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Pontos para bater a cabeça

Cachoeira da mata virgem,
Onde mora meu Pai Xangô; (bis)
Pedra rolou Nanã Buruquê,
Pedra rolou saravá Pai Xangô; (bis)
Ê, ê, ê, ê, ê, á,
Se ele é filho de fé, bate a cabeça lá no congá.(bis)

Quando ele vem lá da cidade da Jurema,
Chegou no reino ele vem para trabalhar;
Bate a cabeça meus irmãos neste congá,
E pede forças ao nosso Pai Oxalá.(bis)

Pontos para Babá bater a cabeça
Seu Caeté Odé,dê,
Bate a cabeça Babá;(bis)
Bate a cabeça ê,
Bate a cabeça Babá.(bis)

Bate a cabeça Babá para pedir,
A proteção para seus filhos não cair.(bis)
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Pontos de defumação

Corre a gira pai Ogum,
Filhos quer se defumar;(bis)
Umbanda tem fundamento,
É preciso preparar,
Cheira incenso e beijoim,
Alecrim e alfazema,
Defumar filhos de fé,
Com as ervas da Jurema.

Subi no alto da serra,
A serra girou, girou; (bis)
Umbanda tem fundamento,
É verdade sim senhor,
O pai defuma o filho,
Santo Antônio quem mandou;
Para livrar dos inimigos,
Para livrar dos traidores.(bis)

Nossa Senhora incensou,
Seu filho para defumar;(bis)
Com incenso e beijoim,
Para todo mal levar;(bis)
Se tiver praga de alguém,
Desde já seja retirado;(bis)
Levando para mar adentro,
Para as ondas do mar sagrado.(bis)
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Nossa Senhora incensou seu bento filho,
Incensou, incensou para cheirar;
Eu defumo esta casa,
Para o mal sair e o bem entrar.(bis)

Defumador que cheira a guiné,
Para defumar os filhos de fé;(bis)
A Umbanda cheirou, cheiro a guiné,
Vamos defumar os filhos de fé;(bis)
Defuma eu Babá, defuma eu Babá.(bis)

Vamos defumar a Umbanda com nove anjos do céu;(bis)
A Umbanda cheira rosas, rosas cheiram a guiné.(bis)

Povo de Umbanda,
Vem ver os irmãos teus;(bis)
Defuma esses filhos nas horas de Deus.(bis)

Incensa, incensa meu incensador;(bis)
Incensa esses filhos do senhor;(bis)
Estou louvando estou incensado;(bis)
A casa do Caboclo Ubirajara.(bis)

Saravando Yemanjá,
E o povo d’água que venha nos ajudar,
Saravá Mamãe Oxum,
E com licença de nosso Pai Oxalá,
Defuma Yemanjá, defuma,
Defuma com incenso e guiné,
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Com mirra beijoim e alfazema,
Vamos defumar filhos de fé.

Defuma com as ervas da Jurema,
Defuma com arruda e guiné;(bis)
Alecrim, arruda e alfazema,
Vamos defumar filhos de fé.(bis)

Oxóssi vem das matas com as ervas da jurema,
Chegou no seu terreiro e toda banda defumou;(bis)
Cruzou todos os cantos e seus filhos saravou,
Com as ervas da macaia que a Umbanda abençoou.(bis)
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Pontos para louvação nos trabalhos

Tambor, tambor,
Vai buscar que mora longe;(bis)
Oxóssi nas matas,
Ogum no Humaitá,
Meu Pai Xangô lá nas pedreiras,
O Yansã, O Yemanjá.

Pedi a Ogum lá mata,
Pedi a Xangô na pedreira,
Pedi a Mamãe Yemanjá,
No meio da cachoeira,
A Zambi eu peço a benção,
A Cinda a proteção,
Que livra seus filhos da peste,
E afaste da tentação.

Oh Deus senhor da vida,
Oh Deus senhor do mundo,
Mandai a estrela azul,
E o povo do oriente.

Força africana, força baiana,
Força divina, força do bem;(bis)
Descarrega esses filhos leva para as ondas do mar.

Eu sou índio, eu sou branco e africano;(bis)
No terreiro eu só caboclo sim senhor;(bis)
No terreiro eu sou caboclo brasileiro.(bis)

6

Jesus estrela guia,
Que alumia noite e dia,
Ilumina o terreiro de Umbanda,
Com as luzes dos senhores da Aruanda.

Meu pai vem de Aruanda,
A nossa mãe é Yansã,
Cangira deixa a gira girar,
Cangira deixa a gira girar,
Deixa a gira girar,
Saravá Yansã,
Pai Xangô, Yemanjá ô,
Deixa a gira girar.

Corre ronda meu pai,
Corre ronda meu pai,
Corre ronda meu pai,
Corre ronda,
Os filhos pedem as almas,
As almas pedem aos santos,
Os santos pedem a Deus a caridade.(bis)
Pito pra eu, pito a vovó; (bis)
Nega véia está no toco,
Nego véio está trabalhando,
Botou força na cangira,
Nego véio tá trabalhando.
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Todo caboclo quando vem na aldeia,
Ele traz na guia a guia coral;(bis)
É guia coral, é guia coral.(bis)
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Hino da Umbanda
Refletiu a luz divina,
Com todo seu esplendor,
Vem 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 tudo iluminar,
Umbanda é paz e amor,
Um mundo cheio de luz,
É a força que nos dá vida,
E a grandeza nos conduz,
Avante filhos de fé,
Com a nossa lei não há,
Levando ao mundo inteiro,
A bandeira de Oxalá.
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Louvação da Tenda
Embalaê, babá, embalaê;(4 vezes)
Saravá todos caboclos,
Saravá todos Orixás,
Saravá seu Ubirajara,
Que é o dono deste congá;(bis)
Embalaê babá embalaê;(4 vezes)
Saravá todos os pretos velhos,
Saravá todos os Orixás,
Saravá Vovó Tereza,
Que é a dona deste congá;(bis)
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Hino do Primado do Brasil

Força divina da natureza,
Presente em todo lugar,
Grande mãe que nos alimenta,
Com permissão de Obatalá,
Fortaleça seus filhos de Aruanda,
Unindo a Umbanda e o Candomblé,
Hasteando a bandeira da paz,
Propagando o amor e a fé,
Tambores, dança, alegria,
Magia em todo conga,
Viva o Primado do Brasil,
A casa de todos Orixás,
Saudamos o Caboclo Arranca Toco,
Exemplo de coragem e humildade,
Salve o Caboclo Mirim,
Na grandeza de sua caridade,
Salve Yansã, Ogum e Oxalá,
Oxóssi, Erê , Yofá,
Salve Xangô e Oxum,
Salve nossa mãe Yemanjá,
Tambores, dança, alegria,
Magia em todo conga;
Viva o Primado do Brasil,
A casa de todos os Orixás;(bis)
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Hino da Federação Ycaraí

Das matas virgens Oxóssi chegou,
Das montanhas Ycaraí gritou,
Das matas quebra galho e quebra os paus,
Dos brejos seu Urutu assobiou,
Lá na capela o sino bateu,
Pai João da Costa se ajoelhou;
Os anjos lhe arrodeou,
É o Caboclo Ycaraí
Que é o nosso protetor.(bis)

Ponto do Caboclo Ycaraí

Caboclo Ycaraí a sua luz é nossa guia,
Ele é Oxóssi filho da virgem Maria;(bis)
A sua luz Ilumina o escuro,
Filho de fé o terreiro está seguro.(bis)

Ponto do Pai João da Costa

Se o beco é estreito e cheio de espinho,
Pai João da Costa está no caminho;(bis)
No terreiro de Umbanda, onde toca o barroco,
Filho de fé faz missão,
Pai João da Costa é quem mandou.
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Ponto do Caboclo Mirim

Quando ele vem lá do oriente,
Ele vem com as ordens de Oxalá;(bis)
Sua missão é muito grande,
Espalhar a caridade para seus filhos abençoar;(bis)
Saravá Mamãe Oxum,
Saravá Papai Oxalá,
Saravá o Seu Mirim ele é o nosso guia,
Dono deste jacutá.

Ponto do Pai Roberto

Estava dormindo sobre a terra,
Quando o Pai Roberto me chamou,(bis)
Acorda que está na hora,
E venha ouvir o lindo brando de Xangô.(bis)

Ponto do Caboclo da Mangueira

Eia já vai o sol e vem a lua cheia,
E lá no céu estrela brilhou,
Eia é o caboclo da Mangueira eia
É Oxalá é quem mandou,
Eia ele é cacique da jurema, eia
É Oxalá é quem mandou.

Eu corri terra eu corri mar,
Até que eu cheguei no meu país,
Salve Oxóssi lá nas matas,
Que a folha da mangueira não caiu.
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Ponto do Caboclo Arranca Toco

Eu vou por mar e vou por terra,
Subo montanhas e serras,
A procura do meu pai;(bis)
Eu perguntei a Jurema,
Onde mora este caboclo,
Arranca Toco onde está;(bis)
No meio da mata virgem,
Uma voz me respondeu,
Eu estou onde tu estás,
Filho que não esquece o pai,
Arranca Toco sou eu.(bis)

Mas que caminho tão longo,
Estrada cheia de areia;(bis)
Saravá seu Arranca Toco,
Saravá a sua aldeia.(bis)
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Ponto do Caboclo das 7 Encruzilhadas

Senhora da Piedade,
A sua estrela é quem nos guia;(bis)
7 Encruzilhadas em seu terreiro,
E Ogum em toda gira.(bis)

Chegou, chegou,
Chegou com Deus,
Chegou, chegou,
O Caboclo das 7 Encruzilhadas.

Pai Antônio

O meu Pai Antônio, o meu Pai Antônio,
É um preto de fama,
O meu Pai Antônio, o meu Pai Antônio
Ele vence demandas,
Eu tenho fé na Virgem Maria,
O meu Pai Antônio
Ele é o nosso guia.
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Pontos de Oxalá

Oxalá meu pai,
Tenha pena de nós tenha dó,
A volta do mundo é grande,
Seus poderes são maior.

Oxalá meu pai,
Atenda esta romaria;(bis)
Seus filhos que vem de longe
Não podem vir todo dia.(bis)

Eu vi brilhar, eu vi brilhar,
Lá no horizonte eu vi brilhar;
Era uma luz, era uma luz,
Era uma estrela nosso rei Oxalá;(bis)
Ele vem, ele vem,
Do além, do além,
Traz a paz e a esperança,
A quem no mundo faz o bem.

Oxalá ê, Oxalá ê,
Oxalá ê meu pai; (bis)
Oxalá ê ele faz mironga,
Ele faz mironga,
Mironga no congá.(bis)
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Pombinho branco,
Mensageiro de Oxalá,
Leva esta mensagem de todo coração até Jesus;
Diga que somos, soldados de Aruanda,
Trabalhamos na Umbanda,
Carregando a nossa cruz.(bis)
Oxalá sim, sim,
Oxalá que olha a mim;(bis)
Oxalá que olha a todos,
Oxalá que olha a mim.(bis)

Oxalá é o rei,
Rei do mundo inteiro,
Oxalá é pai,
Chefe de terreiro.
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Pontos para abertura da gira
Vou abrir minha jurema,
Vou abrir meu juremá;(bis)
Com a licença de nossa mãe Yansã,
E de nosso Pai Oxalá.(bis)

Eu abro a nossa gira com Deus e nossa Senhora,
Eu abro a nossa gira samborê pemba de Angola;
Nossa gira está aberta Jesus Cristo é quem mandou,
Viva Deus e viva Zambi filhos de nosso senhor;(bis)

Abra a gira Ogum,
Não deixa a demanda entrar;
É hora é hora é hora Ogum,
É hora de trabalhar.(bis)

Auê, auê Babá,
Eu vou abrir meu caipó;(bis)
Com a licença de Oxalá,
Eu vou abrir meu caipó.(bis)

Os pretos velhos e os caboclos,
Vamos todos sarava;(bis)
Vamos pedir licença a Deus nosso senhor,
Para os trabalhos começar;(bis)
Senhor do mundo,
Oxalá meu Pai,
Baixai , baixai na Umbanda meu senhor
E a nossa terra iluminai.(bis)

18

Abrindo a nossa gira,
Pedimos a proteção;(bis)
Ao nosso Pai Oxalá,
Para cumprir nossa missão.(bis)
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Pontos para fechamento da gira

Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora,
Eu fecho a nossa gira samborê pemba de Angola;(bis)
Nossa gira está fechada ai Jesus Cristo é quem mandou,
Viva Deus e viva Zambi filhos de Nosso Senhor.(bis)

Vou fechar minha jurema,
Vou fechar meu juremá;(bis)
Com a licença de nossa mãe Yansã,
E de nosso Pai Oxalá.(bis)

Vamos encerrar a nossa gira,
Com licença de Oxalá,
Salve Yemanjá,
Salve Xangô,
Mamãe Oxum,
Nanã Buruquê;
Salve Cosme e Damião,
Oxóssi, Ogum,
Oxumarê.(bis)
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Pontos para bater a cabeça na despedida

Adeus terreiro de Umbanda,
Está na hora e ele vai fechar;(bis)
Adeus, adeus,
Até quando voltam os Orixás.(bis)

Quem se despede da Umbanda chora,
Eu sou da Umbanda e não vou chorar;(bis)
Até breve, até logo, até um dia,
Nós voltaremos aqui neste congá.(bis)

Estrela do céu, guiou nosso Pai,
Guiai esses filhos caminhos que vai;(bis)
Viva Jesus, nosso Pai redentor,
Viva Maria, mãe de nosso senhor.(bis)

Adeus Umbanda,
Adeus terreiro;(bis)
Vamos com Deus,
E Ogum guerreiro.(bis)

Adeus congá,
Congá de harmonia;(bis)
Adeus Congá de seu Ubirajara,
Até o outro dia;(bis)
Adeus congá,
Congá de harmonia;(bis)
Adeus conga de Vovó Tereza,
Até o outro dia.(bis)
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Pontos após bater cabeça no encerramento

Santo Antônio pequenino,
Não me deixe andar sozinho;(bis)
Olha lá meu Santo Antônio,
Toma conta do caminho.(bis)

Mas quando eu vou embora;
Sacode a poeira da sua saia.(bis)
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Prece de Cáritas

Deus, nosso pai que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa
pela provação, dai a lua àquele que procura a verdade, ponde no coração do
homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a
consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito
a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor que a vossa bondade se estenda
sobre

tudo

Piedade

meu

Deus

que

para

àqueles

que

criastes.
não

vos

conhece.

Esperança 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.

Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas
secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá
até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moises sobre a
montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Oh poder, Oh bondade, Oh
beleza, Oh perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia.
Deus dai-nos a força para ajudar o progresso, afim de subirmos até vós, dai-nos a
caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas
almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem.
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Laudatória

Sob a graça de Tupã, nosso pai maior, pedimos que a irradiação luminosa do Sol
de Oxalá possa baixar sobre os nossos guias e nossas cabeças, afim de ter bem
dirigidos

os

trabalhos

que

se

efetuarão

neste

Terreiro;

Que do Oriente, Xangô Kaô, com seus inigualáveis e profundos ensinamentos de
mística

e

magia,

venha

nos

orientar

com

toda

absoluta

segurança.

Que o bondoso e sacrossanto coração de Mamãe Oxum, ajuda-nos a extrair do
nosso

íntimo,

o

fel

dos

maus

instintos;

Suplicamos a Yemanjá, com seu poder e grandiosa força de purificação, venha
lavar

com

suas

águas

as

impurezas

dos

nossos

corações;

A Xangô, do alto de sua pedreira, nos envie uma faísca de um raio luminoso, a fim
de podermos tratar com serenidade a justiça, os nossos semelhantes;
Que Ogum, com a sua gloriosa espada nos proteja e defenda de toda e qualquer
influência maléfica ou perturbadora, fazendo o bem predominar onde nos
estivermos;
Que Oxóssi, das profundezas das matas nos envie, nos envie com as suas ervas,
o bálsamo da puriicação, tornando bem esclarecidas as nossas mentes, na missão
de

bem

fazer

ao

próximo;

E finalmente a ti Iofá pedimos que a bondade, a paciência e o carinho de seus velhos
africanos venham ajudar-nos a manter a Paz e Harmonia o nosso Terreiro, fazendonos sentir a felicidade em todas as almas.
Salve São Miguel Arcanjo, Salve São Gabriel ,Salve São Rafael
Salve o Tupixaba e os Morubixabas da Lei de Umbanda.
Assim em nome de Oxalá, Yemanjá, Kaô, Oxossi, Xangô, Ogum e Iofá.
Em nome do Caboclo Ubirajara e Vovó Tereza estão abertos os trabalhos
espirituais do nosso terreiro.

Saravá Umbanda, Saravá Umbanda,
Viva Deus!
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Oração à Yemanjá

Vós que governai as águas derramai por sobre a humanidade a vossa proteção
fazendo assim oh divina mãe uma descarga em nossos corpos materiais, limpando
nossas auras e incutindo em nossos corações, o respeito e a veneração devido a
esta força da natureza que simbolizais. Fluidificai nossos corações e descarregai
nossas matérias de todas impurezas quem hajam adquirido. Permita que vossas
falanges nos protejam e amparem fazendo assim com toda a humanidade. Salve
Yemanjá,
Adociá
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Pontos de Ogum

Ogum a porteira fechou,
Ogum quem te chama sou eu;(bis)
Seu Tranca Ruas é sentinela,
Mas senhor Ogum é capitão é coronel.(bis)

Ogum de ronda, rondê, rondê,
Ogum de ronda, rondê, rondá;
Ogum de ronda vem tomar conta da ronda,
Vem Ogum das 7 Ondas nos campos do Humaitá.(bis)
Quem está de ronda é São Jorge,
Deixa São Jorge rondar,(bis)
São Jorge é guerreiro que manda na terra, que manda no mar;(bis)
Saravá meu pai,(bis)
Girar é bom, girar é bom, girar é bom, é bom girar.

Ogum de Lê quem manda é Zambi;(bis)
Corre, corre toda gira;(bis)
Ogum de Lê ele vai girar,
Já foi o sol, já veio a lua ele vai girar,
Ele vai girar na linha de Zambi, ele vai girar

Quando Ogum partiu para a guerra
Ele mandou orar orar;(bis)
Orar, orar;(bis)
Orar, orar Sete Espadas, orar, orar.(bis)

Na pedreira uma pedra rolou;
O mar estende o manto de Yemanjá,
Mamãe Oxum cantou na cachoeira,
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Vi a espada de Ogum a batalhar;
Ogum Megê,
Vem de Aruanda para seus filhos proteger.(bis)
Lanceiros da minha Umbanda,
Ouvi os clarins de Ogum chamar,
Acordem meus guerreiros,
Ogum já está de ronda,
Ele é Orixá,
Ele é Beirar Mar,
Ele é Beira Mar.

Quanta agulha no mar;(bis)
O seu escudo é de ouro meu pai,
Quanta agulha no mar,
Seu cavalo corre, sua espada reluz,
Sua bandeira cobre, os filhos de Jesus.

Estava sentado na areia,
Olhando as ondas quebrar;(bis)
Ele vem beirando a areia,
Ele vem beirando o mar;(bis)
Ogum 7 Espadas chegou para guerrear.(bis)

27

Pontos do Exu Tranca Ruas

Abertura
O sino da igrejinha faz Belém, bem, lão; (bis)
Deu meia noite o galo já cantou,
Seu Tranca Ruas que é o dono da gira,
Corre a gira que Ogum mandou.
Encerramento

Portão de ferro, cadeado de madeira;(bis)
Exu toma conta,
Exu presta conta;
Seu Tranca Ruas fecha a nossa porteira.(bis)
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Pontos para agradecimento

Muito obrigado senhor,
Muito obrigado sim;(bis)
Muito obrigado senhor;
Mais uma vez vós olhou por mim.(bis)
Que Deus lhe pague,
Que Deus lhe ajude,
Que Deus lhe dê felicidade e saúde.

Muito obrigado meu Pai Oxalá,
Pela benção que o senhor nos deu;(bis)
Eu sou um instrumento da Umbanda,
Por onde for levarei o nome seu.(bis)

Está caindo fulô,
Está caindo fulô;(bis)
Está no céu, está na terra,
Ai meu Deus está caindo fulô.(bis)
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Pontos para batismo

Caboclo encruza para batizar;(bis)
Água do rio, água do mar. (bis)

Vem espírito santo vem,
Venha iluminar;(bis)
A nossa casa vem,
Iluminar,
A nossa Umbanda vem,
Iluminar.
Nossas crianças vem,
Iluminar.

São João Batista ele é Xangô,
É dono do meu destino até o fim;(bis)
Se um dia me faltar a fé no meu senhor,
Que role esta pedreira sobre mim.(bis)

São João batizou Cristo,
Cristo batizou João;(bis)
Nas águas, nas águas,
Do rio de Jordão.(bis)
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Pontos para receber visitantes

Salve Deus, salve a pátria e salve os homens,
Salve todos que estão aqui;(bis)
Pai Oxalá é quem governa aqui.(bis)

Mas ele veio de tão longe,
Sem conhecer ninguém;(bis)
A procura de uma rosa,
Que nesta terra tem.(bis)
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Pontos para juramento

Desceu da sua Aruanda,
Na luz do seu Orixá;(bis)
Vem consagrar filho de fé,
É a lei de Oxalá.(bis)

Quem precisa pede favor,
Pede a Zambi, que Zambi dá.

Agô, agô,
Está na hora de guiné,
Preparar filho fé,
Agô é de macauã,
Agô, agô,
É Aumbandam,
É aiaô, é aiaô.

Na minha Umbanda de pai Oxalá,
Clareia a banda aqui neste congá,
Mas nesta banda que é Mikael;
Quem ordenou já ordenou.(bis)
Filhos de Umbanda,
Pisei na pemba;
Hoje estou consagrando,
Na lei suprema.(bis)
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Pontos para Axexé

Estrela d´alva que ilumina o mundo inteiro,
Iluminai este filho de terreiro;(bis)
Salve a Umbanda,
Salve Oxalá,
Salve a Umbanda e salve todos Orixás.(bis)

Já vai uma roseira,
Uma roseira para o roseiral.

Na minha Aruanda quando eu partir,
As folhas verdes quando murcham caem;
Aquele abraço que eu lhe dei chorando,
É a despedida para o nunca mais.(bis)
Os seus caminhos são só de rosas,
São só de rosas para enfeitar;
São rosas brancas,
Rosas vermelhas,
É o caminho de Pai Oxalá.(bis)

33

Pontos cantados recolhidos e adaptados por Marcelo Nascimento dos
Santos para a Tenda de Umbanda “Caboclo Ubirajara e Vovó Tereza”.
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Suzano, 18 de novembro de 2016.
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