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Saravá Xangô!
Kaô Cabecile!

Pontos Cantados de Xangô,
A lua lá no céu brilhou,
Eu bati a cabeça ao meu pai Xangô; (Bis)
Ô, ô, ô, ô. ô. ô,
Saravá nosso pai Xangô; (Bis)
A lua nasce por detrás daquela serra,
Iluminando pai Xangô lá nas pedreiras;
Bate a cabeça filhos de fé,
E pede a pai Xangô o que quiser. (Bis)
A estrela brilhou no oriente,
Brilhou, brilhou, brilhou;
Atravessando as matas da Jurema,
Veio saravá Xangô Kaô. (Bis)
Lá por detrás da serra,
Tem uma linda cachoeira; (Bis)
É de Xangô Kaô,
Que arrebentou sete pedreiras; (Bis)
Pedra rolou pai Xangô,
La nas pedreiras,
Firma seu ponto meu pai,
Na cachoeira; (Bis)
Tenho meu corpo fechado,
Xangô é meu protetor,
Afirma ponto meus filhos,
Pai de cabeça chegou. (Bis)
Xangô, ô, ô, ô, ô, ô,
Xangô, ô, ô, ô, á,
Xangô mora nas pedreiras,
Ogum lá no Humaitá,
Oxóssi na mata virgem,
Nossa mãe é Iemanjá
Oiá.
Antigamente Xangô escrevia; (Bis)
Pena de ouro,
Ele trazia na mão. (Bis)
Xangô é corisco que nasceu na trovoada; (Bis)
Ele deita na pedreira,
E levanta de madrugada. (Bis)

Sou Xangô,
Sou Xangô,
Eu sou Xangô,
E sou leão,
Eu desprezei minha mãezinha,
E vim salvar os meus irmãos.
No alto daquela pedreira,
Tem um lírio que é de Xangô; (Bis)
Kaô, Kaô,
Kaô Cabecile. (Bis)
Xangô meu pai de Aruanda ê,
Xangô meu pai de Aruanda à; (Bis)
Oxóssi era menino,
Xangô o seu irmão,
Você brinca com Oxóssi,
Com Xangô não brinca não.
Quem rola pedra na pedreira é Xangô,
Quem firma ponto na pedreira é Xangô; (Bis)
Firmou a coroa de Zambi,
Firmou a coroa de Zambi,
Firmou a coroa de Zambi,
É Xangô. (Bis)
Xangô meu pai deixa essa pedreira aí; (Bis)
Umbanda está lhe chamando,
Deixa essa pedreira aí. (Bis)
Na beira do cariri,
Na beira do cariri,
Xangô estava sentado,
Com Iemanjá e Oxum,
E Santa Barbara de lado.
Eu vi meu pai Xangô descendo a serra,
Mas ele vem beirando o mar,
Deixou sua pedra lá em cima,
Kaô Cabecile.
Ele vem de Aruanda,
Ele vem trabalhar,
Ele vence demanda,
Ele é seu Airá;
Kaô, Kaô,
Kaô, Kaô,
A justiça chegou Xangô. (Bis)

Machadinha do cabo de ouro,
É ouro, é de ouro; (Bis)
Machadinha que corta mironga,
É a machada de Xangô. (Bis)
Escureceu, a noite chegou, (Bis)
Firma ponto na pedreira,
Saravá meu pai Xangô; (Bis)
Ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô,
Firma ponto na pedreira,
Saravá meu pai Xangô; (Bis)
Dizem que Xangô mora na pedreira,
Mas não é lá sua morada verdadeira; (Bis)
Xangô mora numa cidade de luz,
Onde mora Santa Bárbara, Oxumaré e Jesus. (Bis)
Fui na pedreira de pai Xangô,
Trazendo benção ao meu congá; (Bis)
Terra de Umbanda foi quem me chamou,
Fazer o bem em nome de Oxalá. (Bis)
Bambaruê a mata é da Jurema,
Bambaruê o leão saiu da mata,
O seu brado é muito forte,
Meu machado tem bom corte,
Minha lei é de Xangô.
Xangô morreu de idade,
Sentado no alto de uma pedra; (Bis)
Ele escreveu a justiça,
Quem deve paga,
Quem merece recebe. (Bis)
Xangô ô, ô, ô, ô,
Valei-me meu pai valei-me Xangô; (Bis)
Xangô mora na pedreira,
Ele que manda relampear,
Kaô Cabecile meu pai venha nos ajudar,
Saravá Xangô, saravá Xangô.
Zaze Luanda
Luanda de apongo Deus,
Ele é Zaze Luanda de apongo Deus.

Pontos de Firmeza
No alto da pedreira de Xangô,
Eu fiz meu juramento até o fim; (Bis)
Se um dia me faltar a fé no meu senhor,
Que role essa pedreira sobre mim; (Bis)
Ê Xangô maior,
Xangô de lei maior; (Bis)
Ô na cangira de Umbanda,
Indaiolô Xangô de lei maior. (Bis)
Fui caminhar na serra,
Na companhia de Xangô; (Bis)
Onde Xangô passava,
Nascia flor pedra rolava. (Bis)
Terra tremeu eu vi balancear; (Bis)
Só não balanceou a coroa de Xangô. (Bis)

Pontos de Subida
Meu Pai Xangô chegou no reino,
Meu Pai Xangô já vai girar; (Bis)
Olha seus filhos de Umbanda meu Pai,
Não deixa os filhos tombar. (Bis)
Ele vai ao sol ele vai a lua,
Ele vai girar,
Ele vai girar na linha de Zambi,
Ele vai girar.
Saravá o sol,
Saravá a lua,
Saravá o sol,
Saravá a lua,
Ele vai girar,
Ele vai girar na linha de Zambi,
Na linha de Zambi ele vai girar.
Xangô quando vai,
Vai para a mina do ouro; (Bis)
Vai, vai, vai,
Vai para mina do ouro. (Bis)
Pai Xangô já vai para mina,
Vai para a mina de Orixá,
Ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, á,
Vai para a mina de Orixá.
Segura que seu ponto é firme,
Segura ele vai embora; (Bis)
Adeus, adeus,
Na Aruanda ele vai girar,
Filho de Umbanda não chora,
Ele vai tornar a voltar. (Bis)
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