! (Salve!) 

Fui no jardim colher as rosas 

E a vovózinha deu-me as rosas mais formosas 

Cosme Damião e Dourn 

Crispim, Crispiniano são os filhos de Ogum 
 
 

Lá no céu tem três estrelas 

Todas três em carreirinha(2x) 

Uma é São Cosme e Damião 

A outra é Mariazinha (2x) 

 

Mariazinha nasceu na beira do rio 

Na beira do rio lá no juremá (3x) 

Aonde a lua brilha clareia a campina, 

Clareia a mata pras crianças brincar (2x) 



Tem paciêcia Dois 

Dois, eu dou e 

para o ano que vem 

Dois Dois comer caruru (bis) 
 
 

Bahia é terra de dois 

Terra de 2 irmãos 

Governador da Bahia É Cosme 
e São Damião ( tudo 2x) 

 

Tem bala de coco e peteca 

Deixa as criança brincar, 

Hoje é dia de festa 

Crianças vem saravá 

 

Papai me manda um balão, Tem doce lá no jardim, 

pra todas as crianças, Tem doce mamãe, 

Que tem lá céu (bis) Tem doce mamãe, 

Tem doce mamãe, Tem doce lá no jardim, 

(bis) 

Tem doce mamãe, 
 
 

*Criança feliz, feliz a cantar 

Alegre a embalar seu sonho infantil 

Oh! meu bom Jesus, que a todos 

conduz 

Olhai as crianças do nosso Brasil* (2x) 

Crianças com alegria, qual um bando de andorinhas 

Viram Jesus que dizia: Vinde a mim as criancinhas 

Hoje no céu um aceno, os anjos dizem amém 

Porque Jesus nazareno foi criancinha também. 
 



Alecrim, alecrim dourado 

que nasceu no campo 

sem ser semeado 

foi meu amor 

quem me disse assim 

que a flor do campo 

é o alecrim 

 

Ciranda, cirandinha, 

vamos todos cirandar, 

vamos dar a meia volta, 

volta e meia vamos dar. 

O anel que tu me deste, 

era vidro e se quebrou,  

o amor que tu me tinhas, 

era pouco e se acabou. 

Por isso dona Rosa 

entre dentro dessa roda, 

diga um verso bem bonito, 

diga adeus e vá embora 
 

 

O cravo brigou com a rosa 

debaixo de uma sacada 

o cravo saiu ferido 

e a rosa despedaçada. 

O cravo ficou doente 

a rosa foi visitar 

o cravo teve um desmaio 

e a rosa pôs-se a chorar 

 

Borboletinha 

tá na cozinha 

fazendo chocolate 

para a madrinha 

poti, poti 

perna de pau 

olho de vidro 

nariz de pica pau 



Escravos de jó 

jogavam caxangá 

tira, põe, deixa ficar 

guerreiros com guerreiros 

fazem zigue, zigue, zá 

 

Marcha soldado 

cabeça de papel 

quem não marchar direito 

vai preso pro quartel. 

O quartel pegou fogo 

a policia deu o sinal 

acode, acode, acode a bandeira nacional 

 

O sapo não lava o pé 

não lava porque não quer 

ele mora lá na lagoa 

não lava o pé porque não quer 

mas que chulé! 
 

 

A barata diz que tem sete saias de filó 

É mentira da barata, ela tem é uma só 

Ah ra ra, iá ro ró, ela tem é uma só 

A Barata diz que tem um sapato de veludo 

É mentira da barata, o pé dela é peludo 

Ah ra ra, Iu ru ru, o pé dela é peludo! 

A Barata diz que tem uma cama de marfim 

É mentira da barata, ela tem é de capim  

Ah ra ra, rim rim rim, ela tem é de capim 
 

 
 



Salve os Baianos (Salve!) 

 
To-do baiano que vem lá da Bahia 

Ele traz sua alegria pra seu povo ajudar (2x) 

Traz a coroa de nossa mãe Yemanjá 

E traz a força de nosso pai Oxalá (2x) (Tudo 2x) 
 
 

Bahia é boa pra quem sabe aproveitar (2x) 

Se não gosta da Bahia o que foste fazer lá (2x) 
 
 

Se ele é baiano Eu quero ver os baianos 

da 

Agora que eu quero ver Aruanda 

Firma seu ponto Trabalhando na Umbanda 

Com azeite de dendê Pra quimbanda não 

vencer 

Eu quero ver os baianos da (Tudo 

Aruanda 

Trabalhando na Umbanda 

Pra quimbanda não vencer 

 

Na Bahia tem  

Vô mandar 

buscar 

Lampião de vidro 

Oi sá Dona 

Para clarear... ôoooi 
 
 

Na Bahia tem um côco 

Esse côco tem dendê (2x) 

Me diga como é que se come esse côco 

Esse côco é bom de comer (2x) 



 

 

O baiano amarrou o boi lá no pé do araçá (2x) 

Segura, segura, segura... 

Segura baiano senão ele sai (2x) (tudo 3x) Estrela dalva 

estrela matutina óh luz divina venha nos salvar (2x) 

Seu Jesus cristo venha nos salvar 

Vou chamar Seu Severino da falange de Oxalá (2x) 
 
 

Eu vi lá no terreiro 

Terreiro de Bom Jesus 

O povo da Bahia louvando a santa cruz 
 
 

 

Eu fui a Bahia 

E implorei ao meu senhor do Bonfim (2x) 

Que ele me ajudasse 

A seguir na Umbanda 

Meu caminho até o fim (2x) 

Meu senhor do Bonfim 

Me ajude, eu preciso de paz e saúde 

Oi Senhor do Bonfim, me ajude eu preciso de paz e saúde 

Lá na Bahia... (Tudo 2x) 

 

Baiano é povo bom Tem 

mironga no Congá (2x) 

Mandinga ele traz 

Feitiço no "sambá" (2x) 

Samba baiano, samba sinhá 

Baiano vai embora levando todos os "má" (2x) (tudo 2x) 



Quando eu vim da Bahia 

Estrada eu não via (2x) 

Cada encruza que eu passava 

Uma vela eu acendia (2x) 

Coquim, coquim baiano 

Coquim lá da Bahia 

Coquim venceu demanda 

Com a senhora da guia 

(3x) 

Olha a baiana rendera, rendera, rendá (2x) 

A baiana faz a renda pra seus filhos ajudar (2x) 
 
 

 

Pisa baiano quero ver você pisar Pisa 

lá, que eu piso cá, quero ver você 

pisar (2x) 

Na batida do meu samba quero ver 

você dançar 

Pisa baiano quero ver você pisar 

Pisa 'á que eu piso cá, quero ver quem 

vai pular 

Pisa baiano quero ver você pisar 

Na batida do meu gungá quero você 

pular 

Pisa baiano quero ver você pisar 

Ê Ogunhê, oi pisa que eu quero 

vê Ê Ogunhê* oi pisa que eu 

quero vê Ê Ogunhê... 

 
Oi pisa que eu quero vê, Ogunhê... 

Pisa que eu quero vê, Ogunhê... 

Pisa que eu quero vê, Ogunhê.,. 



 

 

 

 

Boiadeiros 

Salve os Boiadeiros! (Sallve!) 

 
Mas olha meus 

camarada Camarada 

meu Mas olha meus 

camarada 

Camarada meu 

Sou Boiadeiro que cheguei aqui agora 

Candomblé bato no keto 

Umbanda bato na angola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Severino, Zé do laço, 

João Boiadeiro...) 

Seu boiadeiro por aqui choveu 

Choveu que água rolou 

Foi nessa água que seu boi nadou (2x) 

Seu boiadeiro cadê sua boiada? (2x) 

Sua boiada ficou em Belém 

Chapéu de couro ficou lá também 

(2x) 

 

 

 

Pedrinha miudinha, pedrinha na Aruanda ê 

Lajeiro, tão grande, tão grande na Aruanda ê 

Seu Lajeiro é muito grande, de pedrinha 

miúda Oi de pedrinha miúda, de pedrinha 

graúda 

 

Com meu chapéu de couro 

Por Deus abençoado 

Ao chegar peço licença para entrar no seu reinado (2x) 

Ele é da Bahia esse baiano vale ouro 

Ele é da Bahia salve seu chapéu de couro (2x) 



 

Não toque nesse boi, Se você precisar boiadeiro está 

Que esse boi é cruzado, aqui 

Ele é de boiadeiro caboclo valente Mas não toque no boi 

De guiso afinado (2x) Que a ponta da chibata pode te 

ferir... (tudo 3x) 
 

Ê Boi, Ê Boi, Ê Boi, 

Eu vou buscar meu laço 

Eu perdi minha boiada na virada do compasso 

Eu fui boiadeiro eu fui sim senhor (2x) 

Mas perdi tudo que eu tinha por causa de um grande amor (2x) 
 
 

 
Chetruê, Chetruá 

 

Corda de laçar seu boi Seu boiadeio olha que 

linda 

Chetruê, Chetruá boiada (2x) 

Corda de seu boi laçar Quem está faltando (2x) 

Chetruê, Chetruá Pra completar a boiada 

Boiadeiro laçador 

Chetruê, Chetruá 

Ôh, ôh Ôh ôh 
 

 

Boiadeiro vai laçar... Quem está faltando (2x) 

Pra completar a boiada... (tud02x 
 
 

Eu venho de longe bem longe 

Eu venho ajuntar o meu gado 

Minha guiada eu trago na mão 

Só falta meu laço de um lado (2x) (tudo 3x) 



Marinheiros 

Salve os Marinheiros! 

 
Eu não sou daqui 

Eu não tenho amor Eu 

sou da Bahia de São 

Salvador 

 
O marinheiro marinheiro 

Marinheiro só 

Quem te ensinou a nadar 

Marinheiro só 

Ou foi o tombo do navio 

Marinheiro só 

Ou foi o balanço do mar 

Marinheiro só (2x) 

 
Lá vem lá vem marinheiro 

só 

(Salve!) 

 
Como  ele 

vem  faceiro 

Marinheiro  

só todo  de 

branco 

Marinheiro só 

Com seu bonézinho (2x) 

 
Oi marinheiro marinheiro 

Marinheiro só 

Eu não sou daqui 

Marinheiro só 

Eu não tenho amor 

Marinheiro só 

Eu sou da Bahia 

Marinheiro só 

De São Salvador 

Marinheiro só...(2x) 
 
 

 

 

A onda me trouxe, o vento me leva 

Quando a onda passar, eu me sento na pedra Artilharia já salvei 

(2x) 

Lá na ribeira deu sinal (2x) Seu 

marinheiro aguenta o leme (2x) E 

não deixe o barco virar (2x) 

 



Eu viajei camarada, o mar inteiro 

Ai eu remei camarada, o mundo inteiro (2x) 

Agua salgada meu mano, quem me criou 

Eu vim do mar camarada, pro mar eu vou (2x) 
 
 

Rema canoa, marinheiro 

Rema canoa, devagar 

Essa canoa só foi feita pra Martin para Angola 
 
 

E lá fora apitou o navio 

Ele apitou e tornou a 

apitar 

A barra está toda tomada 

Os marinheiros de Martin para Angolá 
 
 

Saltei em terra meu navio ficou no mar (2x) 

De longe vejo uma faixa azul 

*Seu moço perguntou quem era 

Sou um marujo filho de Dada Oxum* (*2x) 
 
 

O marinheiro é hora, é hora do barquinho navegar (2x) 

E céu, é terra, é mar oi marinheiro olha o balanço do mar (2x) 
 
 



Oriente 

Salve o Povo do Oriente! (Salve!) 

 
Ori, Ori, Ori Orô 

Povo cigano é o povo do amor (2x) 

Povo Cigano não tem morada, sua morada é na beira da estrada 

(2x) 

 

Amigos joguem flores e perfumes, joguem flores e perfumes 

Que os ciganos estão em festa (2x) 

0 0 0000 0000 Povo cigano (2x) 
 
 

São João, São João 

Ele é chefe de Ori 

Olha o Oriente, o Oriente está aí 

(2x) 

Baú, Baú 

O Oriente vai baixar 

Ele vem trabalhar na linha de Oxalá 

(2x) 
 
 

Acende a fogueira no conga chegou 

os ciganos para trabalhar (2x) Salve 

o povo de umbanda 

Salve o povo de Oxalá (2>0 
 
 

Ela é uma cigana faceira, ela é 

Ela é das sete linhas e não é de candomblé (2x) 

Ela vem de muito longe os seus filhos ajudar 

Ela vem de muito longe saravá neste conga 

 



Surgiu um clarão no céu 

No terreiro chegou Ori (2x) 

Mas ele veio lá do Oriente com Hajá Oby (2x) 
 
 

Eu vi um clarão no céu 

Ai meu Deus o que será 

E o Indu Zartú Tabajara que veio nos ajudar 

Ele veio com sua falange para todo o mal 

levar É o Indu Zartú Tabajara que veio nos 

ajuda 

O ciganinho é um flor que floresce no jardim 

Ele vem saldar seus filhos com a benção de 

oxalá 

A ciganinha é um rosa que floresce no jardim 

Sua coroa ela é de pedra cravejada de marfim 

 

Eu tenho balanço, eu tenho balanço, eu tenho balanço na terra 

Eu tenho balanço, eu tenho balanço, e outro no fundo do mar 

*A cigana vem e a cigana vai 

A cigana balança e o pandeiro não cai 
 
 

O cirandeiro, cirandeiro ó 

A pedra do seu anel, brilha 

mais doo que o sol (2x) 

Com seu pandeiro, rosa 

vermelha no cabelo que 

bonito é a cigana no 

terreiro (2x) 



Pomba-gira 

Salve as Pombagiras! 

 
Uma rosa cor de sangue, 

Cintila em sua mão 

Um sorriso que nas 

sombras 

Não diz nem sim nem não 

Põe na boca a cigarrilha 

E mais se acende o 

olhar... Que conhece o 

bem e o mal de quem 

quiser amar... 

 
De vermelho negro vestido 

a noite 

O mistério traz De colar 

de cor, de brinco 

dourado 

A promessa faz 

 

 
(Salve!) 

 
Se é preciso ir 

Você pode ir peça o que quizer 

Mas cuidado amigo ela é 

bonita ela é  mulher  Mas 

cuidado amigo ela  é  bonita 

ela é mulher 

 
E no canto da rua 

zombando, zombando 

zombando está... 

Ela é moça bonita girando 

girando girando lá... 

Ela é moça bonita girando 

girando girando lá... 

Oi girando lá ro iê (4x) 

 

 

 
 

 

 

Vinha caminhando a pé 

Para ver se encontrava a minha cigana de fé (bis) 

Ela parou e leu minha mão 

E disse-me toda a verdade 

Só queria saber aonde mora Pomba-gira cigana (2x) 
 
 

Rosa vermelha 

Rosa vermelha sagrada 

Rosa vermelha é a pomba-gira das 

sete encruzilhadas 



Ganhei uma barraca velha foi a 

Padilha quem me deu (2x) 

O que é meu é da Padilha, o que é dela não é meu (2x) 

A Padilha puerê, puerê, puerá (3x) 

Ganhei... 
 
 

A noite traz um mistério saindo a aurora  

E a qualquer hora que chega minha 

senhora 

Trazendo alegria e axé para o terreiro 

A sua saia rodada tem mistério 

Oi gira a pomba-gira das sete saias 

E gira com a sua gira traz esperança 

Girando a pomba-gira das sete saias, 

Mostrando sua beleza quando ela dança 
 
 

Abre essa cova quero ver tremer 

Abre essa cova quero ver balancear (2x) 

Maria Padilha das Almas 

O cemitério é o seu lugar 

E no buraco que a Padilha mora 

E lá na lomba que a Padilha vai gira 

Me chamam de leviana 

Até mesmo mulher de cabaré 

*Mas a língua do povo não tem 

osso 

Então deixa esse povo falar* (*2x) 
 
 

Quando a sete saias no terreiro chegou 

todos os exus com respeito ela saudou (2x) 

Mas ela é bonita, ela é mulher Ela é a sete 

saias, ela é o exu mulher (2x) 

 



Se a sua catacumba tem mistério 

Mas ela é pomba-gira do cemitério (2x) 

Mas ela é loira, do olho azul 

Ela é Mulambo filha de seu Omulu (2x) 

Mas ela tem sua cabeça coroada E ela 

vem girando com sua saia rodada 

Eu vi, eu vi na rua a gargalhada 

Eu vi, eu vi dona das sete encruzilhadas (2x) 
 
 

Pomba-gira menina 

Ela é da areia, ela é da praia, ela é do mar (2x) 

Oi gira menina linda, oi gira que eu quero ver 

Oi gira menina linda que exu não tem querer 

(2x) 

 

Exus 

Salve todos os Exús! (Laroyê Exú!) 

 
Deu meia noite na terra e no mar 

Deu no mato e na calunga em todo o lugar 

Seu meia noite não tem hora pra 

chegar Quando chega a  meia  noite 

Chega em qualquer lugar 

 

O sino da igrejinha faz belém blém blom (2x) 

Deu meia-noite o galo já cantou 

Seu Tranca-rua que é dono da gira 

Oi corre gira que Ogum mandou 

 

Quem trabalha com as Almas trabalha devagarinho (2x) 

É devagar, é devagarinho 

Quem trabalha com as Almas nunca perde o seu caminho (2x) 



Eu vou mandar chamar meu povo 

Eu vou, eu vou 

Eu vou mandar chamar meu povo 

Eu vou, eu vou 

Vou mandar chamar meu povo 

Lá das sete encruzilhadas 

Vou mandar chamar meu povo 

Sem Exu não se faz nada 
 
 

Oi das almas, das almas 

Quem foi que me chamo }2x 

Alupandê pro meu povo 

Povo das Almas já chegou }2x 
 
 

Marabô iê, Marabô iá... Marabô iê, Marabô iá... 

Cadê Marabô, cadê Marabô, cadê Marabô, Marabô iá.„. ] 
 
 

Exu Tiriri Lanã 

Lanã cadê seu Tiriri 

Mas ele veio de Aruanda 

Pra saldar filhos de umbanda, Exu Tiriri Lanã 

Você não sabe onde eu moro 

Você não viu o que eu vi 

Lá no meu do cruzeiro 

Ele é o Exu Tiriri 

*Oi Tiriri é Belo, é Belo 

É bele êô 

 

Ei moço, eu vou lhe apresentar 

Um espírito de Luz que veinho pra lhe ajudar (2x) 

Mas ele é João Caveira, ele é filho de Omulu 

Quem quiser falar com ele alupânde, alupânde exu. 
 
 



Bará da rua, bará exu 

Bará da rua, Saravá Destranca rua (2x) 

Destranca rua, destranca meu caminho 

Que foi trancado pelo povo pequenino (2x) 

 

Era meia noite quando seu Sete chegou (2x) 

Corre gira, corre gira vai chegar a madrugada 

Salve Exu, salve Exu, das Sete Encruzilhadas 

 

Seu Sete, meu amigo de alma Seu 

Sete, meu irmão quimbandeiro 

Girar, todo mundo gira 

Mas Seu Sete é da coroa de Oxalá (lalalaia) (2x) 

Santo Antonio de batalha, faz de mim batalhador (2x) 

Corre Gira, Pomba Gira, Tranca Rua e Marabô (2x) 

Oi Zé faça tudo que quiser, só não maltrate o coração desta mulher 

(2x) Oi Zé quando fores a lagoa, toma cuidado com o balanço da 

canoa (2x) 

 

De terno branco seu punhal de aço puro 

Seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar 

Segura o nego que esse nego é Zé Pelintra 

Na descida do morro ele vem trabalhar 

 

Portão de ferro oi cadeado é de madeira... (2x) 

Na porta do cemitério, onde mora Exu Caveira... 

Caveira, Caveira, o teu povo te chamou pra trabalhar 
 
 

Eu vi um homem sentado 

Debaixo da amendoeira 

Era osso só, era o exu caveira (2x) 

*(oi caveira) Oi caveira (3x) 

Firma seu ponto na folha da bananeira* (*2x) 



Giro, giro, giro exu gira mundo, giro giro... 

Pomba-gira que vence demanda, 

Rainha da encruza, saravá umbanda 
 
 

Quem gira o mundo é Deus, só Deus pode girar... 

E abaixo da gira do mundo Seu Gira Mundo é quem pode girar... 
 
 

Exu caveirinha venha trabalhar 

Levanta desta tumba faz pedra rolar 

Na mão direita a foice na cinta um punhal 

Não sai da linha mano pra não se dar mal 

Tire seu sorriso do caminho 

Que eu quero passar com a minha dor 

Se hoje pra você eu sou espinho 

Espinho não machuca a flor 

*Eu só errei quando juntei minha alma a sua 

O sol não pode viver sem a lua* (2x) 

 

O Sol me queima vem a lua e me cura (2x) 

Coroa linda é de Seu Tranca-Ruas (2x) 

Eu amei alguém, mas esse alguém não ama ninguém (2x) 

Eu amei o sol, eu amei a lua 

Na encruzilhada eu amei seu Tranca-ruas (2x) 

*Tanto sangue derramado, O luar 

Derramado pelo chão, O luar* (2x) 

O luar, o luar, O luar 

Ele é o dono da rua, O luar 

Quem cometeu os seus pecados, O luar 

Peça perdão a Tranca-rua, O luar 

Oi quem gira de dia é o sol, oi quem gira de noite é a lua (2x) 

Oi quem gira de dia é o sol, oi quem gira de noite é Tranca-rua (2x) 
 
 



Seu Sete Covas, Seu Sete Catacumbas 

Chegou o Exu do Lodo pra levar essa macumba (bis) 

Exu do Lodo, o lodo é 

Cadê esse Exu que agora eu quero ver (bis) 

 
Pontos de subida 

 

Agora pro seu morro vão subir 

Meu Deus eles já vão embora 

Boa noite meu senhor 

Boa noite minha 

senhora 

Conversa desse povo não tem fim 
 
 

A sua estrada é longe Adeus Umbanda 

Eles já vão embora Que os Caboclos vão embora 

E vão beirando o rio 

azul 

 
E vão beirando o rio azul 

 

A sineta o céu bateu Oxalá já diz que é hora (2x) 

Eu vou, eu vou, eu vou 

Fica com Deus e Nossa Senhora 
 
 

Vamos levantar o cruzeiro de Jesus (2x) 

No céu, no céu, no céu da santa cruz (2x) 

 

Caboclo pega a sua flecha, pega 

o seu bodoque o dia já raiou 

O galo quando canta é hora do caboclo ir embora 

Ete já trabalhou 

Fechamento da gira 

Fechamos a nossa gira pedindo a proteção ao 

nosso pai Oxalá para cumprir nossa missão ao 

nosso pai Oxalá para cumprir nossa missão... 

(repete até terminar a preçe) 



Prece de encerramento 

 
óh Jesus nosso mestre e amigo, agradecemos por mais esta 

oportunidade de termos estado aqui reunidos em teu nome, 

buscando trabalhar por nosso crescimento e evolução espiritual, 

aprendendo a te servir com consciência e amor. 

Que possamos manter nossos corações limpos de toda a maldade e 

ignorância, nos permitindo praticar a divina caridade em todos os 

momentos de nossas vidas, onde quer que estejamos. 

E que possamos ser sempre justos, nos tornando humildes 

instrumentos de tua vontade para servir ao nosso semelhante como 

Você Pai nos ensinou. 

Agradecemos por mais este aprendizado, nesta escola chamada Luz de 

Aruanda neste encontro com nossos irmãos da pátria espiritual, que 

tanto se esforçam por nos auxiliar. 

Derrama tuas bençãos nesta seara para que todos nós dentro de 

nosso merecimento, possamos sair daqui melhores do que aqui 

chegamos e que possamos levar estas energias benfazejas aos 

nossos lares, e partilhá-las com todos que cruzarem nosso caminho. 

 
E é em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, em nome de São 

Miguel Arcanjo o rei chefe da Umbanda, em nome do Caboclo Sete 

Flechas, em nome de todos os Protetores, Guias e Orixás, na cobertura 

da corrente médica do espaço chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes, 

que damos por encerrada a nossa humilde gira desta noite. 

Eu fecho a nossa gira 

Com Deus e Nossa Senhora 

Eu fecho a nossa gira 

Está fechada a nossa gira 

Com Deus e Nossa Senhora 

Está fechada a nossa gira 

Tambor e pemba de Angola (2x) 



Santo Antônio que é de ouro fino arreia 

a bandeira, e vamos encerrar... 

Com a chave de São Pedro, vamos fechar nossos trabalhos 

Salve o povo de Aruanda, São Jorge é o nosso protetor 

(2x) Ao fechar nossos trabalhos nós pedimos proteção, a 

Deus pai todo poderoso e a Virgem da Conceição (2x) 

 

Encerramento 

 
A Estrela da Guia guiou nosso Pai 

Guiai esses filhos caminhos de paz 

Oh viva Jesus nosso Pai Redentor Que 

na santa cruz seu sangue derramou 
 
 

Adeus Umbanda, adeus lindo congá 

Eu vou embora, mas eu torno a volta 

*Adeus umbanda, banda querida 

Eu vou embora, mas eu torno a voltar* (*2x) 
 
 

 

Que gira linda 

Que gira de luz Abençoando 

a gira Nosso mestre Jesus 

(2x) 

Uma gira de fé 

Olhando por nós 

O nosso Senhor 

Nosso canto de paz 

Por um mundo de luz 

Com a 

bênção do 

pai E o 

amor de 

Jesus 



 

 

 

 

 

Pontos para Batizado 

 
Que corrente poderosa que Jesus nos enviou 

E a corrente deque esse filho vai fortificar... 

 

 

 
 

1- Oxalá 6 -Xangô 

2 - Ogum 7- Iansã 

3 - Oxossi 8-Yemanjá 

4 - Oxum 9 - Yori 

 
5 - Oriente 

10-Yorimá 

 

São João Batista 

 
Oh São João Batista enviado de Jesus 

Guiai este filho caminhos da luz 

(bis) Se vires um filho caído no chão 

Levanta, levanta são todos irmãos 

Que filho de umbanda não fica no chão 
 
 


