
CURUMIM 
 
PONTOS DE LINHA 
1. 
Oi, tava na mata 
Oi, tava escondidinho 
Tava na mata caçando passarinho 
 
2. 
Eu me perdi 
Oxóssi me achou 
Oxóssi não é caça 
Oxóssi é caçador 
Oh curumim 
Venha trabalhar 
Usando sua força 
Para todo o mal levar 
 
3. 
Pronto cheguei > 
Eu venho da beira do mar >2x 
Atirando a minha flecha, auê 
Minha tribo vai chegar 
Auê, auê, auê 
A ordem é Deus quem dá 
Eu sou, eu sou, Caboclinho(a) do Mar >4x 
Pronto eu cheguei, Caboclinho 
É de Iemanjá 
Atirando a minha flecha, auê 
Minha tribo vai chegar 
Auê, auê, auê 
A ordem é Deus quem dá 
Eu sou, eu sou, a Estrela do Mar 
Eu sou, eu sou Caboclinho(a) do Mar >4x 

4. 
Com sete dias de nascido 
A Jurema o encontrou 
Deitado na folha seca 
O caboclinho ela criou 
Curimbembê, curimbembá > 
Sete Flechas, o grande Orixá >2x 
Nasceu na mata de Oxóssi 
Na aldeia de Jurema 
O caboclinho Sete Flechas 
Iluminado por Oxalá 



Curimbembê, curimbembá > 
Sete Flechas, o grande Orixá >2x 

5.  
Tenho um pedido a fazer 
Ao mais lindo Orixá  
Que tire a tristeza de mim  
E leve prá outro lugar 
Pede prá Oxóssi pra mim Curumim> 
Pede pra Oxóssi pra mim >2x 
 
6. 
Menino caçador flecha no mato bravio 
Menino pescador pedra no fundo do rio 
Coroa reluzente todo ouro sobre o azul > 
Menino onipotente meio Oxóssi meio Oxum >2x 
 
7. 
Okê caboclinho > 
Lá na mata tem guiné >2x 
Oxóssi é rei, ele é rei lá na macaia 
Ele vem lá de Aruanda 
Pra saudar esse Congá 
Ele ganhou flecha e bodoque 
Sua coroa quem lhe deu foi Oxalá 
 
PONTOS DE SUBIDA 
OXÓSSI, JUREMA E CURUMINS 
 
Subida Caboclo Junco Verde 
Troncos verdes da Jurema 
Aonde Pai Oxóssi mora 
Aonde Jesus passou e disse Amém > 
Seu Junco Verde vai embora >2x 
 
Subida Caboclo Tupinambá 
Tupinambá  
Trouxe a magia e a beleza da mata 
Fez seus trabalhos  
Com muita firmeza 
Agora é hora > 
De voltar pro seu lugar >  
Mas sempre com ele > 
Os seus filhos vão ficar >2x 
 
1. 



Caboclo pega sua flecha 
Pega o seu bodoque 
O galo já cantou 
O galo já cantou na Aruanda > 
Oxalá lhe chama para sua banda >2x 
2. 
A sua mata é longe 
E eles vão embora 
E vão beirando o rio azul 
Adeus caboclos,  adeus flecheiros 
Eles vão embora 
E vão beirando o rio azul 
3. 
Mas eles vão embora 
Pra cidade da Jurema 
Vão com Deus e Nossa Senhora 
Pra cidade da Jurema 
Eles vão ser coroados 
Na cidade da Jurema 
Com a coroa de Irerê 
4. 
O galo cantou 
Está chegando a hora 
Oxalá está lhe chamando 
Caçador já vai embora 
5. 
A onça vem a onça vai 
Porque Seu Tupinambá mandou 


