
IEMANJÁ 
 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Mãe d’água, rainha das ondas  
Sereia do mar > 
Mãe d’água, seu canto é bonito > 
Quando tem luar >2x 
Ê, Iemanjá >2x 
Rainha das ondas > 
Sereia do mar >2x 
É bonito o canto de Iemanjá 
Sempre faz o pescador chorar 
Quem escuta a mãe d’água cantar 
Vai com ela pro fundo do mar >2x 
 
2. 
Eu fui à beira da praia > 
Pra ver o balanço do mar >2x 
Eu vi um retrato na areia 
Me lembrei da sereia 
Comecei a chamar 
Oh Janaina vem ver > 
Oh Janaina vem cá > 
Receber suas flores > 
Que venho lhe ofertar >2x 
 
3. 
Quem quiser viver sobre a terra 
Quem quiser viver sobre o mar 
Do mar salve as sereias 
Salve as ondinas do mar 
Aruê, ruê 
Aruê, ruá, 
Aruê, Iemanjá 
 
4. 
Retira a jangada do mar > 
Mãe d’água mandou avisar > 
Que hoje não pode pescar > 
Pois hoje tem festa no mar >2x 
Ê ê ê ê ê ê Iemanjá > 
Ela é > 
Ela é a rainha do mar >2x 
Traz pente traz espelho 



Ô ô ô ô  
Pra ela se enfeitar 
Traz flores ô ô ô ô  
Traz perfume 
E enfeita todo mar 
 
5. 
Iemanjá é rainha do mar >4x 
Salve o povo de Aruanda 
Salve meu Pai Oxalá 
Salve Oxóssi 
Salve os Guias 
Salve Ogum Beira Mar 
Iemanjá 
Iemanjá é rainha do mar >4x 
Vai ter festa na Aruanda 
Vai ter reza no Gantuá 
Vai ter gira a noite inteira 
E muitas flores no mar 
Iemanjá 
 
6. 
Hoje é dia de Nossa Senhora 
De nossa mãe Iemanjá 
Calunga ê ê ê ê ê ê 
Calunga a a a a a a 
Brilham as estrelas no céu  
Brincam os peixinhos no mar 
Calunga ê ê ê ê ê ê 
Calunga a a a a a a 
 
7. 
Eu sou filha de Iabá 
Iabá é minha mãe 
Eu sou filha de Iabá 
Iabá é minha mãe 
É a rainha do tesouro 
Odociaba no fundo do mar >4x 
 
8. 
Eu fiz um pedido a mamãe sereia 
A Iemanjá para nunca mais penar 
Foi na areia > 
Numa noite linda > 
Na areia branca do mar >2x 
Oh lua clara no céu 



Iluminou o seu divino manto 
Sereia > 
Oh Rainha do Mar > 
Sereia > 
Oh Mamãe Iemanjá >2x 
 
9.  
Estava na beira do mar > 
Quando ouvi a sereia cantar >2x 
Ah como é tão lindo 
O canto de Iemanjá  
Oh como é tão belo 
O canto de Iemanjá  
Com licença do Senhor 
Com licença de Oxalá 
Com licença do Senhor  
Eu vou saudar minha Iemanjá 
Saia do mar, linda Sereia > 
Saia do mar, e vem brincar na areia >2x 
 
10. 
Janaína minha Deusa 
O seu canto vem do mar 
O meu barco que navega 
Levando flores a Odoiá 
Lindo é ver o céu azul> 
No encontro com as águas do mar > 
Oxalá nos deu tanta beleza > 
Deu Iemanjá pra nos guiar >2x 
Oi no balaço do mar eu vou navegar > 
Eu quero > 
Quero encontrar Iemanjá > 
Em alto mar sei que ela está > 
Oferendas vou levar >2x 
 
11. 
Composição:Itaércio Rocha 
Mãe d’água sereia odoiá 
Iara venha nos valer 
Iara mãe d’água odoiá 
Oiáee 
Sereia venha nos valer 
Onde fica o outro lado > 
Ora aieieô > 
Onde é o lado de lá >  
Ora aieieô> 2x 



 
12. 
Oi no fundo do mar tem pedra > 
Debaixo da pedra tem areia > 
Debaixo da areia tem conchinha > 
Debaixo da conchinha mamãe sereia >2x 
Oi tem areia, oi tem areia, oi tem areia > 
No fundo do mar tem areia > 
 
13. Soberana do Mar 
Composição: Adriana Batista 
Salve Iemanjá 
A rainha das ondas  
Soberana do mar 
Oh, Iemanjá 
Olha seus filhos, sua força é divina 
Oh rainha do mar 
Oh sereia tão formosa 
Mãe das águas de Oxalá 
Sua força é divina 
Senhora soberana 
Oh rainha do mar 
Salve Iemanjá 
 
SUBIDA DE IEMANJÁ 
 
A onda do mar rolou > 
A onda do mar rolou >2x 
Os filhos de Iemanjá 
A onda do mar levou 


