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PREFÁCIO 

Prefaciar um livro por muitas vezes nos remete ao passado e ao 

mesmo tempo nos traz o passado no tempo presente. O livro 

“Umbanda – Ensinamentos e Mistérios” me permite escrever 

em poucas linhas o sentimento maior que um filho deveria ter por 
esse privilégio: gratidão. Quando digo isso, generalizo a gratidão e 

o privilégio, pois se torna mister entender esses sentimentos ao 

mesmo tempo que se escreve o prefácio. A obra por si só, em seu 

título, traduz isso. Ensinamentos, porque certamente neófitos 

lerão esse livro. Mistérios, pois por mais que acreditemos tudo 
saber, sempre haverá um mistério a ser desvendado. Algo novo e 

útil para alicerçar nosso crescimento no Plano Espiritual e nossas 

ações no Plano Terreno. O autor dessa obra literária é meu pai 

biológico. Obra literária porque coloco o livro no patamar dos 

grandes escritos e faço essa comparação sem o pudor de errar, 

visto ser meu pai um homem simples e sem o currículo 
acadêmico que a maioria dos escritores possui. 1988, século 

passado, o ano que esse livro foi escrito possuía uma realidade 

temporal totalmente diferente da atual. Afinal, estamos em outro 

ano e século. 2020. Século 21. Mais de trinta anos depois. Aí está 

o mistério. A escrita guarda o dizer daquela época, e, o 
ensinamento se faz presente, como se fosse escrito hoje. Tateto 

Nepanji distribui carinho e afeto aos filhos de santo como se de 

sangue fossem. Está aí um grande ensinamento. Praticar o bem 

sob qualquer circunstância foi o que sempre escutei do meu pai. 

Honrar pai e mãe e zelar pelo próximo foram, e ainda são, falas 

diuturnas do nosso convívio familiar e religioso. Na dedicatória do 
livro, o autor cita dois amigos distintos e que aquela época um 

deles ainda se encontrava nesse plano. Hoje, não mais. Decidiu-

se permanecer com aquela escrita. Ela nos remete ao passado e 

traz o passado para os dias atuais. Fazer a leitura dessa obra 

com o respeito à Umbanda é o mínimo que posso pedir, pois sei 
do respeito com que meu pai a escreveu.  

Saravá à Umbanda. 

 

Nilo Sérgio Nogueira (Tata Kis’ange) 

Kivonda da Cabana Senhora da Glória – Nzo kuna Nkos’i 
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CONSELHOS AOS MÉDIUNS 

Você que é médium e que empresta seu aparelho para que 

através dele haja manifestação dos espíritos, ou seja, os Pretos 

Velhos, Caboclos e outras entidades, e, que através dos 

conhecimentos adquiridos pelos mundos em que passaram, vêm 
ao mundo terrestre incorporar em uma matéria pecaminosa – que 

somos nós – para fazer a caridade, deve se cuidar através de bons 

pensamentos, boas ações e das boas obras, pois o verdadeiro 

médium é aquele que sabe orar para ele e para os outros. Procure 

obedecer sem fanatismo às orientações recebidas de seus guias 
espirituais. Procure respeitar seus irmãos dentro e fora das 

reuniões públicas. Procure acatar as ordens dos dirigentes dos 

centros de Umbanda com amor e carinho, pois, sabendo 

obedecer, saberá no momento certo dirigir a sua própria casa 

espiritual. Procure viver em paz com seus irmãos de corrente 

espiritual. Procure aprender mais com isenção de vaidade, pois, o 
médium vaidoso é comparado a um barco no oceano sempre 

manobrado pelo vendaval. Nesse caso, o vendaval que o 

manobrará é a corrente inferior, que, aproveitando da sua 

vaidade o dirigirá a seu bel prazer. Há médiuns que se julgam 

superiores aos seus irmãos simplesmente porque recebem uma 
determinada entidade. Coitados! Não sabem eles que esta 

mediunidade, muitas vezes coberta de certa maravilha, lhes foi 

dada para cumprimento a uma lei divina, qual seja, uma 

oportunidade aos seres humanos de resgatarem seus débitos de 

vidas anteriores. Nesse caso, nenhum espírito benfeitor estará 

proporcionando ao médium incorporado a luz necessária para 
atender aos que a ele procuram em busca da orientação. Lógico, 

que também não deve o médium servir de exploração daqueles 

que muitas vezes querem deixar seu problema exclusivamente 

para o espírito resolver, pois não sabem os consulentes que a 

maior parte dos médiuns não dispõe de recursos suficientes para 
se manter. Desta forma, não podem ficar exclusivamente por 

conta dos conhecidos sete roncós, ou seja, daqueles que fazem a 

verdadeira via sacra de terreiro em terreiro e de médium em 

médium, tentando com isso, às vezes, dar expansão às suas 

baixas paixões. É necessário que também os consulentes tenham 

o esclarecimento preciso, que não se deve exceder nos pedidos, 
pois cada qual recebe segundo o seu merecimento. Muitas vezes 

nossos amigos espirituais encontram dificuldade para nos 

atender devido a nossa incompreensão e, às vezes, falta de fé. O 

que pedimos hoje queremos receber no dia seguinte, o que é 

impossível. Há casos em que a aura da pessoa está tão 
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sobrecarregada que é preciso tempo para limpá-las à altura de 

terem meios de se moverem, mesmo para as entidades 

espirituais, É por isso que eu fico por entender a vaidade de 

muitas pessoas, como já tive oportunidade de ouvir de alguém 

desse grupo, que dentro da sua capacidade de pai ou mãe de 
santo se julgava superior a um Preto Velho. Dizia ter poderes 

para entrar em um quarto sagrado, reservado para a feitura de 

santo, e o Preto Velho não podia fazer. Pobre coitado e vaidoso 

acima de tudo, quem pode dizer quantos quartos sagrados os 

Pretos Velhos já entraram antes de deixar sua matéria sob a 

terra. Certamente que muitos. 

Outra observação: em quantos lugares pode ir o Preto Velho 

através de sua invisibilidade e que nós não temos nem o direito 

de passar perto, dado nossas falhas e orgulho? Tenho ouvido 

também dirigentes de centros e até pessoas com conhecimento na 

religião dizer que já aprenderam muito e não necessitam mais 
aprender. Quem realmente pode se julgar tão sábio se a vida nos 

ensina que o aprendizado não para nunca? Não sabem eles que 

nós somos aqui passageiros com passagem de volta, que não 

caduca, pois teremos que regressar no dia certo à morada de 

onde viemos. Se partíssemos deste princípio não haveria mais 
necessidade de aperfeiçoamento para “catedráticos”, pois 

aprenderam o máximo. Neste caso, para que perder tempo com 

mais estudos? 

Assim é a vida. Cada qual com sua vaidade. Não perder um só 

milímetro para seus irmãos. O que nos resta é seguir uma antiga 

frase: Kueto no Kueto (cada qual no seu). 
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O CARPINTEIRO 

Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou ao seu 

chefe os seus planos de largar o serviço de carpintaria e de 

construir uma casa para viver uma vida mais calma com sua 

família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele 
necessitava de aposentadoria. O dono da empresa sentiu em 

perder um dos seus melhores empregados e pediu a ele que 

construísse uma última casa como um favor especial. O 

carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus 

pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se 
empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e matéria 

prima de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de 

encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou seu 

trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave 

da porta ao carpinteiro. “Esta é sua casa”, ele disse, “meu 

presente a você”. Que choque! Que vergonha! Se ele soubesse que 
estava construindo sua própria casa teria feito completamente 

diferente, não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar 

numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. 

Nós construímos nossas vidas de maneira distraída. Reagindo 

mais que agindo. Desejando colocar menos do que o melhor. Nos 
assuntos importantes não empenhamos nosso melhor esforço. 

Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e 

vemos que estamos morando na casa que construímos. Se 

soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você como 

o carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia martela um prego 

novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa 
sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você 

só tenha mais um dia de vida, este dia merece ser vivido 

graciosamente e com dignidade. 

Em uma placa da parede estava escrito: “A vida é um projeto e 

faça você mesmo”. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua 
vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no 

passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e 

escolhas feitas hoje. 

Existe um texto de Ellen G. White que diz o seguinte: “Nós somos 

arquitetos de nosso próprio destino” 

Pense nisso! 
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BAGAGEM CERTA 

“A viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico 

do que simples aparências. Foges aos prazeres mundanos, mas 

criticas as escolhas dos outros. Vives com moderação, mas 
condenas a conduta alheia. Ages com honestidade, mas não 

vences o egoísmo. Cultivas a oração, mas continuas intolerante. 

Dás a esmola, mas censuras o pedinte. Frequentas o templo, mas 

não afasta a vaidade. Enalteces a fé, mas fraquejas na 

indulgência. Estudas a religião, mas não aprende a humildade. 

Auxilia a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Impõe 
sacrifícios ao corpo, mas não perdoa a ofensa. Escolhe, pois, a 

bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de que 

não deixes para trás a mochila da transformação íntima.” 

 

Pelo espírito André Luiz1                                                                                      

 

  

 
1 Disponível no livro “Vivendo o Evangelho, Volume 2”, de André Luiz e 
Antonio Baduy Filho, Editora Ide. 
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O FIM DO MUNDO2 

Você caro leitor, acredita no fim do mundo? 

Não é de hoje que fanáticos proclamam o fim do mundo e até 

cometem barbaridades em nome da salvação, prevendo o fim do 

nosso planeta. Nesta virada ao terceiro milênio, muitos foram 
aqueles que se preocuparam em divulgar amplamente que a 

Terra ia acabar. A crença nas antigas profecias fez o homem 

esperar pelo final dos tempos, afirmando “1000 passará, 2000 

não chegará”. 

A verdade é que milhões de pessoas ainda acreditam piamente 
que o mundo vai acabar, influenciada por pessoas que se dizem 

líderes e enviadas de Deus. Entretanto, acreditam que um novo 

tempo vai começar, isto é, já está começando. Entre o céu e a 

Terra, há muito mistério que a Deus pertence, disse Jesus, que 

nos mostra que o pai celestial é a misericórdia divina e o universo 

a sua grande obra. Ele combate o mal, a mentira e a idolatria. 

Quem lê ou tem conhecimento das profecias de Nostradamus e 

não as compreende, vê apenas o fim do mundo. Depende da 

interpretação de cada um. O que sentimos é que, no fundo, as 

pessoas têm necessidade de acreditar em algo invisível. E, de 

boca a boca, vão espalhando o medo, o terror, a insegurança. O 
que não se pode permitir é assustar o povo com pregações 

delirantes. Muito menos fazer de religiosos pessoas fanáticas. É 

daí que surgem os suicídios coletivos, os massacres, etc. 

Ninguém poderá prever o fim do mundo, senão Deus, nem 

marcar o dia e a hora do seu final. É preciso que acreditemos em 

uma nova era de esperança, onde sejamos verdadeiros irmãos e 
que a ciência consiga vencer o câncer e todas as demais moléstias 

que nos afligem. Na nossa modesta opinião, o planeta está sendo 

destruído por nossa culpa.  

Vejam bem, os rios estão secando, a Terra está virando um 

deserto árido em muitas das suas regiões. Por quê? Porque nós 
derrubamos as árvores, queimamos as matas, poluímos as suas 

águas, matamos os peixes aos milhares. Quantas pessoas vivem 

 
2 Texto publicado originalmente como editorial do jornal Buscando Luz, 
edição de  1987. O texto original foi aqui editado e atualizado, mas seu 
conteúdo permanece inalterado. 
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nos lixões à cata de um alimento que possa saciar a sua fome? 

Quantos vivem em barracos debaixo de pontes e viadutos na mais 

completa miséria? Quantos vivem em ribeirinhos correndo sérios 

riscos quando da época das enchentes? Quantos morrem nos 

corredores de hospitais, sem assistência médica? Quantos 
morrem de overdose, buscando na droga uma vida melhor? 

Quantos são mortos por ciúme, vingança, por sequestro ou pelo 

vil metal? Quantos fazem de seu veículo uma arma poderosa só 

para se exibir demonstrando falta de responsabilidade? Isto sim é 

o fim do mundo!  

O necessário é que acreditemos de fato que Deus existe e que 

Jesus está entre nós.  

O universo carece de oração de todo o seu povo, 

independentemente de credo. Cada um, orando como sabe, mas 

com fé e unidos, formaremos uma corrente poderosa que com 

certeza, chegará até nosso Pai Celestial. Busquemos a paz, o 

amor, a fraternidade e a caridade. 

Roguemos a Deus para que não haja guerra; que não haja 

miséria; que não haja fome; que não haja armas mortíferas e 

violentas; que os governos se sensibilizem com o sofrimento de 

seu povo; que o homem seja mais honesto e menos ganancioso. 

Sejamos realmente filhos de Deus e façamos por merecer este pai 

maior. Estejamos com Cristo, por Cristo e em Cristo Jesus. 
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ORAÇÕES E IMANTAÇÕES PESSOAIS 

Invocação para sair de casa 

Deus salve a luz do dia 

Nosso Senhor envia 

Os anjos desse dia 
Os anjos cantam no céu 

A Virgem Maria adora 

Bendita seja a hora 

Que saio de minha casa agora. 

 

Invocação do perdão 

O medo mata,  

A raiva envenena 

O ódio condena 

Não tenhas medo 

Pois Deus é a solução 
Não tenhas raiva, 

Pois o perdão é sublime 

Não tenhas ódio 

Pois o amor é a salvação 

 

Oração para fazer uma viagem 

Deus de misericórdia guie nossos passos pelo caminho da paz. 

Desviai-nos dos lugares da iniquidade. Que nosso santo anjo vá 

em nossa companhia para nos proteger contra os perigos do 
corpo e da alma. 

Amém. 

 

Oração para benzer espinhela caída 

Nossa Senhora estava com os braços abertos para o mar 

Espinhela se estiver caída 
Volte para o seu lugar 

Em nome de Deus e da Virgem Maria 

Rezar um Pai Nosso e Uma Ave Maria. 

Amém 
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Súplicas aos caboclos 

Caboclos das matas: Ajudem-nos a ver em cada folha uma 

medicação para nossas mazelas. 

Caboclos das fontes: Ajudem-nos a saciar a nossa sede e lavar os 

nossos defeitos. 

Caboclos dos rios: Ajudem-nos a navegar pelas águas dos rios, 

agradecendo a Deus por esta dádiva divina. 

Caboclos das cachoeiras: Descarregai nossas matérias com os 

chuviscos benditos daquelas águas. 

Caboclos do mar: Lavai nossas impurezas em forma de descarga 

fluídica para que possamos caminhar em paz. 

Caboclos do vento e do ar: Soprai em nós a brisa da sabedoria e 

arejai os nossos pulmões, para que nossas palavras sejam de 

ânimo e carinho com nossos irmãos. 

Caboclos das ondas: Ajudai-nos a atravessar as ondas negativas 

e que ao chegarmos do outro lado possamos estar livres do ódio, 

da inveja e da calúnia. 

Caboclos do sol: clareai os nossos passos para que nosso dia a 

dia seja revestido de tolerância. 

Caboclos da lua: iluminai nossas vidas, rejuvenescei nossa 

existência e protegei nosso sono e que nosso espírito ao se 
deslocar da matéria encontre ensinamentos junto aos mentores 

espirituais para melhor se conduzirem neste mundo de dor. 

Ajudem-nos para que ao batermos nossas cabeças aos teus pés, 

possamos sentir irradiações e vibrações de profundo amor 

irmanados de ti. 
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Súplicas aos Pretos Velhos 

Bondosos Pretos velhos 

Ajudem-me, a encontrar a paz 

Intercedam por mim junto aos iluminados Orixás. 

Guiem-me na estrada da vida, para que eu encontre o verdadeiro 

caminho do amor. 

Derramem sobre mim, a bênção sagrada das vossas vibrações. 

Abençoem o meu trabalho, para que eu, com o suor do meu 

rosto, consiga o pão de cada dia. 

Ensinem-me a rezar a oração do amor, para que eu possa 

construir a moradia do verdadeiro descanso. 

Vivifiquem a minha fé e que eu, ao bater a minha cabeça para a 

sabedoria, faça com amor. 

Nos momentos difíceis da minha vida, estejam junto de mim para 

orientar-me. 

Ajudem-me a manejar a Espada de ogum para defender-me das 

dificuldades do meu caminho. 

Ajudem-me a colher as folhas de Katendê, para que possa, com 

elas, limpar as larvas negativas que me rodearem. 

Ajudem-me a encontrar na morada de Oxossi o abrigo para meu 

descanso. 

Intercedam por mim junto a Obalauê, para que as mazelas de 

minha pele sejam retiradas. 

Ajudem-me a usar o machado de Xangô, para que eu possa abrir 

caminho para a tolerância. 

Ajudem-me a encontrar a grelha do tempo para que eu encontre 

espaço para o meu aperfeiçoamento espiritual. 
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Ajudem-me a encontrar nas mensagens de Angorô, uma 

mensagem de paz e reconhecimento, por tudo o que tenho 

recebido do Grande Arquiteto deste Universo. 

Ajudem-me a encontrar junto a Iansã, a brisa fresca de sua 

ventania. 

Ajudem-me a banhar nas águas de Oxum, com o pensamento 

voltado para o seu amor puro. 

Embalem-me, nas águas de Iemanjá, para que as ondas dos 

inimigos não me atinjam. 

Roguem a Nanã Buruquê por mim e que ela embale, como 

sempre embalou, seus netos. 

Peço-lhes, que suplique a Oxalá por mim e que ele, nosso amado 

Pai, me guarde e me defenda das influências negativas. 

Assim seja 
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PONTOS... 

Para início de Sessão e cruzamento de terreiro 

Olha Ogum tá de ronda 

Quem está chamando é São Miguel 

Réu, réu, réu, na mesa de Umbanda 
Quem está chamando é São Miguel (bis) 

 

Olhe ogum tá de ronda 

Eu não sei onde é, é, é 

Miguel está chamando     
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Defumação 

Povo de Umbanda 

Vem ver os irmãos teus 

Defuma esses filhos, 

Nas horas de Deus. 
 

 

Daí-me licença         

Pai Ogum 

Filho vai se defumar 
Umbanda tem fundamento 

E preciso preparar  

Com incenso e benjoim     

Alecrim e alfazema   

Eu defumo estes filhos 

Com as folhas da Jurema 
 

 

Umbanda cheirou  

Umbanda cheirou 

Umbanda cheirou como cheira defumador 
Umbanda cheirou incenso 

Umbanda cheirou alecrim 

Umbanda cheirou a cravo  

Umbanda cheirou 

Como cheira Umbanda 
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Ogum (Sâo Jorge) 

Baixai, baixai 

Ogum de Guia 

Com Deus e Virgem Maria 

Vem salvar os vossos filhos 
Que se acham em agonia. 

 

Ogum é soldado 

De cavalaria                

O quem me dera Ogum 
Para ser meu guia. 

Ele é soldado de cavalaria 

É Capitão          

E o maioral do dia ( bis ) 

 

Seu Ogum funda agulha no mar 
Seu Ogum funda agulha no mar 

Com sua espada com sua lança 

Seu Ogum funda agulha no mar. 

 

Pisa no gongo Cangira 
Pisa no gongo Cangira 

Seu Ogum, é, Cangira Mungongo 

Pisa no gongo Cangira. 

 

Seu Cangira Mungongo 

Olha sua terra Mungongo, oh má 
Auê, auê, auê 

Olha sua terra Mungongo, oh má 

 

Quando ogum partiu para a guerra 

Oxalá lhe deu carta branca      
Para Ogum vencer batalhas 

E seus filhos vencer demanda (bis) 

 

Deu Maytá, deu Maytá 

É o rei de Umbanda 

Ogum é Guerreiro 
Seu ogum venceu demanda (bis) 

 

 

 

 



17 

 
Beira-mar auê beira-mar 

Beira-mar auê beira-mar 

Ogum já jurou bandeira 

Na porta de Humaiá; 

Ogum já venceu demanda 
Vamos todos Saravá. 

 

Ogum sete Rondas 

Seu Ogum sete ondas 

O que trouxe do mar 
Quando ele veio 

Beirando areia 

Ele trouxe no braço direito 

O Rosário da mãe Sereia 

 

Ogum rompe mato 

Saravá bambê 

Ogum veio de longe (bis) 

Saravá bambê 

Seu Ogum dá licença 

Ele veio da sua cidade 
Da sua macaia 

Do seu jacutá 

Ele veio da sua macaia 

Seu Ogum dá licença 

 

Ogum Mejê 

Qual é o homem 

Que bebe e que fuma 

Na Umbanda 

É Ogum Mejê o Ganga 

É, é o Ganga 
É Ogum Mejê 

O Ganga 
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Ogum Yara 

Ogum, Ogum Yara 

Salve os campos de batalha 

Salve a sereia do mar 

Ogum, Ogum Yara 
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Oxossi (São Sebastião) 

Ele é hum crê, crê, crê 

Ele é hum crê, crê, crê 

Ele é hum crê, crê crêua 

Eu vi o Sol e a Lua 
Senhor Oxossi 

Deixa-nos passar 
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Xangô (São Gerônimio) 

Eu vi Santa Bárbara e Xangô 

Estavam sentados em cima da pedra... 

Estavam rezando para seus filhos 

Xangô é homem que vai à guerra 
 

Estava sentado na minha tarimba 

Estava rezando pra Xangô 

Bateram na porta alguém me chamou 

Bateram na porta, meu mano chegou 
 

Eh... Xangô maior 

Xangô da lei maior 

Na cangira de Umbanda 

Inda Iro inda Iro 

Xangô da lei maior 
 

Por detrás daquela serra 

Tem uma linda cachoeira 

Onde mora Xangô 

Onde mora Xangô 
Dono das sete pedreiras 
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Oxum (Nossa Senhora da Conceição) 

Mamãe Cinda o Cinde 

Olha Cinda de cobra coral 

Mamãe Cinda o Cinde 

Olha Cinda 
Como a Cinda é 

 

Cinda os barqueiros de Cinda 

Cinda é quem vem navegar 

Cinda é mamãe Oxum ai, iê, ieiê ê 
Cinda nas ondas do mar 

Ai, iêiêu 
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Iemanjá (Nossa Senhora da Glória) 

Iemanjá é mãe Sereia 

Iemanjá é rainha do mar 

Ô Iemanjá 

Iemanjá é rainha do mar. 
 

Iemanjá ô 

Lava seus filhos a beira mar 

Ele de areia 

Como vivem no mar 
A rainha sereia 

Nossa mãe Iemanjá 

Iemanjá camorô 
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Iansã (Santa Bárbara) 

Santa Bárbara Virgem 

Dos cabelos louros 

Mora na pedreira 

Na pedra do ouro 
 

Iansã é rainha de Umbanda 

Ela é dona do seu Jacutá 

Parrei, Parrei, Parrei 

Ô mamãe de Aruanda 
Segura seus filhos na fé e na lei 
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Oxalá (Jesus Cristo) 

Oxalá meu pai 

Tenha pena de nós tem dó 

A volta do mundo é grande 

Seu poder ainda é maior 
 

Lá no lago azul 

Quando Oxalá passou por lá 

Ele saravou na fé de Yemanjá 

 
Oxalá é o rei de Umbanda 

É rei da terra 

É rei do mar 

Ele mora na Aruanda 

Ele manda em todo lugar 
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Pretos Velhos 

Pai Guiné 

Guiné, Guiné 

Vem da Aruanda 

Com a espada de Ogum 
Pai Guiné vence demanda. 

Ogum, Ogum meu pai 

O senhor mesmo que disse 

Filhos de Umbanda não cai 

Ogum, Ogum guerreiro 
O senhor mesmo que disse 

Salve meus filhos primeiro 

 

Zunguiné Zunguiné 

Ora pai de Guiné (bis) 

Zunguiné veio ajudar 
Ora pai de guiné 

Zunguiné veio trabalhar 

Ora pai de Guiné 

 

Pai Jobim 

Santa Rita me valha 

Meu senhor do Bonfim 

Chegou o povo baiano 

Baixou pai Jobim 

 

Maria Redonda 

Quem vem lá 

Quem combate demanda 

Filha de Congo 

É Maria Redonda 
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Maria Conga 

Abre zi terreiro 

Abre zi gongá 

Chegou Maria Conga 

Que veio trabaiá 
 

Maria Conga 

Mora na beira do rio 

Maria Conga mora na beira do mar 

Também sou Congo 
Também quero morar 

Na beira do rio verde 

Lá tem cobra coral 

 

Pai Benedito 

Pai Benedito 
É um preto feiticeiro 

Se não fosse pai Benedito 

Não acabava o cativeiro 

 

Pai Joaquim de Angola 

Que preto é este calunga 

Que chegou agora 

Calunga 

É pai Joaquim ô calunga 

Que veio de Angola calunga (bis) 

 

*** 

 

Pai Joaquim ê ê 

Pai Joaquim ê á 

Pai Joaquim é rei Angola 
Pai Joaquim é de Angola 

Angola Angola 
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Pai Cruzeiro das Almas 

Pai Cruzeiro das almas  

Anda devagar 

Usa arruda e guiné 

Para seus filhos cura (bis) 

 

Pai Zeferino 

Eu venho de Aruanda 
Quero ver filhos sorrindo 

Quem baixou neste terreiro 

É o pai Zeferino 

 

Pai Guiné das matas 

Olha o vento que balança 
As folhas Guiné 

É o vento que balança 

As folhas 

É é o Guiné 

As folhas  
É é o Guiné 

 

Preto Velho saudando os filhos3 

Eu saravo Umbanda 

Ô gente vamos saravá 

Pelo dia de hoje 
Ô gente vamos saravá 

Saravo o terreiro 

Ô gente vamos saravá 

Pelo dia de hoje 

Ô gente vamos saravá  

 
3 Esta cantiga é também muito cantada quando algum chefe de terreiro 
vai em visita a outro terreiro 
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Advertência 

Bateram no terreiro de Umbanda 

Bateram no terreiro de Iemanjá 

Umbanda é boa 

É difícil de entender 
Filhos que apanham servindo 

Diz que Umbanda é cangerê 
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Almas 

Viva as almas 

Viva a sua coroa 

e a fé 

Eles são Pretos Velhos 
Das almas 

Eles são Pretos Velhos de fé 

O viva as almas 

 

*** 

 

As almas ascenderam 

O candieiro 

E é no fundo do mar (bis) 

 

*** 

 

Lá no cruzeiro divino 

Aonde as almas 

Vão rezar 

As almas choram 
De alegria quando seus filhos combinam 

e de tristeza 

Quando não querem combinar (bis) 

 

*** 

 
Ô minhas almas 

Venham me valer  

Ô minhas almas  

Venham me valer 

As almas que estão no céu 
Venham me valer 

As almas santas benditas 

Venham me valer 
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Caboclos 

Pena branca 

Vem ó caboclo  

Vem pena branca 
Vem trabalhar 

Vem dar esperança 

És caboclo 

Da fé e esperança 

Da luz vibrante 

Da força branca 

 

*** 

 

Tava no mato 

Estava trabalhando 
Seu Pena Branca 

Passou me chamando (bis) 

Ecô ecô 

Onde é que mora 

Ele mora nas matas 

De nossa senhora (bis) 

 

Caboclo Girassol 

Gira gira gira 
Minha estrela no arrebol 

Vai chegando, vai girando 

O caboclo gira-sol (bis) 

 

*** 

 
Eu sou caboclo  

Caboclo ligeiro 

Sou gira-sol 

Aqui do terreiro 
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Caboclo Saracutinga 

Caboclo Saracutinga 

Bebe água no coitê 

Atira a flecha no ar, 

Vai pegar o que vão vê 

 

Caboclo mata virgem 

Ô mata virgem 

Mata real 

Aêaê 

Ele é mata real  
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Caboclo das sete encruzilhadas 

Chegou, chegou 

Chegou com Deus 

Chegou, chegou 

O caboclo das sete encruzilhadas. 
 

Caboclo cobra coral 

 

Chegou, chegou 

O que devia chegar 
Chegou, chegou 

O caboclo cobra coral 

 

Caboclo Flecheiro 

Ele é caboclo 

Ele é flecheiro 

Ô bumba na calunga 

Amansado de feiticeiro 

Ô bumba na calunga (bis) 

 

Caboclo sete flechas 

Ele atirou 

Ele atirou 

Ninguém viu 

Seu sete flechas 
É que sabe 

Aonde a flecha caiu (bis) 

Caboclo caçador 

Atira atira 

Eu atirei 

No gongá 
Vou atirar 

Veado no mato 

É corredor 

Caboclo no mato 

É caçador 
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Caboclo Sete Penas 

Seu Sete Penas 

Quando vem de Aruanda 

Traz arco e flecha 

Pra salvar filhos de Umbanda 

 

Caboclo Ondas Claras 

Na irradiação de Ogum 

Ele trabalha na areia 

Meu pai 
Ele trabalha no mar 

Salve gum Mejê (bis) 

Ogum Rompe Mato 

Ogum Beira Mar (bis) 

 

 

Caboclo do Sol e da Lua 

Cabana de caboclo 

É de palha de côco 

Cabana de caboclo 

É de palha de côco 
Caboclo do mato 

Não anda só (bis) 

Santo de caboclo 

E a lua e o sol (bis) 

 

Chamada de Caboclo 

Lua nova clareou o dia 

Lua nova clareou o sol 

Lua nova clareou as estrelas 

Lua nova meus caboclos é hora 
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*** 

 

Minha hora ê 

Minha hora á 

Minha hora ê 
Meus caboclos é hora 

 

*** 

 

Entrei pelo mato a dentro 
Sem saber onde parar 

Encontrei seu girassol 

Que veio me ajudar 

 

*** 

 
Se esta rua fosse minha 

Eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas de brilhante 

Pra (nome do Caboclo) passar 

 

 

Caboclo Lage Grande 

Pedrinha miudinha 

Da Aruanda é 

Lagedo tão grande 

Tão grande 
De aruanda é 
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*** 

 

Pedrinha de um lado 

Pedrinha do outro 

Pedrinha lá do mato é 
Quem pode mais é Deus no céu 

Jesus, Maria, José...  

Quem pode mais é Deus, seja lá o que Deus quizer 

Quem pode mais é Deus, Jesus Maria José 

 

*** 

 

Três pedras 

Três pedras 

Dentro desta aldeia 

Uma é maior 
Outra menos 

A pequenina 

Que nos alumeia 

 

Louvando o Brasil 

Brasileiro, brasileiro 

Brasileiro, brasileiro 

Brasileiro o quê que eu sou? 

Nasci no Brasil 

Brasileiro Imperador (bis) 

 

*** 

 

O terra o terra a 

Terra aonde eu nasci 

O terra o terra 
Terra santa que dá 

O Pau Brasil 
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*** 

 

Meu pai é brasileiro 

Minha mãe é brasileira 

Meu Deus o que eu sou? 
Eu sou brasileiro 

Brasileiro Imperador 

Eu sou brasileiro. 

 

Saudando os Caboclos 

Foi Zambi quem criou 

O mundo 

É Zambi que vai governar 

Foi Zambi quem criou a lua 

Que ilumina Oxosse 

Lá na Jurema (bis) 
O quê o quê o quê 

O quê meus caboclos o quê 

 

*** 

 
Nas suas matas 

Eles são caboclos 

Com suas flechas 

Eles fazem o que qué 

Vejam como são lindos 

Os enviados 
De Jesus de Nazaré (bis) 

 

Aldeia do cariri 

Aldeia aldeia do caririri 

Seu Ginitia 
É da aldeia do caririri 
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*** 

 

E lá na aldeia 

E lá na aldeia 

E lá na aldeia 

 

Meus caboclos na aldeia 

Seus mata virgem 

Manda os caboclo 

Na aldeia 
E lá da aldeia 

Meus caboclos da aldeia 
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Pontos compostos por Nelson Mateus Nogueira 

Ponto de Oxossi 

Oxossi é rei no céu 

Oxossi é rei na terra 

Ele não desce do céu sem coroa 
E sem sua munganga de guerra 

Ele não desce do céu sem coroa 

E sem a sua munganga de guerra (bis) 

 

Oxossi vem chegando 
De Aruanda 

Oxossi vem, 

Vem salvar filhos de Umbanda (bis) 

 

Eu corri terra, eu corri mar 

Até que eu cheguei 
No meu país. 

Ora viva Oxossi na mata 

As folhas da mangueira 

Ainda não caiu 

 
Oxossi mora 

No tronco da amendoeira 

Ogum mora na lua 

Xangô mora na pedreira 

 

Oxossi é rei da Tatarucaia 
Dono da macaia 

Dono do seu jacutá 

Eu saravei a lei de seu Oxossi 

Para os caboclos  

Vir na banda saravá 
 

Oxossi mora no mato 

Na terra de Jurema 

Salve Oxossi na cangira 

Oxossi ê Oxossi á  

 

  



40 

 
Preto velho 

Com seu cachimbo na boca 

Com sua bengala na mão 

Preto Velho vem de Aruanda 

Trazendo luz e proteção 
E ê á 

Trazendo luz e proteção (bis) 

 

Chamada de Pretos Velhos 

Andava perambulando 
Sem saber o que fazer 

Chamei os Pretos Velhos 

Eles vieram me atender 

Castigo que Deus me deu 

Na hora de Deus amém 

Agora ele é sinhô 
Não é cativo de mais ninguém 

 

*** 

 

Tava dormindo 
Quando a Umbanda me chamou 

Acorda Preto Velho 

Cativeiro acabou 

Acorda Preto Velho 

Cativeiro acabou 
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Ponto do Congo 

Rei Congo e preto velho 

De amor e alegrias 

Quando baixa no terreiro 

Só traz paz e harmonia  
 

Ele vem beirando do rio 

Ele vem beirando o mar 

Saravá rei Congo na calunga 

Ele vem beirando o mar 
 

Congo ê 

Congo á 

Congo ê 

Congo de Abanda 

É Congo é um belê 
Belê 

Belê é rei de Congo 

É Congo é um belê 

Belê é rei de Congo (bis) 

 
Lê lêlêleô 

Rei de Congo 

Lê lê 

Rei de Congo lêlê 

Rei de Congo  

Lê lê 
Rei de Congo  

Lê lê ô 

 

Preto na senzala 

Preto na senzala bateu sua caixa 
Deu viva iôiô 

Preto na senzala bateu sua caixa 

Deu viva iaia 

Viva iaia 

Viva iôiô 

Viva nossa senhora 
O cativeiro acabou (bis) 
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Pai Cruzeiro das Almas 

Pai Cruzeiro das almas 

Nunca foi doutor 

Umbanda te chama 

Com Deus nosso senhor (bis) 

 

Caboclo Sete Penas 

Aldeia nova  

Que a lua vai clarear 

Clareou a mata 
Pra seu Sete Penas 

Passar  

 

Caboclo Ondas Claras 

Do mar eu vejo as ondas 

Das ondas eu vejo o mar 
Caboclo das ondas claras 

Que vem descarregar 

 

*** 

 
Do mar eu vejo a areia 

Da areia vejo a maré 

Caboclo das ondas claras 

Vem salvar filhos de fé 
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Chamada de Caboclo 

Caboclo vou te chamando 

Com amor e devoção 

Caboclo que é caboclo 

Traz Jesus no coração 

 

Ponto de Jurema 

Jurema seu capacete 

É de ouro 

O seu saiote 
É de pena dourada 

Jurema seu capacete 

É de ouro 

A sua flecha 

Brilha na alvorada 

 
Ô Juremê ô Juremá 

Sua folha caiu sereno Jurema 

Dentro deste gongá 

Salve são Jorge guerreiro 

Salve São Sebastião 
Salve meu pai Oxalá 

Que nos dê proteção. 

Ô Jurema 
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POSFÁCIO 

Escrito pelo meu querido vô Nelson, meu pai Nepanji, este livro é 

de uma beleza inenarrável. Traz ensinamentos às filhas e aos 

filhos de Umbanda, mas também à pessoa não adepta, que 
enxerga em toda mensagem espiritual – em toda fala à Mãe e ao 

Pai maiores – alento para os cansaços e ansiedades da vida, para 

as tristezas vividas e para as dificuldades encontradas neste 

plano em que seguimos encarnados e reencarnando. 

Verdade seja dita, não tem sido fácil viver no planeta terra 

hodierno. Além de termos que lidar com os tiranos de sempre, 
com o racismo de sempre, com a misoginia, as discriminações de 

gênero e as violências de sempre, ainda temos que lidar, em 

particular neste ano de 2020, com a pandemia do COVID-19, que 

tanto nos assusta. Não obstante, preto-velho já falou que tudo 

isso é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para 
o nosso coração e alma ficarem mais doces, mais calmos e mais 

vividos. E a Umbanda, assim como vô Nelson me (nos) ensinou 

(ensina), está aí para nos apoiar em momentos de precisão. Este 

livro, parece-me, é também um instrumento para tanto. 

A Umbanda é religião afro-brasileira antiga. Apesar de outras 

interpretações, afamadas na primeira metade do século XX e 
divulgadas como verdade por uma elite interessada, nasce, como 

todas as demais religiões negras deste país, dos antigos Calundus 

coloniais, de rezas e técnicas de culto de africanas e africanos 

desterrados e suas/seus descendentes diaspóricas/os, 

misturadas com aliadas e aliados indígenas e seus 
conhecimentos, originais das terras brasileiras. E escondida 

sabiamente na linguagem do Catolicismo imposto, mesmo que 

aproveitando de seu divino também.  

Umbanda é vida, é respeito, é caridade e é amor. E é também 

inteligência, história, sabedoria e resistência. É o tempo 

aproveitando o tempo que ele mesmo tem, para nos permitir que, 
mesmo com novos adjetivos e outras roupagens, nossos 

antepassados sigam seu projeto de amor, fraternidade e 

compaixão, e não se furtem ao trabalho de nos ajudar. 
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A leitura desse livro do meu avô, a mim, ensina-me isso. E me 

ensina que ser neto de feiticeiro é ser sempre um aprendiz. Não é 

ser doutor em vida humana, até porque, se para se doutorar é 

preciso se preparar muito, para fazer Umbanda é preciso muito 

mais: é preciso humildade, simplicidade, entrega e muita fé; um 
coração grande, muita abnegação, muito cuidado com todas e 

todos mais; é preciso ouvir bastante e ouvir com o coração; e 

estudar as artes da alma e os conhecimentos dos ancestrais. É 

preciso muito cuidado, para a ninguém prejudicar. É preciso ser 

amor e apenas de amor se alimentar. 

Meu avô é o “seu cangira”, aquele da cantiga que “deixa a gira 

girar”. Por meio desse livro ele nos ensina rezas e, sobretudo, nos 

ensina o valor de rezar. Como neto sou grato, por ser sangue do 

seu sangue e integrante de sua família. E como filho seu de 

Candomblé e Umbanda sou ainda mais grato, por poder com ele 

aprender.  

Vô Nelson, obrigado por este livro, tão bonito e tão dedicado. Sua 

história nos inspira e suas palavras nos instruem. Muito grato 

por nunca desistir e estar sempre a postos a, com tanto amor e 

abnegação, na Umbanda trabalhar. 

Guilherme Dantas Nogueira (Tata Mub’nzazi) 

Kambondo da Cabana Senhora da Glória – Nzo Kuna Nkos’i 
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