
OXALÁ 
 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Oxalá Meu Pai 
Tens pena de mim, tens dó 
A volta do mundo é grande 
O Teu poder é maior 
 
2. 
Oxalá meu Pai 
Oxalá meu Pai 
Quem é seu filho de fé 
Balanceia, mas não cai 
 
3.  
Rios, montes e cascatas 
Vejo a beleza do mar 
Olho pro céu e as estrelas 
Sempre a me iluminar 
Pois a cada passo que dou 
É uma vitória a galgar 
E de joelhos em terra 
Sempre louvarei a meu Pai Oxalá 
Meu pai Supremo, é criador 
É a mais pura bondade 
É a paz e o amor 
Me cubra com sua glória 
Prometa nunca faltar 
Estenda sua mão sobre nós 
Pois somos seus filhos meu Pai Oxalá 
 
4. 
Oxalá vai abençoar 
Os seus filhos no Congá 
Vai pedir a Virgem Santa 
Para tudo iluminar 
Oxalá é Rei da Umbanda 
E o seu reino é de luz 
Ilumina o terreiro 
E a fé ele conduz 
 
5. Oxalá 
Composição: Reinaldo Godinho 
Meu Pai, Oxalá 



Obrigado, meu pai, que bom 
As voltas do seu abraço 
São laços de luz e som 
Meu Pai, Oxalá 
Eu sei que está em mim 
Nas dores da ilusão 
Na força do não e o sim 
Peço agora seu amor 
Nessa hora de esperança 
Pra ser livre como a flor 
Ser adulto e ser criança 
Abençoe a todos nós 
Nossos pais, nossos avós 
Nossos filhos e parentes 
Nossas vidas tão carentes 
Meu Pai, Oxalá 
É tudo na criação 
Igual seu poder não há 
Me cura, me dá sua mão 
 
6. 
Oxalá, seus filhos lhe pedem auxílio 
Vinde a eles ajudar 
Derramai vossos olhos piedosos 
A estes filhos de fé 
 
7. 
Vou caminhando  
Nas estradas desta vida 
E me protegem 
Sete luzes de Orixás 
Filhos de Umbanda > 
Minha fé é o que me guia > 
Nos caminhos de Aruanda > 
Sob a paz de Oxalá > 
Oxalá é pai 
Oxalá é o rei 
Divino pai > 
Divina força que me encanta > 
Nos caminhos de Aruanda > 
Sua luz é minha lei >2x 
 
8. 
Em sete linhas de Umbanda 
Tem uma força maior 
O nosso pai Oxalá 



Salve nosso protetor 
No seu reino iluminado 
Existe paz e amor 
Oxalá meu pai, Oxalá meu pai 
Quem tem sua proteção 
Balança mais não cai 
Oxalá meu pai, Oxalá meu pai 
A sua força é maior 
Filho de Umbanda não cai  
 
9. 
A luz de Oxalá 
Vou caminhando nas estradas dessa vida 
E me protegem sete luzes de Orixás 
Filhos de Umbanda 
Sua fé é o que me guia 
Nos caminhos de Aruanda 
Sob a paz de Oxalá 
Filhos de Umbanda 
Sua fé é o que me guia 
Nos caminhos de Aruanda 
Sob a paz de Oxalá 
Oxalá é Pai 
Oxalá é Rei 
Divino Pai, Divina força que me encanta > 
Nos caminhos de Aruanda > 
Sua luz é minha lei >2x 


