
ORIENTE 
 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Ori, Ori, Ori, Oriente 
Força de Zambi chegou 
Lá no oriente uma luz brilhou 
E no terreiro tudo iluminou 
 
2. 
São João Batista 
Vem, vem, vem minha gente 
Vem chegando de Aruanda 
Salve o povo cor-de-rosa 
Salve os filhos de Umbanda 
 
São João Batista 
Vem, vem, vem minha gente 
Vem chegando de Aruanda 
Salve fé e caridade 
Salve os filhos de Umbanda 
 
3. 
Ele tem coroa de ouro 
Ele tem coroa de Rei 
Chegou coroa verde 
Que tem coroa também 
 
4. 
Um clarão apareceu no céu > 
Ai meu Deus o que será >2x 
E Zartu chefe indiano > 
Com sua falange > 
Vem nos ajudar >2x 
 
5. 
Zartu vem de tão longe > 
Vem trazendo aquilo que eu lhe pedi >2x 
Afirme as nossas cabeças > 
E não deixe a nossa fé cair >2x 
 
6. 
Pedir a quem for pedir 
Pedir a quem tem pra dar 
Pedir ao povo do oriente 



Forças nesse cazuá 
 
7. 
Zartu meu pai > 
Atende essa romaria >2x 
Os filhos que vem de longe > 
Não podem vir todo dia >2x 
 
8. 
Lá no pólo norte 
Onde tudo é gelado >2x 
Tem o povo esquimó 
Que conhece a lei de Umbanda >2x 
Lá na Groelândia 
Onde tudo é nevado >2x 
Tem o povo esquimó 
Que conhece a lei de Umbanda >2x 
 
9. 
Uma estrela clareou lá no céu 
Uma estrela clareou lá no mar 
Uma estrela clareou o mundo inteiro, meu Pai 
Uma estrela tomou conta do Congá 
E aí vem S. Ogum lá do Oriente 
Com sua espada vem cortando todo o mal 
E aqui estão os seus filhos da corrente, meu Pai > 
Trabalhando para o bem deste Congá >2x 
 
10.  
Nossa Senhora me dê suas mãos 
Vem ajudar esse filho que é seu 
Vem ajudar em meus trabalhos 
Em nome do menino Deus 
 
SUBIDA ORIENTE 
 
Povo do Oriente > 
Oriente chama >2x 
Vai com Deus > 
Oriente chama >2x 


