
OXÓSSI 
 
PONTO DE SAUDAÇÃO 
 
A mata estava escura 
Um anjo iluminou 
No centro da mata virgem 
Foi Seu Oxóssi quem chegou 
Mas ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei > 
Mas ele é o rei de Aruanda, ele é o rei >2x 
 
PONTOS INDIVIDUAIS 
 
Caboclo Junco Verde 
1. 
Vem Junco Verde 
Vem trabalhar 
Das terras de Jurema 
Seus filhos vem salvar 
Salve o sol, salve a lua 
Salve Oxóssi também  (Okê Caboclo) 
Salve o caboclo, índio guerreiro 
Salve Junco Verde que está no terreiro >2x 
2. 
Estava na mata caçando 
Quando ouvi Oxóssi bradar 
Seu brado me dizia 
Que Junco Verde vinha trabalhar 
A estrela de Oxalá ilumina 
Iluminando Junco Verde no Congá 
 
Saudação ao Caboclo Junco Verde 
 
Tiz ôre-rê, ôre-rê, ôra-rá >2x 
Filhos de Umbanda 
Quando vêm pra trabalhar 
Vêm trazendo a sua gente 
Para todo o mal levar 
E ora, vamos saravar filhos de Umbanda > 
E ora, vamos saravar nesse Congá >2x 
Saravá ele como chefe do terreiro >  
Saravá ele com todos seus companheiros >2x 
 
Caboclo Folha Verde 
 
1. 



Festa do Caboclo Folha Verde 
Composição: Paulo Leite / Valdir de Paula Costa 
Como é tão lindo 
Assistir festa na mata 
Ouvir o som da cascata 
E o lindo canto do sabiá 
Que noite linda 
Bela noite de luar 
Foi no clarão da lua 
Que eu vi, Folha Verde chegar 
A mata está em festa 
Toda coberta de flor 
Até os passarinhos cantam, meu Caboclo 
Eles cantam em seu louvor 
Ô, ô, ô, ô, quanta beleza > 
Ô, ô, ô, ô, belo esplendor > 
Como é bom ter a certeza > 
Que Seu Folha verde é meu protetor >2x 
2. 
Seu Folha Verde  
Vem descendo a serra 
Seu Folha Verde vem do Juremá  
Seu Folha Verde com seu capacete 
Na Aruanda, oi pisa na Umbanda ê ê 
 
Caboclo Guará 
1. 
Composição: Lolô / Johnny / Cris 
Chora Oxum, chora na beira do rio > 
Chora Oxum, e o sol brilha no céu >2x 
Quando chega a lua 
Seu Guará vem junto 
Como sombra na beira da mata 
Ele chega devagar 
Pros seus filhos ajudar 
Salve, salve o Caboclo Guará >2x 
Dança Oxum, dança na beira do rio > 
Dança Oxum, e o sol brilha no céu >2x 
Quando chega o sol 
Ilumina a mata 
Oxum sorri e a tristeza vai embora 
Seu Guará já trabalhou 
Os seus filhos ajudou 
Salve, salve o Caboclo Guará >2x 
2. 
Quando a lua dormiu 
O sol raiando a esperança surgiu 



Eu caminhei > 
Pra mata que meu Pai é rei >2x 
Sol no céu passeando 
Eu na mata a caminhar 
Folhas verdes sombreando 
Não deixando o sol passar 
Sombras que vão se formando 
Pelas terras de Guará 
Pelas matas vão guiando 
Esse filho de Oxalá 
Eu vou lá > 
Pra ver o meu caboclo Guará >2x 
De repente o sol dormiu 
Toda mata escureceu 
Com a lua que surgiu 
Seu Guará apareceu 
Em suave Ave Maria 
Que no céu o anjo cantou 
Seu Guará de lá descia 
Com a noite que chegou 
Eu chorei > 
Quando seu Guará me abençoou >2x 
 
Caboclo Sete Flechas 
1. 
Eh, rê rê  
Eh rê, rê, rê, rê, rê, rê, rá 
Eh, rê rê 
Caboclo Sete Flechas no Congá 
Saravá Seu Sete Flechas 
Ele é o rei da mata 
Com seu bodoque atira a paranga 
A sua flecha mata 
2. 
Curimbembê, curimbembá > 
Sete Flechas é grande Orixá >2x 
Com sete dias de nascido 
A Jurema encontrou 
Deitado na folha seca 
O caboclo ela criou 
Curimbembê, curimbembá > 
Sete Flechas é grande Orixá >2x 
Nasceu na mata de Oxóssi 
Na aldeia da Jurema 
O caboclo Sete Flechas 
Iluminado por Oxalá 



3. 
Seu Sete Fechas, sete caboclos 
Sete Fechas, sete flecheiros 
Firma seu ponto neste terreiro 
Que os caboclos vão descer 
Firma seu ponto, Saravá 
Meu pai chegou  
Quem mora lá nas matas 
É Oxóssi caçador 
 
Caboclo Tupinambá 
1. 
Estava na beira do rio > 
Sem poder atravessar > 
Chamei pelo caboclo > 
Caboclo Tupinambá >2x 
Tupinambá, chamei > 
Chamei, tornei chamar, ê a >2x 
2. 
No centro da mata virgem > 
Eu escutei a jibóia piar >2x 
Ela piava por detrás da pedra > 
Enrolada no bodoque de Tupinambá >2x 
3. 
Tupinambá é ganga na macaia 
Tupinambá êê Tupinambá 
Tupinambá é guerreiro de Oxóssi 
Tupinambá êê Tupinambá 
Tupinambá vem defender seus filhos 
Tupinambá êê Tupinambá 
Só não apanha as folhas da Jurema > 
Sem ordem suprema do pai Oxalá >2x 
4. 
Batuque no terreiro é Tupinambá 
É de pele vermelha é Tupinambá 
Oi flecha, flecha, flecha para todo mal levar 
5. 
Tupinambá, Tupinambá 
Chefe guerreiro 
Tupinambá, Tupinambá 
Está no terreiro 
Tupinambá, Tupinambá > 
Venceu demanda >2x 
 
Caboclo da Areia Branca 
Letra: Caboclo da Areia Branca 
Música: Bitty e Cris  



Oxum, quando canta na beira do rio > 
Faz um peixe ciscar na areia >2x 
É o Caboclo da Areia Branca > 
Que traz o ouro para minha senhora >2x 
Aieiêo 
Oxum, quando canta na beira do rio > 
Faz um peixe ciscar na areia >2x 
A Aruanda já está em festa > 
Seu Areia Branca ilumina a terra >2x 
Aieiêo 
 
Caboclo Flecha Dourada 
Composição: Entidade 
Caboclo vai, Caboclo vem >  
Caboclo Flecha Dourada é quem vem >2x 
Mas ele é o caboclo da mata > 
É Flecha Dourada que vem >2x 
 
Caboclo Pena Branca 
1. 
Composição: Eli 
Seu Pena Branca quando sai das matas 
Seu Pena Branca quando vem pra trabalhar 
Seu Pena Branca quando está na Umbanda 
Só cumpre ordens de Oxalá 
O seu cocar reflete a hierarquia 
Nos seus colares quantas cores e magia 
A sua flecha sempre certeira 
Ajuda os filhos desse Congá 
Seu Pena Branca com seus falangeiros 
Vem a serviço, vem demandar 
Seu Pena Branca quando vem na Umbanda 
Vem a serviço de Oxalá 
2. 
Saravá Seu Pena Branca 
Saravá Seu Abacé 
Traz na frente o seu bodoque 
Pra defender filhos de fé 
Ele vem de Aruanda 
Trabalhar neste Congá 
Saravá Seu Pena Branca 
Um guerreiro de Oxalá 
Sua flecha vai certeira 
Vai pegar o feiticeiro 
Que fez juras de mandingas 
Para os filhos do terreiro 
Pega o arco 



Atira a flecha 
Que este bicho é corredor 
Mas deve ser castigado 
Ele é merecedor 
3. 
Seu Pena Branca puxa a corimba 
Sua banda mandou chamar 
Trabalha Seu Pena Branca 
Pra todo o mal de seus filhos levar 
4. 
Galo cantou na serra > 
A mata estremeceu >2x 
Caboclo Seu Pena Branca > 
Na cachoeira apareceu >2x 
Ele é caboclo guerreiro 
Que mora no rochedo 
Somente cobra coral 
Conhece dele o segredo 
5. 
Que lindo brado   
Eu ouvi naquela aldeia 
Naquela aldeia numa noite de luar 
Era um caboclo que vinha chegando 
Com sua flecha, seu bodoque 
E seu cocar 
Mas ele veio num clarão da lua 
Iluminado por Pai Oxalá 
Ele é caboclo, ele é guerreiro 
Ele é Pena Branca 
Ele é o rei do panaiá 
 
Caboclo Mata Virgem 
1. 
Foi numa tarde serena 
Lá nas matas da Jurema 
Que eu vi um caboclo bradar 
Quiô, quiô, quiô, quiô, que era 
Sua mata está em festa 
Saravá seu Mata Virgem 
Que ele é o rei da floresta 
2. 
Caboclo é seu Mata Virgem 
Quando ele rufa seu tambor lá na Jurema 
Auê ele é caboclo bamba > 
Vem lá das matas > 
Prá salvar filhos de Umbanda >2x 



 
Caboclo Águia Branca 
1. 
Seu Águia Branca vem descendo a serra 
Seu Águia Branca vem do Juremá 
Seu Águia Branca > 
Com seu capacete na Aruanda > 
Oh pisa na Umbanda auê >2x 
2. 
Um grito na mata ecoou > 
Foi Seu Águia Branca que chegou >2x 
Com sua flecha 
Com seu cocar 
Seu Águia Branca vem nos ajudar >2x 
 
Caboclo Aimoré 
 
A água com areia 
Não pode demandar > 
A água vai embora > 
E a areia fica no lugar >2x 
Zum, zum, zum, zum 
Chegou o Aimoré 
Caboclo flecheiro 
Pra salvar filhos de fé 
 
Caboclo Araribóia 
1. 
Caboclo Araribóia nasceu 
No Jardim das Oliveiras >2x 
Trazia amarrado em sua cinta 
Uma coral, sucuri, jibóia  
Sucuri, jibóia 
Olha como o branco olhou > 
A sua cobra coral >2x 
Oi segura essa cobra > 
Não deixa ela fugir > 
O nome dessa cobra > 
É cobra sucuri >2x 
2. 
Oxóssi vibra na mata 
Araribóia é seu protetor >2x 
Guerreiro, feiticeiro 
Araribóia chegou >2x 
Com sua cobra coral, jibóia 
Araribóia chegou >2x 



3. 
Ele é Oxossi, é flecheiro, é atirador 
Ele é caboclo lá das matas, sim senhor 
Quem é o caboclo que manda na jibóia > 
É o Caboclo Araribóia > 
Que a Jurema coroou >2x 
O seu saiote é carijó 
A sua flecha é de indaiá 
Seu Araribóia vem lá da mata virgem > 
Vem lá da mata virgem > 
E Oxalá mandou chamar >2x 
 
Caboclo Araúna 
 
Na mata virgem da Jurema 
O uirapuru cantou 
Ao revoar lá nas campinas 
Um rouxinol anunciou 
Oi saravá nesta Aruanda 
Seu Araúna chegou 
Ele é caboclo lá, ele é caboclo aqui 
Oi salve seu Araúna e a falange Guarani 
 
Caboclo da Areia 
Composição: Seu Junco Verde / Bitty 
Na beira do rio verde > 
Eu vi um caboclo na areia >2x 
Pegando peixe miúdo > 
Pra levar pra sua aldeia >2x 
Caboclo pega o anzol 
Em noite linda e clara 
Pra pescar no rio verde > 
Por ordem de Mãe Iara >2x 
 
Caboclo Arranca Toco 
Composição: Eli 
Alegria do caboclo 
É ouvir o pássaro cantar >2x 
Traz a flecha Arranca Toco > 
Firma o ponto no Congá >2x 
Ele já saiu da mata 
Agora vem do Juremá 
Onde canta a passarada >  
E também o sabiá >2x 
 
Caboclo Arruda 
 



Fui buscar no meu Congá 
Que eu deixei lá na Aruanda 
Aqui está o Caboclo Arruda 
Pra vencer esta demanda 
A falange de Arruda é de força é de ação 
Da Virgem Nossa Senhora  
Ele tem a proteção 
 
Caboclo Branca Lua  
 
Estou cansado de curimbar >2x 
Lá na Jurema tem Oxóssi Branca Lua >2x 
 
Caboclo Cobra Coral 
1. 
Cobra Coral é caboclo 
Cobra Coral é caboclo 
Trabalha lá na mata 
Junto com Arranca Toco 
2. 
A estrela d’alva é nossa guia > 
Gira o mundo sem parar >2x 
Ilumina a mata virgem > 
Cidade de Juremá >2x 
Auê caboclo, chama Seu Cobra Coral >2x 
Prá fazer trabalho na mata virgem > 
Chama Seu Cobra Coral >2x 
3. 
Cobra Coral vem lá de Aruanda 
Vem lá das matas onde canta o sabiá 
De lá do alto sua tribo é guerreira 
Traz suas pembas, bodoque e samburá 
Para atender os filhos que procuram 
A nossa Umbanda para nos iluminar 
 
Caboclo Flecheiro 
 
Ele vem de tão longe > 
Cansado de caminhar > 
Salve o Caboclo Flecheiro > 
Que vem saravar seu Congá >2x 
Pra chegar neste terreiro > 
Ele cortou tanto cipó > 
Atravessou a mata virgem > 
Veio na fé do Pai Maior >2x 
 



Caboclo Girassol 
1. 
Que caboclo lindo 
Que vem lá da Bahia 
Trouxe na mão 
Três Ave Maria >2x 
Uma é a lua > 
A outra é o sol > 
Na mão direita > 
O Caboclo é o Girassol >2x 
2. 
Quem vai chegar >2x  
É seu Girassol que já vai chegar >2x 
Com seu penacho e seu cocar 
Da mina do ouro nos ajudar 
E a virgem santa abençoar 
Seu Girassol está no Congá 
 
Caboclo Guaraci 
1. 
Salve a falange do caboclo Guaraci 
Deus do céu permita que 
Ele chegue até aqui 
Salve Tupã, Itatiaia e Poti 
Salve Blasô e viva Guaraci 
Salve o sol, salve as estrelas e o cruzeiro 
Salve Guaraci que chegou neste terreiro 
2. 
O vôo da águia anuncia 
Guaraci correndo na floresta 
Seus passos não fazem ruído 
É espírito selvagem destemido 
Êa êa ô >4x 
Guaraci general de Umbanda 
Já chegou aqui nesse terreiro 
Pra saravar seus filhos 
Correndo o mundo inteiro 
Êa êa ô >4x 
3. 
Eu vi brilhar, eu vi > 
No meio da mata eu vi > 
A pena de prata do Caboclo Guaraci >2x 
O seu arco é de ouro do sol 
Sua flecha é o raio da lua 
Guardião da floresta real 
Sentinela da mata que é sua 



Ele é filho da dona do rio 
E se benze com a erva que queima 
Bebe água da casca do pé de arueira 
E licor de Jurema 
Quiô, quiô, quiô, quiera 
Seu Guaraci vigia a mata 
Seu Guaraci domina a fera 
 
Caboclo Javali 
 
Oxóssi mandou chamar 
Oxóssi chamou aqui 
Oxóssi mandou chamar 
Chegou o Caboclo Javali 
 
Caboclo Jupiara 
 
Eu vi no céu uma estrela que brilhou 
Foi o caboclo Jupiara que chegou 
A sua lança é da nação 
O seu bodoque a união 
A mata sua morada  
Ele brilha na estrada 
Vem trazendo amor 
Ele é caboclo Jupiara 
Trazendo força e bondade 
Ele é caboclo de Oxóssi 
Ele é caboclo guerreiro 
No seu peito traz a paz 
Traz esperança e caridade 
 
Caboclo Jupira 
 
Oh lá no alto da serra 
Sua cobra piou 
Foi no alto da serra 
Onde Jupira passou 
Cobra que pia, cobra que chora 
É no alto da serra onde Jupira mora 
 
Caboclo Juquiri 
 
Oxóssi desce a serra 
Oxalá desce na Terra 
Juquiri com arco e flecha 
Traz a fé de Oxalá 



Não há desgraça que cresça 
Não há demanda que eu não vença 
Com nossa Virgem Maria, Mãe Iemanjá  
Na paz de Jesus Cristo 
Nosso Senhor Oxalá 
 
Caboclo Juruá 
 
Ai se não fossem as folhas da Jurema > 
Lá na mata > 
O que seria do Caboclo Juruá >2x 
E a Jurema, a Jurema, a Jurema > 
E a Jurema do Caboclo Juruá >2x 
 
Caboclo Lírio Verde 
 
Oke, oke oh meu caboclo 
Está em festa 
As matas do Juremá 
Oke, oke Seu Lírio Verde 
Bravo guerreiro 
Quem acabou de chegar 
Este caboclo valente 
Veio nos abençoar 
Trazendo para a Umbanda 
A paz divina de Pai Oxalá 
Deixou em sua macaia 
Vatacás e trouxe o manacá 
Esta erva é sagrada 
Um forte remédio para nos curar 
 
Caboclo da Lua 
 
Caboclo da Lua 
Que vem de Aruanda 
É Oxóssi da Guia 
Vencedor de demanda 
Caboclo da Lua 
Vem na luz de Oxalá 
Chama os sete caboclos flecheiros > 
Pra firmar o Congá >2x 
 
Caboclo Maia Dendê 
 
Estava pescando na beira da praia 
Eu vi meu pai lá na Marambaia 



Ele cantava na sua Urucaia 
Maia Dendê, caboclo Maia Dendê 
Maia Dendê, caboclo Maia 
Caboclo apanha dendê 
Dentro da sua macaia 
Caboclo firma seu ponto 
Maia Dendê, caboclo Maia Dendê 
Maia Dendê, caboclo Maia 
 
Caboclo Pele Vermelha Noriguá 
 
Mato kiambá 
É caboclo de pele vermelha 
Que veio da aldeia do Canadá 
Seu Noriguá é um cacique herói 
Que veio da mata para nos salvar 
Noriguá ê, aiê Noriguá >2x 
 
Caboclo Pena Roxa 
1. 
Pena Roxa quando vem na Umbanda 
Da sua aldeia lá no Juremá 
Ele traz seus capangueiros 
E dentro da lei vem na Umbanda trabalhar 
2. 
Nesse terreiro tem penacho 
Tem penacho de Aruanda 
O do Caboclo Pena Roxa 
Que vem trabalhar na Umbanda 
Ele vem riscar seu ponto 
Ele vem quebrar demanda 
Saravá Seu Pena Roxa 
O guerreiro de Aruanda 
 
Caboclo Pena Verde 
1. 
Caboclo Pena Verde 
É minha luz, é o meu guia 
É de Oxóssi 
Filho da Virgem Maria 
A sua luz ilumina o escuro > 
Todos seus filhos > 
No terreiro, estão seguros >2x 
2. 
Eu vi na margem do rio > 
Em linda manhã serena >2x 



Caboclo Seu Pena Verde > 
Formando ponto na areia >2x 
 
Caboclo Piraí 
 
Piou lá na mata de Oxóssi 
É o caboclo que chegou 
Com sua flecha e seus bodoques 
Vem depressa e vem ligeiro 
Vem salvar seus filhos 
Sabiá já canta aqui > 
Ele é o Caboclo Piraí >2x 
 
Caboclo do Rio 
Composição: Caboclo Junco Verde / Bitty 
O rio vem descendo 
O caboclo vem junto 
No tronco da Jurema 
O caboclo vem gritando 
Oxóssi é meu Pai 
Demanda eu venço 
Sou o Caboclo do Rio 
Aieiêo 
O rio vem descendo 
O caboclo vem junto 
No tronco da Jurema 
O Caboclo vem gritando 
Okê Odê 
 
Caboclo Rio Brilhante 
Composição: Reinaldo Godinho 
Cura o filho Caboclo Rio Brilhante 
Ele é um diamante 
Falta pouco prá brilhar 
Dá a sua luz vibra no espelho d’água  
Tira toda magoa faz o filho levantar 
Sua cabeça é descobrir que ele é um 
Há de vir mamãe Oxum 
O feminino amor de Oxóssi 
Cura a dor e cura a tosse  
De um filho de Oxalá 
E é confiante que eu peço a sua luz 
Caboclo Rio Brilhante > 
Sua flecha me conduz >2x 
 
Caboclo Rio Pequeno 
 



Beira Rio, meu Caboclo Rio Pequeno 
Vem chegando no terreiro 
Lá das matas da Aruanda 
Filho de Ogum tem a força de Oxum 
É Caboclo quimbandeiro 
Que vem trabalhar na Umbanda 
Filho de Ogum, tem a força de Oxum 
Ele quebra feiticeiro 
É vencedor de demanda 
 
Caboclo Rompe Mato 
1. 
Auê, Rompe Mato >2x 
Rompe Mato puía mato > 
Pra fazer seu jacutá >2x 
Rompe Mato é caboclo brasileiro 
Rompe Mato é chefe de terreiro 
2. 
Seu Rompe Mato  
É um caboclo tão lindo 
Ele vem na aldeia, ele vem sorrindo 
Saravá Rompe Mato, Saravá o Congá 
Saravá Seu Rompe Mato 
Na fé de Oxalá 
 
Caboclo Roxo 
 
Caboclo Roxo, da pele morena > 
É o Senhor Oxóssi > 
Caçador lá da Jurema >2x 
Ele jurou e tornou a jurar 
Pelos conselhos que a Jurema 
Vai lhe dar 
Mas não mate a cobra > 
Não pise na coral >2x 
 
Caboclo Samambaia 
 
Quanto tempo que eu não bambeio 
Hoje eu vim prá trabalhar 
Sou caboclo Samambaia 
Vim aqui prá saravar 
 
Caboclo Sete Estrelas 
 
Sete Estrelas é caboclo no céu 



Sete Estrelas é caboclo na terra 
Veio brilhando 
Na banda veio saravar 
Todo mal veio cortar 
Caboclo vem da mata 
Da mata traz seu poder 
Arreia caboclo, arreia 
Arreia que eu quero ver 
 
Caboclo Sete Mares 
 
Sete falanges, sete espadas, sete guias 
Seu Sete Mares na fé da Virgem Maria 
Beirando o mar, beirando a terra 
Seu Sete Mares vem aqui prá saravar 
Beirando o mar, beirando a terra 
Seu Sete Mares vem  
Na força de Iemanjá 
 
Caboclo Sete Matas 
 
Ele já vem, ele já vai chegar 
Na fé de Oxalá ele vem trabalhar 
Já chegou seu Sete Matas >2x 
Com seu arco e sua flecha 
Com licença de Oxalá 
Ele vem trabalhar 
 
Caboclo Tabajara 
1. 
Soou o tambor na mata 
Seu Tabajara bradou 
Okê okê, Odé >2x 
O bodoque firmou 
A flecha atirou 
Foi seu Oxóssi quem abençoou 
Okê okê, Odé >2x 
2.  
Jurundidaíba de Catenguá 
Jurundidaíba já vai girar 
Seu caboclo Tabajara 
Já chegou pra trabalhar 
 
Caboclo Tibiriçá 
 
Lá vem Tibiriçá 



Com seu arco e flecha 
Vem da mata para trabalhar 
Caboclo Tibiriçá 
Índio forte, guerreiro valente 
Nas lutas sempre à frente 
Por seus filhos a guerrear 
Tibiriçá, das matas protetor 
Filho de Oxóssi e Jurema  
Flecheiro e caçador 
 
Caboclo Tupã 
Composição: Cris 
O Seu Tupã é caboclo de Oxóssi 
Pajé da tribo sempre soube adivinhar 
Água que cura é do rio 
Planta que cura é do chão 
Ar que respira é de Deus 
Quem traz o fogo é o trovão 
Rio que transborda de amor 
Chão que me faz caminhar 
Deus que olha sempre por mim 
Trovão que me faz chorar 
Tupã cuida dos seus filhos 
Flechas de alegria > 
Vem trazer pra esse Congá >2x 
 
Caboclo Tupi 
1. 
O seu Tupi > 
Quando brada lá na mata > 
É primavera, oh primavera >2x 
Oh como é lindo as folhas brotando pelo chão 
Oh como é lindo as flores desabrochando 
Eu ouço o canto do Tupi 
Na canção de Guarani 
Olorum, Olorum a girar > 
Uma flecha a atirar > 
Ele zoa, zoa > 
E as folhas voam, parecem falar >2x 
2. 
O Seu Tupi quando vem de Aruanda 
Trazendo a Umbanda  
Prá salvar filhos de fé 
Ele é flecheiro ele é guerreiro atirador 
E na demanda Seu Tupi é vencedor 
 



Caboclo Ubirajara 
1. 
Corto língua, corto mironga 
Corto língua de falador 
Quando chego não há embaraço 
Chegou Ubirajara do Peito de Aço >2x 
2.  
Ai que penacho é aquele 
É um penacho de arara 
Ai quando rompe a mata virgem > 
É o Caboclo Ubirajara >2x 
3. 
Neste lindo céu de anil 
Que reflete nas ondas do mar 
Com o sol chegou Ubirajara 
Que veio nos abençoar 
Está correndo por mares e matas 
No horizonte que nos seduz 
Por trás das montanhas é onde se esconde 
Com esse astro cheio de luz 
É nosso guia nas escaladas 
Companheiro das grandes jornadas 
Nossa fé é a nossa trilha 
Seguindo seus passos  
Que sempre brilham 
Está correndo... 
4.  
Eu vi clarear o dia 
Eu vi a estrela brilhar 
Eu vi Seu Ubirajara 
Caboclo das Matas 
Que mora na beira do mar 
 
Caboclo Ubiratan 
1. 
Aí vem Ubiratan 
No terreiro trabalhar 
Com suas ervas encantadas 
Pros seus filhos ajudar 
Ubiratan é guerreiro de Oxóssi 
Ubiratan vem nos saravar 
Ubiratan vem lá de Aruanda 
Ubiratan é cacique de Umbanda 
2. 
Caboclo Ubiratan  
Vem descer nesse terreiro 



Cacique curandeiro 
Ele é forte ele é guerreiro 
Caboclo da Umbanda  
Vem das matas trabalhar 
Traz a luz da Aruanda 
Para todos ajudar 
 
Caboclo Urubatã 
 
Chegou de dia seu Urubatã 
Que veio seus filhos saudar 
Arrebenta corrente de ferro e de aço 
Estoura corrente de bronze 
A lua vai saindo 
E o sol já vai sumindo 
Ele veio saudar a estrela guia 
Trazendo no manto sagrado 
 
Caboclo Urubatão 
1. 
Urubatão é guia 
Que vence os males e vem salvá-los 
Ele arrebenta a corrente 
De bronze e de aço 
Urubatão não encontra embaraço 
Ele é caboclo, ele é lanceiro 
Ele vem das matas prá trabalhar 
Com seu arco e sua lança ele vem 
Seus filhos descarregar 
2. 
Chegou Urubatão 
Os seus filhos vem saudar 
Vem saudar a estrela guia 
Trazendo o manto sagrado > 
Por ordem da Virgem Maria >2x 
Urubatão é de Munhangaba 
É de Munhangaba, é de tataroê 
Com seu arco e sua flecha 
No tempo que trabalhava 
É de tataroê, é de tataroê >2x 
 
Caboclo Urubatão da Guia 
 
Na cidade da Jurema 
Estão rufando os tambores 
Suas matas verdejantes 



Enfeitadas estão de flores 
Vem descendo da Aruanda 
Com todos seus companheiros 
Caboclo Urubatão 
Nosso chefe de terreiro 
Que lindo caboclo de pena é o Panaiô 
Que veio da cidade da Jurema é o Panaiô 
Auê auê auê é o Panaiô >2x 
 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Vestimenta de caboclo é samambaia > 
É samambaia, é samambaia >2x 
Saia caboclo, não me atrapalha > 
Saia do meio da samambaia >2x 
 
2. 
Tem caboclo na mata 
Chama, chama que ele vem 
Ele é o rei da Aruanda 
Chama, chama que ele vem  

3. 
Oxóssi gira > 
Ele gira na macaia >2x 
Gira, gira no meu terreiro 
Gira, gira na minha banda 

4. 
Eu me perdi 
Oxóssi me achou 
Oxóssi não é caça 
Oxóssi é caçador 

5. 
Oxóssi, Oxóssi mora > 
Na raiz da caneleira >2x 
Ogum mora na lua > 
Xangô lá na pedreira >2x 
 
6. 
Quem manda na mata é Oxóssi 
Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador 
Ouvi meu Pai assobiar 
Ele mandou chamar 
Vem de Aruanda ê, vem de Aruanda á 



O seu Oxóssi é da Umbanda 
É de Aruanda  
 
7. 
Eu corri terra eu corri mar 
Até que cheguei na minha raiz 
Ora viva Oxóssi na mata 
Que a folha da mangueira ainda não caiu 
 
8. 
Foi numa tarde serena 
Lá nas matas da Jurema 
Que eu vi o caboclo bradar 
Quiô, quiô, quiô, quiô, quiera 
Sua mata está em festa 
Saravá Seu (nome do caboclo) 
Que ele é o rei da floresta 

9. 
Caboclo não tem  
caminho pra caminhar >2x 
Caminha por cima da folha > 
Por baixo da folha > 
Por todo lugar >  
Okê, caboclo >2x 
Caboclo não tem caminho pra caminhar 
Seu caminho está aberto, caboclo pode passar 
Ele vai girar e vai girar 
Caboclo filho de Oxóssi 
Filho de Umbanda e Oxalá 
Quando a lua surgir, ele vai girar >2x 

10. 
Caboclo não tem caminho para caminhar >2x 
Caminha por cima da folha  
Por baixo da folha  
Por todo lugar, okê caboclo  
Caboclo não tem caminho pra caminhar >2x 
Caminha por cima da pedra  
Por baixo da pedra  
Por todo lugar, okê caboclo 
Caboclo não tem caminho pra caminhar >2x 
Caminha por cima da água 
Por baixo da água 
Por todo lugar, okê, caboclo 
 



11. 
Oxóssi é rei no céu 
Oxóssi é rei na terra 
Ele não desce do céu 
Sem coroa 
Sem sua moganga de guerra  
 
12. 
Adaptação: Lourenço Guimarães 
Caboclo bradou louvando Oxalá > 
Lá na mata virgem eu vi caboclo bradar > 
E caboclo bradou >2x 
Vi Caboclo Junco Verde  
Que nos guia passo a passo 
E o valente Ubirajara  
Que tem o peito de aço 
E vi o grande guerreiro  
Caboclo Tupinambá 
Pai de toda a Jurema  
Igual a ele não há 
E vi Caboclo Tupã  
Na corte celestial 
Na beira de um grande rio  
Eu vi Seu Cobra Coral 
Vi Caboclo Pena Branca  
Saudando Pai Oxalá 
Folha Verde e sua dança 
Iluminam o Juremá 
Caboclo bradou... >2x 
Vi Caboclo Sete Flechas  
Dando seu brado de guerra 
Correndo num belo rio  
Protegia a sua terra 
Também vi linda Jandira  
Cabocla de nossa fé 
É a menina dos olhos  
Do cacique Aimoré 
Rompe Mato, Arranca Toco,  
Águia Branca e Cachoeira 
Lá nas matas da Jurema  
São as nossas jóias raras 
São caboclos de raízes  
São do solo brasileiro 
Vêm com Sete Encruzilhadas,  
Da Umbanda o pioneiro 



13.  
Caboclo venceu demanda > 
Para o povo de Umbanda > 
Na ponta de sua flecha > 
Quando veio de Aruanda >2x 
Venceu, caboclo venceu 
Do fundo da mata virgem 
Oxalá gritou 
Esse filho é meu >3x 
 

 14.  
Oxalá chamou 
E já mandou buscar 
Os caboclos da Jurema 
No seu Juremá, Pai Oxalá 
Pai Oxalá 
É o rei do mundo inteiro 
Já deu ordem pra Jurema 
Mandar seus capangueiros 
Mandai, mandai 
Minha cabocla Jurema 
Os seus guerreiros 
Esta é a ordem suprema 

15. 
Eu vi chover, eu vi relampear 
Mas mesmo assim o céu estava azul 
Firma seu ponto nas folhas da Jurema 
Oxóssi reina de norte a sul 

16. 
Como é bonito o pisar dos caboclos > 
Que pisa na areia > 
No rastro um do outro >2x 
Salve os caboclos, salve Iemanjá > 
Salve a sereia, rainha do mar >2x 
 
17. 
Ai não mexa na espada de Ogum 
Ai não mexa no penacho de Oxóssi 
Ai não mexa no machado de Xangô 
Oxóssi na mata é caçador 
 
18.  
Sete caboclos, sete flechas 
Sete flecheiros 



Saravá na cachoeira 
Que os caboclos vem descendo 
Firma seu ponto saravá meu Pai Xangô 
Quem manda lá nas matas 
É Oxóssi o caçador 

19. 
A coral é sua cinta > 
A jibóia é sua laça >2x 
Quizoa, quizoa, quizoa ê > 
Caboclo mora na mata >2x 

20. 
Auê, auê meus caboclos, auê >4x 
Caboclo mora na mata 
Na beira da Sapucaia 
Caboclo come folha 
Se veste de samambaia 
Auê, Auê, meus caboclos, auê >4x 

21. 
Lá na Mata quio quio >3x 
O rei da mata chegou 
Lá na Mata quio quio >3x 
Oxóssi é rei da Mata  
É vencedor de demanda 
É Orixá consagrado 
Coroado na nossa Umbanda 
 
22. 
Oxóssi na mata é rei > 
Oxóssi na mata é > 
Que passa pelos caminhos > 
Sem deixar marca do pé >2x 
Caboclo não desacata 
Caboclo sabem quem é 
Quem manda dentro da mata 
Sem deixar marca do pé 
Oxóssi na mata é rei > 
Oxóssi na mata é > 
Quem passa pelos caminhos > 
Sem deixar marca do pé >2x 
Ele tem flecha e bodoque 
Ele tem lança e cocar 
Na mata está o seu reino 
E na mata reinará 
 



23.  
Oxóssi que ilumina as matas 
Que defende a vida  
No terreiro adentrou 
Glorioso em seu cavalo lindo 
Seu cocar luzindo 
O seu povo já saudou 
Oxóssi Orixá de Umbanda 
Afastou demanda 
Sua flecha atirou 
E agora do que estou sentindo 
Vejo como é tão lindo nosso protetor 
Nosso protetor 
 
24. 
Oxóssi assobiou > 
Prá passar no Humaitá >2x 
Prá falar com Ogum megê > 
Mensageiro de Oxalá > 2x 
 
25. 
Okê, okê Oxóssi faz essa gente vibrar 
Okê, okê vinde nos abençoar 
É o cheiro de mato, é a terra molhada 
Corrente guerreira, lá vem trovoada >2x 
 
26. 
A estrela d’alva é minha guia 
Gira o mundo sem parar 
Ilumina a mata virgem > 
E o terreiro de além mar >2x 
Aos três dias de nascido 
Minha mãe me abençoou 
Me soltou na mata virgem > 
Seu Oxóssi me criou >2x 
 
27. 
Onde vai guerreiro  
Eu vou trabalhar  
Vim saudar terreiro  
E o povo de além mar 
Eu não sou daqui  
Sou de primavera  
Sou cravínea roxa 
Terra de além mar 
 



28. 
Oxóssi dono das matas > 
Ele é guerreiro Caboclo Flecheiro > 
Ele vem trabalhar >2x 
Mas ele é guerreiro > 
Ele é flecheiro > 
Quando pisa na Umbanda > 
Caboclo é quem manda ele vem trabalhar >2x 
 
29.  
Ele atirou 
Ele atirou, ninguém viu 
O Seu Oxóssi é quem sabe 
Aonde a flecha caiu. 
 
30. 
Saravá Oxóssi > 
Sarava o Congá > 2x. 
Saravá Seu rei da Umbanda 
É o dono do seu Jacutá 
Se ele é rei 
Se ele é rei da Umbanda 
Ele é rei 
 
31. 
Abelha que faz mel 
Também faz um samburá 
Caboclo pega sua flecha 
E não deixa outro tomar 
Ê ê ê ê guerreiro joga a flecha pro ar 
 
32. 
Se és caboclo 
Se és guerreiro 
Se és filho de Umbanda 
Pega a pemba, risca o ponto 
E vem trabalhar 
 
33. 
Soltei a coral no mato 
Prá caçar meus inimigos 
A coral foi e voltou 
Ninguém quer brigar comigo 
 
34. 
Oxóssi é o rei da mata 



Seu reino é o Juremá 
Oxossi firma o ponto 
Por ordem de Oxalá 
E quando o sol desponta 
Passarinhos a cantar 
Saúdam meu Pai Oxóssi 
E o reino de Juremá 
 
35. 
Na sua aldeia ele é caboclo > 
Seu Rompe Mato e Seu Arranca Toco >2x 
Na sua aldeia lá na Jurema 
Não se faz nada sem ordem suprema 
 
36. 
Oxóssi é caçador 
Eu gosto de ver caçar 
De dia caça na mata 
De noite caça no mar 
 
37. 
Oxóssi é o rei da mata 
Seu reino é o Juremá 
Oxóssi firma ponto 
Por ordem de Oxalá 
E quando o sol desponta 
Passarinhos a cantar 
Saúdam meu Pai Oxóssi 
E o reino de Juremá 
 
38. 
No meio da mata eu vi  
Dois nomes gravados   
Num tronco de pau  
Num lado era Seu Rompe Mato  
Do outro Seu Cobra Coral  
No meio da mata virgem eu vi  
Todos os caboclos falando  
Na língua tupi-guarani  
 
39. 
Na mata eu vi > 
Um arco íris de pena > 
Tocando uma tambora > 
O dia inteiro sem parar > 
Era Tupinambá, auê, auê > 



Pai de toda Jurema > 
Chamando os caboclos de pena > 
Prá vir prá este Congá >2x 
Enquanto a tambora ressoava 
Os caboclos preparavam 
Seu trabalhos (ooooo) 
Enquanto a tambora ele tocava 
Pena Verde abençoava 
Essa ajuda de amor 
 
40. 
Auê, auê, meus caboclos, auê >4x 
Caboclo mora na mata 
Na beira da sapucaia 
Caboclo come folha 
E se veste de samambaia 
Auê, auê... >4x 
Salve Cabocla Jupira 
Salve Cabocla Jurema 
Saravá Seu Sete Flechas 
Saravá Seu Tira Teima 
 
41. 
Eles são três caboclos 
Caboclos do Jacutá 
Eles giram noite e dia 
Para os filhos de Oxalá 
Sete com mais sete  
Com mais sete, vinte e um 
Saravando os três sete  
Todos três de um a um 
Sete Montanhas gira 
Quando a noite vai chegar 
Seu irmão Sete Lagoas 
Quando o dia clarear 
E ao romper da aurora 
Até alta madrugada 
Gira o caboclo 
Das Sete Encruzilhadas 


