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Saravá Ogum
Ogum nhê meu pai!
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Pontos Cantados de Ogum
Ogum Sete Espadas
Eu tenho Sete Espadas para me defender; (Bis)
Eu tenho Ogum em minha companhia; (Bis)
Ogum é meu pai,
Ogum é meu guia,
Ogum vai baixar,
Na paz de Deus e da Virgem Maria.
Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver,
Ogum Sete Ondas,
Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver,
Ogum Beira Mar,
Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver,
Seu Sete Espadas,
Ogum Megê,
Salve Ogum Naruê.
Nos campos do Humaitá,
Ogum guerreou e venceu; (Bis)
Suas divisas de general,
Foi São Miguel,
E Maria quem deu; (Bis)
Ora pisa no reino ô cangira,
Ora pisa no reino ô cangira,
Ora pisa no reino ô cangira,
Tata de Umbanda ô cangira. (Bis)
Vamos saravá Ogum,
Ogum vamos saravá; (Bis)
Ogum das Sete Espadas;
Ogum vamos saravá. (Bis)
Estava sentado na areia,
Olhando as ondas quebrar; (Bis)
Ele vem beirando areia,
Ele vem beirando o mar; (Bis)
Ogum Sete Espadas chegou para guerrear. (Bis)
Quando Ogum partiu para a guerra,
Ele mandou orar, orar; (Bis)
Orar, orar,
Orar, orar,
Orar, orar, Sete Espadas orar, orar. (Bis)
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Pontos de Firmeza
Ô Jorge Ô Jorge,
Vem de Aruanda vem salvar os filhos seus,
São Jorge venceu demanda.
Ogum, Ogum,
Mas Oxalá é o Senhor mesmo quem disse,
Filhos de Umbanda não cai.
Por que é Ogum vence demandas,
Nos campos do Humaitá; (Bis)
Pois abaixo de Deus é Ogum,
E acima de Ogum só Deus. (Bis)
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Pontos Cruzados
Iemanjá
Ogum e Mãe Sereia são dois cabos de guerra; (Bis)
Iemanjá é Rainha das águas,
Ogum é o rei da guerra; (Bis)
Oxóssi
Oxóssi mandou me chamar,
Para ver o clarão da lua; (Bis)
Mas Ogum em seu cavalo branco,
É quem comanda a cavalaria; (Bis)
Oxum
Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira;
Sentada esperando Ogum,
Esperando Ogum,
Para cruzar bandeira. (Bis)
Xangô
Ogum guarda a pedreira,
Mandado por Oxalá,
Com a espada e com a lança Ogum,
Seus filhos vêm ajudar Ogum.
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Ogum Beira Mar
Em seu cavalo branco,
Ele vem montado,
Ele é São Jorge Guerreiro,
Com a sua espada,
Vem abençoar os seus filhos no terreiro;
Beira Mar, auê Beira Mar; (Bis)
Ogum já jurou bandeira nos campos do Humaitá,
Ogum já venceu demanda vamos todos saravá,
Beira Mar, auê Beira Mar. (Bis)
Ogum Beira Mar,
O que trouxe do mar; (Bis)
Quando ele vem beirando areia,
Na mão direita ele traz guia da mamãe sereia; (Bis)
Ogum do Humaitá
Ogum que mora dentro da lua,
É Ogum do Humaitá; (Bis)
Eu queria ver Ogum,
Para com ele eu falar; (Bis)
Ogum Iara
Se meu Pai é Ogum,
Vencedor de demandas,
Ele vem de Aruanda,
Para salvar filhos de Umbanda; (Bis)
Ogum, Ogum Iara; (Bis)
Salve os campos de batalhas,
Salve a Sereia do Mar;
Ogum, Ogum Iara; (Bis)
Seu cavalo corre,
Sua espada reluz,
Sua bandeira cobre todos filhos de Jesus; (Bis)
Seu cavalo corre,
Sua espada reluz;
Auê Ogum Iara,
Aos pés da santa Cruz. (Bis)
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Ogum de Lê
Ogum de Lê quem manda é Zambi; (Bis)
Corre, corre toda gira; (Bis)
Ogum de Lê ele vai girar,
Ele vai girar,
Já foi o sol,
Já veio a lua e ele vai girar;
Ele vai girar na linha de Zambi,
Ele vai girar.
Ogum Matinata
Que cavaleiro é aquele,
Que vem cavalgando pelo céu azul,
É seu Ogum Matinata,
Ele é defensor do cruzeiro do Sul; (Bis)
É, ê, ê,
Ê, ê, á,
Ê, ê, ê, Matinata,
Pisa na Umbanda; (Bis)
Ogum de Malê / Ogum de Nagô
Saravá Ogum e a coroa de Lei; (Bis)
Ogum de Malê,
Ogum de Nagô. (Bis)
Ogum Megê
Lá vem Ogum,
Em seu cavalo,
Com a espada e sua lança na mão,
O campo é grande deixa correr;
Vamos saravá Ogum Megê; (Bis)
Ogum em seu cavalo corre,
A sua espada reluz; (Bis)
Ogum, Ogum Megê,
Sua bandeira cobre os filhos de Jesus,
Ogum nhê; (Bis)
Ogum Megê não me deixe sofrer tanto assim; (Bis)
Quando eu morrer que passar lá na Aruanda,
Quero ver Ogum Saravá filhos de Umbanda; (Bis)
Lá no céu tem uma lua,
Ela tem o seu poder
Que é que mora nela,
E o Senhor Ogum Megê.

,
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Qual é o santo que bebe na Umbanda, ô ganga;
É Ogum Megê ô ganga; (Bis)
É Ogum Megê,
Qual é o santo que fuma na Umbanda, ô ganga;
É Ogum Megê ô ganga; (Bis)
É Ogum Megê.
A primeira espada quem ganhou foi ele; (Bis)
Mas ele é,
Ele é Ogum Megê,
Ele veio de Aruanda para seus filhos proteger. (Bis)
Ogum Naruê / Ogum da Matinata
Ogum venceu a guerra,
Ele tocou clarim; (Bis)
Todas falanges em terra,
São comandadas por ele,
São dois guerreiros da madrugada,
Seu Naruê e seu Ogum da Matinata; (Bis)
Ogum de Ronda / Ogum Sete Ondas
Ogum de Ronda, rondê, rondê,
Ogum de Ronda, rondê, rondá,
Ogum de Ronda vem tomar conta da ronda,
Vem Ogum das Sete Ondas,
Nos campos do Humaitá; (Bis)
Ogum de Ronda
Quem beira rio, beira rio, beira mar,
O que se ganha de Ogum,
Só Ogum pode tirar; (Bis)
Senhor Ogum de Ronda,
É quem vem girar,
E vem trazendo folhas,
Para descarregar; (Bis)
Ogum Rompe Mato
Salve Ogum Rompe Mato,
Sua espada reluz,
Sua bandeira cobre os filhos de Jesus; (Bis)
Afunda agulha no mar,
Afunda agulha no mar,
Em seu cavalo branco meu pai,
Afunda agulha no mar; (Bis)

8

Ogum Rompe Nuvem
Quando os clarins tocaram,
Sua banda formou; (Bis)
Ele é seu Rompe Nuvens,
Ele venceu a guerra nos campos de Humaitá; (Bis)
Ogum Sete Ondas
Estava na beira da praia,
Quando eu vi Sete Ondas passar,
Abre a porta gente que aí vem Ogum,
Com seu cavalo marinho ele vem saravá.
Olha que barco bonito,
Que vem navegando em pleno mar,
É seu Ogum Sete Ondas,
Que veio ao encontro de Ogum Beira Mar;
Ê, ê, ê, ê, ê, á,
Ê, ê, ê, Sete Ondas,
Pisa na Umbanda.
Ogum Xoroquê
Adi balé acara ó,
Ogum Xoroquê. (Bis)
Ogum Xoroquê malê,
Imbara ô, imbara ô. (bis)
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Pontos de Ogum
Ogum de re, re, re,
Ogum de ra, ra, rá,
Ogum de re, re, re,
Na beira do mar ele é maré;
Quando Ogum partiu para guerra,
Oxalá deu carta branca,
Para Ogum vencer batalha,
Seus filhos vencer demanda.
Lá vem três cavaleiros,
Deixa vir deixa chegar; (Bis)
E é Ogum Iara, Ogum Rompe Mato,
E Ogum Beira Mar; (Bis)
Olha Ogum vem chegando da sua banda,
Banda com banda mandou lhe chamar; (Bis)
Afirma o ponto Ogum Iara,
Afirma o ponto Ogum Megê. (Bis)
Se a sua espada é de ouro,
Sua coroa é de rei; (Bis)
Ogum é praça na Umbanda,
Ogum vence demanda Ogum ê; (Bis)
Ogum não devia beber,
Ogum não devia fumar; (Bis)
Pois a fumaça representa as nuvens,
E a cerveja a espuma do mar. (Bis)
Salve Ogum Iara,
Ogum Rompe Mato e Ogum Beira Mar; (Bis)
Eles trabalham na areia meu pai,
Eles trabalham no mar,
Eles trabalham na areia,
Trabalham no mar. (Bis)
Na lei da Umbanda o chefe quem manda é Ogum,
Ele é guerreiro e segura o terreiro é Ogum; (Bis)
Saravá Ogum Iara,
Ogum Rompe Mato,
Ogum Nhê, Ogum Beira Mar,
Ogum de Lê,
Quem está de ronda é Ogum Megê; (Bis)
Ogum olha sua bandeira,
Ela é branca, é verde é encarnada; (Bis)
Ogum nos campos de batalha,
Ele venceu a guerra sem perder soldados. (Bis)
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Ogum venceu a guerra,
Ele tocou clarim; (Bis)
Todas falanges em terra,
São comandadas por ele,
Salve Ogum Iara,
Salve Ogum Megê,
Salve Ogum Rompe Mato,
Salve Ogum Naruê; (Bis)
Ogum foi praça de cavalaria,
Guerreou dez anos na infantaria; (Bis)
Mas um dia ele foi a major,
Foi ordenança da Virgem Maria. (Bis)
Cavaleiro na porta bateu,
Passei a mão na pemba para ver quem era; (Bis)
Era São Jorge Guerreiro minha gente,
Cavaleiro da força e da fé; (Bis)
Ogum Guerreiro de Umbanda,
Seu ponto veio afirmar; (Bis)
Ele pede ao sol e a lua e as estrelas,
Para lhe ajudar; (Bis)
Eu me perdi meu pai,
Eu me perdi,
E lá nas matas das Juremas eu saravei,
Chegando na beira do mar eu encontrei,
Seu Rompe Mato,
Ogum Megê,
Ogum de Lei.
Ogum bragada uê,
Ogum bragada. (Bis)
Bandeira linda de Ogum,
Que está içada lá no Humaitá; (Bis)
Representando general de Umbanda,
Ogum vence demandas em qualquer lugar. (Bis)
Cavaleiro supremo mora dentro da lua; (Bis)
Sua bandeira divina,
É manto da virgem pura. (Bis)
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Ogum a espada brilha,
Ogum a sua espada reluz,
Ogum é mensageiro de Umbanda,
Ogum é cavaleiro de Jesus,
Ogum, Ogum está de ronda,
Ogum vem ver o seu congá,
Nos quatro cantos do mundo,
Nas sete ondas do mar, Ogum nhê.
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Pontos de Subida
Ogum já vai,
Já vai para Aruanda; (Bis)
A benção meu pai,
Proteção para nossa banda; (Bis)
Olha Ogum vai embora para sua banda,
Banda com banda caxinguelê; (Bis)
Saravá Ogum Iara,
Saravá Ogum Megê. (Bis)
Mandei selar meu cavalo,
Para Ogum viajar; (Bis)
E vai para terra de Nossa Senhora da Glória,
Ele vai, mas torna a voltar. (Bis)
Saravá o sol,
Saravá a lua; (Bis)
Ele vai girar,
Ele vai girar na linha de Zambi,
Ele vai girar. (Bis)
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Subida de Ogum Sete Espadas
Ogum já venceu demandas,
Ogum já me saravou; (Bis)
Filhos de Umbanda que tanto choram,
É seu Ogum que já embora. (Bis)

14

Pontos cantados de Ogum recolhidos e adaptados para Tenda de Umbanda
“Caboclo Ubirajara e Vovó Tereza” por Marcelo N. Santos.

http://www.tendadeumbanda.org
umbanda@tendadeumbanda.org

Suzano, 20 de dezembro de 2016.

15

