
OXUM 
 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Eu vi mamãe Oxum na cachoeira > 
Sentada na beira do rio >2x 
Colhendo lírios, lírio ê 
Colhendo lírios, lírio a 
Colhendo lírios  
Pra enfeitar nosso Congá 
 
2. 
Olha o barquinho de Cinda > 
Cinda é quem vem trabalhar >2x 
Cinda é mamãe Oxum, aieiêo > 
Cinda é a cobra coral >2x 
 
3. 
Mamãe Oxum na cachoeira > 
Olha teus filhos pra não sofrer >2x 
Mas como é linda a cachoeira da Oxum > 
Está guardada por soldados de Ogum >2x 
 
4. 
No céu uma estrela vem brilhando 
Nas águas do amor refletindo 
Aieiê Oxum > 
De alegria estou sorrindo >2x 
Também na cachoeira  
Tem a força de Oxum 
Oxum é minha Mãe 
E meu Pai é Ogum, Aieiê  
 
5. 
Composição: Caroline de Castro Rauli 
Oxum estava na beira do rio > 
Colhendo lírios pro seu Congá >2x 
Iluminou lá na pedreira > 
Os lírios brancos da cachoeira >2x 
 
6. 
Eu sou da mina > 
Eu sou da mina de ouro >2x 
Onde mora Mamãe Oxum > 
Guardiã do meu tesouro >2x 



Mamãe Oxum, Rainha cheia de Luz > 
Cubra-nos com vosso manto > 
Roga por nós a Jesus, aiêiê >2x 
 
7. 
Clareia, clareia, Mamãe Oxum, clareia >2x 
Clareia as cachoeiras 
Ilumina o mundo inteiro 
Teus filhos estão saudando 
Ora aiêiê ô >2x 
Oh clareia 
Clareia, clareia Mamãe Oxum, clareia >2x 
Clareia as cachoeiras 
Ilumina o terreiro 
Oh clareia 
 
8.  
Mamãe Oxum dos cabelos longos > 
No mar tem água > 
Na cachoeira tem ouro >2x 
Salve, salve > 
Eu vou saudar Mamãe Oxum > 
Pra me ajudar >2x 
 
9. 
Oxum, Oxum > 
Oxum é minha mãe > 2x 
É a rainha do meu Congá >  
É a rainha do meu Congá > 2x 
 
10. Águas de Oxum 
Composição: Ivo Hauer Malschitzky 
O rio é de Oxum, aieiêo 
O lago é de Oxum, aieiêo 
Águas de Oxum, aieiêo > 
Aieiê Oxum aieiê > 2x 
Água da cachoeira, aieiêo 
Força da cachoeira, aieiêo 
Água cristalina, aieiêo, aieiê Oxum aieiê 
Águas de Oxum, aieiêo, aieiê Oxum aieiê  
O rio passa na mata, aieiêo 
Na pedra uma cascata, aieiêo 
Oxóssi e Xangô aieiêo, aieiê Oxum aieiê 
Águas de Oxum aieiêo, aieiê Oxum aieiê 
Um vento na campina aieiêo 
O rio corta a campina, aieiêo 



Iansã e Ogum aieiêo, aieiê Oxum aieiê 
Águas de Oxum aieiêo, aieiê Oxum aieiê 
O rio encontra o mar, aieiêo 
Nos braços de Iemanjá, aieiêo 
Mãe de Oxalá, aieiêo, aieiê Oxum aieiê 
Águas de Oxum aieieô aieiê Oxum aieiê  
 
11. 
Aieiê mamãe Oxum 
Aieiê vem nos ajudar 
Aieiê mamãe Oxum 
Das cachoeiras de Oxalá 
Aieiê mamãe Oxum 
Dê-me agua prá beber 
Tenho sede de esperança 
Tenho sede de aprender 
 
12. 
Foi na beira do rio > 
Aonde Oxum chorou >2x 
Chora aieiêo, choram os filhos seus >2x 
 
13. 
Nuvem de poeira d’água > 
Que sai da cascata da Deusa Oxum >2x 
Beleza pura, limpa e cristalina 
Essa Deusa menina  
Com perfume da flor 
Encanto doce da natureza 
Inspira riqueza, vaidade e amor, ora aieiêo 
Nuvem de poeira... >2x 
Quando se banha na beira do rio 
O sol irradia energia e calor 
Dona do ouro Deusa poderosa 
Pedra preciosa cheia de explendor, ora aieiêo 
 
14. No espelho do rio 
Composição: Raquel Ribas Chaves 
No espelho do rio gosta de se olhar > 
E na cachoeira branca vem pra se banhar >2x 
Quem vem, quem vem 
É mamãe Oxum que nos acolhe no bem 
Quem vem, quem vem  
É mamãe Oxum que não esquece ninguém 
Seu cheirinho lá na mata 
É de perfume de flor 



Acende uma vela amarela > 
Salve minha mãe Oxum > 
Vem curar a minha dor >2x 
 
15. 
Meu pai me diga quem é > 
Quem é que vem de Aruanda > 2x 
É mamãe Oxum das cachoeiras 
Meu pai me diga quem é > 
Quem é que vem de Aruanda > 2x 
É mamãe Oxum na lei de Umbanda 
 
16. 
Mamãe Oxum chegou 
Na gira dos Orixás  
E traz das águas dos rios 
Sua mensagem de paz 
Mamãe Oxum > 
Maleime Mamãe Oxum > 
Olhai pros seus filhos da gira > 
Na fé de meu Pai Ogum > 
Oi gira, gira, gira >  
Oi gira e torna a girar > 
Pra chamar povo de pemba > 
Na gira dos Orixás >2x 
 
17. 
Minha mãe é Oxum, aieiêo > 
Minha mãe é Oxum, aieiêa >2x 
Quando ela chega 
Ilumina o Congá 
E traz flores de Aruanda 
Pra seus filhos perfumar 
Minha mãe... >2x 
Quando ela dança 
Distribui o seu tesouro 
Seu amor de doce mãe  
E sua luz feita de ouro 
 
18. 
Se um dia eu fui feliz 
Foi Oxum, foi Oxum quem quis 
Beira do mar cadê? 
Água doce do meu amor 
Água que me faz viver, ô 
Beija o mar 



Quando você me tocou 
Dominou meu ser 
Levou meu amor > 
Não quis devolver >2x 
Manda chamar, manda chamar êê > 
Manda chamar >4x 
Quem ama, se encanta > 
Bebe o abô como bebe o mel da cana >2x 
Dona Oxum apará 
É quem anda na beira do mar 
Dona Oxum apará 
Água rara de se encontrar 
Se um dia eu fui feliz 
Foi Oxum, foi Oxum quem quis 
 
19. Oxum Deusa das cachoeiras 
Vou pedir na cachoeira 
Ora aieiê 
Nunca me deixe sozinho 
Eu sou filho seu 
A sua mina tem ouro 
Seu tesouro tem poder 
Toda vez que eu precisar 
Mamãe Oxum vem me valer 
 
20. Equilíbrio de Oxum 
Composição: Reinaldo Godinho 
Mamãe Oxum equilibra a vida 
Com sua vibra ela vem feliz 
Mamãe Oxum, sou aprendiz 
Do seu amor a doce flor de Ogum 
Eu sou ninguém, mas eu sou um 
No colo de Mamãe Oxum 
Com suas águas sagrada guarida 
Mamãe Oxum equilibra a vida 
Com sua cura imensa e pura 
Mamãe Oxum equilibra a vida. 
 
SUBIDA DE OXUM 
 
1. 
O rio que te trouxe é quem te leva 
Para o mar 
Auê, auê, auê seu canzuá 
 
2. 



E vai, vai, vai, vai beirando o rio 
E vai Mamãe Oxum  
pra todo mal levar 
 
3. 
Mamãe Oxum 
Salve a banda da senhora 
Mamãe Oxum 
Aieiê já vai embora 


