
XANGÔ 
 
PONTO DE SAUDAÇÃO 
Composição: Pai Andir 
Xangô, Xangô 
Meu pai Xangô 
Kaô cabecilhe obá Xangô 
Sarava Xangô >2x 
Xangô (ôôôô) meu Pai Xangô 
Kaô cabecilhe obá 
Xangô 
Sarava Xangô >2x 
Xangô mora na pedreira 
Quem mandou relampejar 
Kaô cabecilhe obá 
Xangô 
Sarava Xangô >2x 
 
Saudação a Xangô e Iansã 
Composição: Eli 
Minha cabeça é de Xangô 
Meu coração é de Iansã 
Se o Meu Pai é justiceiro 
Com minha mãe sou vencedor 
Meu Pai Xangô mora na pedreira 
Mãe Iansã já está no céu 
A machadinha que me defende 
Minha consciência está em evolução 
 
 
PONTOS INDIVIDUAIS 

 
Caboclo da Cachoeira 
 
Meu pai Xangô é rei lá na pedreira > 
Também é rei Caboclo da Cachoeira >2x 
Na sua aldeia tem os seus caboclos 
Na sua mata tem a cachoeira 
No seu saiote tem pena dourada 
Seu capacete brilha na alvorada 
 
Caboclo Ventania 
 
Jurema sua flecha sumiu  
E ninguém viu >2x 
Eu vou chamar o Caboclo Ventania 
Só ele sabe onde a flecha caiu >2x  



 
Caboclo Sete Ventanias 
 
Trovão roncou lá na serra > 
A chuva já caiu no mar >2x 
O vento de Iansã na pedreira 
Fez o meu Pai Xangô, tudo iluminar 
E o Caboclo das Sete Ventanias > 
Com seu raio clareou todo esse Congá >2x  
 
Caboclo Pedra Roxa 
1. 
Seu Pedra Roxa vem seu Agodô > 
Me dê maleime > 
Pai Xangô me de agô >2x 
Com sua pemba ô, eu vencerei > 
Lá na pedreira Pai Xangô é sempre rei >2x 
Desce da pedreira, traz a cobra coral > 
Com a sua machadinha > 
Vem cortando todo o mal >2x 
 
2. 
Meu pai Xangô nos dê agô para cantar 
Para chamar Seu Pedra Roxa no Congá 
Na sua lei a nossa casa vai gritar 
Kaô caboclo venha trabalhar 
Mostra a sua guia, seu machado de ouro 
Desce da montanha para nos guiar 
Sua pedra é roxa, sua cobra é coral 
Sua força é grande como o temporal (pra vencer o mal) 
Desce montanha meu pai 
E nós gritamos Kaô 
Ta aberta a gira para a força de Xangô  
3. 
Composição: Eli 
Lá no alto da pedreira o caboclo bradou 
Pra firmar a sua gira Pedra Roxa chegou 
Se é Pedra Roxa, a machadinha é de Xangô >2x 
O céu e a terra uma luz clareou 
Não foi raio nem trovão 
Foi a força de Xangô >2x 
Sarava Seu Pedra Roxa 
Sarava Seu Agodô 
 
Caboclo Sete Pedreiras 
1. 
Por detrás daquela serra > 



Tem uma linda cachoeira >2x 
É de meu Pai Xangô > 
É de Xangô Sete Pedreiras >2x 
2. 
Seu juramento ele fez 
Em cima da cachoeira 
E foi ouvido por Xangô 
Que lhe deu sete pedreiras 
Sua lança é o raio 
Seu brado é o trovão 
Ele vem lá das montanhas 
A pedreira é seu chão 
É justiceiro, é guerreiro > 
É Orixá > 
Ele é Sete Pedreiras > 
Os seus filhos vêm salvar >2x 
 
Caboclo Pedra Preta 
 
Tava em cima da pedreira 
Quando o céu trovejou 
É o Caboclo Pedra Preta 
Esse filho é de Xangô 
E de cima da pedreira 
Ele vem neste Congá 
Tem licença de Xangô 
Ele vem pra trabalhar 
 
Vinha o dia escurecendo 
Dentro da noite gemendo 
É o Caboclo Pedra Preta  
Que a pedreira vem descendo 
Vi trovão no céu gritando 
E a cachoeira chorando 
É o Caboclo Pedra Preta  
Que na Umbanda está chegando 
 
Caboclo Serra Negra 
1. 
No alto da serra > 
Capitão da serra > 
Na serra negra onde caboclo mora > 
No alto da serra, capitão da serra > 
A sua seta é uma jibóia >2x 
Estava no alto da serra 
Grande jibóia que por mim passou 



Trazia um grande diadema > 
Dizendo que era > 
O rei dos caçadores >2x 
2. 
Ele é da força de Xangô 
Ele é do reino de Oxalá 
Caboclo Serra Negra >  
É quem chegou prá trabalhar >2x 
3.  
Seu Serra Negra  
Vem chegando de Aruanda 
Trazendo pemba 
Prá salvar filhos de Umbanda 
Ele é guerreiro, é flecheiro atirador >2x 
Na sua mata Serra Negra é caçador 
Na sua mata Serra Negra é de Xangô 
 
Caboclo da Lua e do Sol 
 
Caboclo da Lua 
Caboclo do Sol 
São irmãos gêmeos 
Como Cosme e Damião 
Povo de Umbanda manda, mas não vai 
Filhos de Umbanda tomba, mas não cai 
 
Caboclo Pedra Negra 
 
Seu Pedra Negra é bamba na macaia 
Ele é caboclo em qualquer lugar 
Só não apanha a flecha da Jurema 
Sem ordem suprema do Pai Oxalá 
 
Caboclo Quebra Pedra 
Composição: entidade 
Cheguei, sou Quebra Pedra > 
Sou caboclo de Xangô >2x 
Tem vez que estou aqui  
Tem vez que não estou  
Só venho quando pedem 
A justiça de Xangô 
Kaô, kaô, kaô > 
Sou Quebra Pedra> 
Sou guerreiro de Xangô >2x 
 
Caboclo Sete Montanhas  



1. 
Xangô brada na pedreira > 
Seu machado de ouro não se apanha >2x 
Ele é o rei, mas ele é o rei da Aruanda 
Saravá meu filho 
Caboclo Sete Montanhas 
2.  
Sete serras eu cruzei 
Sete cachoeiras eu molhei 
Meu pai Xangô é rei >2x 
Meu elemento é a terra 
Minha força é a pedra 
O meu machado traz  
A justiça de meu pai 
 
Firmou ponto na pedreira 
Ôôôô 
Sou irmão de Sete Lagoas 
Ôôôô 
Firmo ponto no Congá 
Trazendo a força de Xangô 
 
Caminho no céu pra trazer 
Justiça aos filhos de Umbanda 
Caminho na água prá trazer 
Amor aos filhos de Umbanda 
Caminho na terra > 
Sou Caboclo Sete Montanhas >2x  
 
Caboclo Sete Cachoeiras 
 
Ele vem de longe > 
Da cidade da Jurema >2x 
Ele é Sete Cachoeiras > 
E vem com ordem suprema >2x 
 
Caboclo Sete Trovoadas 
 
Kaô, Ooô, Sete Trovoadas 
Aqui chegou 
Kaô, Ooô, vai firmar seu ponto 
Ele é guerreiro de Xangô 
É justiceiro, é valente 
E vem nos ajudar 
Das pedreiras e cachoeiras  
Ouvi Xangô chamar 



Nas chuvas e tempestades 
Ele mostra o seu poder 
O mal aqui na terra  
Nunca há de vencer 
Com fogo nos olhos 
E raio em suas mãos 
Seu Sete Trovoadas  
Não deixa seus filhos no chão 
Kaô, ooô 
 
PONTOS DE LINHA  
 
1. 
Mais uma vez meu pai Xangô 
me ajudou > 
Nesse terreiro eu vou cantar 
Em seu louvor >2x 
Xangô é meu guia 
É meu protetor 
Na tristeza e na alegria 
Nunca me abandonou 
É o senhor dos raios 
É o Deus do trovão 
E a sua machadinha 
Xangô traz ela nas mãos 
 
2. 
Ouvi 
Um trovão na pedreira ouvi 
Clareou toda a terra eu vi 
Passarada a revoar  
Senti uma alegria tão grande 
Ao ver aquela imagem que logo reconheci 
Chorei, implorei por justiça 
Pai Xangô eu sou seu filho 
Olha o meu caminhar 
Oh Pai, não me deixe andar sozinho > 
Que ao lado do Senhor > 
Prometo que vou sempre estar >2x 
Kaô Pai Xangô, é o meu pai 
É o meu guia e protetor 
Kaô Pai Xangô, todos seus filhos  
Lhe adoram com amor 
Senhor da justiça e verdade 
Com a sua machadinha  
As mirongas vai cortar 



Sentado em seu trono e coroado > 
Tira as pedras do caminho > 
Por onde eu vou passar >2x 
 
3. 
Lá em cima daquela pedreira > 
Tem um livro que é de Xangô >2x 
Kaô, kaô, kaô cabecile 
É de Xangô 
 
4. 
Subi na pedreira, subi 
Pedra rolou no corisco de Xangô 
Dizem que Xangô mora na pedreira > 
Mas não é lá sua morada verdadeira >2x 
Xangô mora na cidade de luz 
Onde está Santa Bárbara e menino Jesus 
Dizem que Xangô mora na pedreira > 
Mas não é lá sua morada verdadeira >2x 
 
5. 
Xangô mostra a força que o senhor tem 
Xangô é o rei da justiça 
E não engana ninguém 
Xangô kaô > 
Xangô agodô >2x 
 
6.  
Salve Xangô meu rei senhor 
Salve meu Orixá 
Tem sete cores sua cor 
Sete dias para gente amar 
 
7. 
Na beira do cariri 
Eu vi Xangô sentado 
E Iemanjá e Oxum 
E Santa Bárbara ao seu lado 
 
8. 
Deixei meu filho em cima da pedreira 
E de repente ele escorregou 
Me ajoelhei e olhei pra baixo 
Estava nos braços de meu Pai Xangô >2x 
 
9. 



É Xangô, o rei de lá da pedreira 
É Oxum, Rainha da cachoeira 
Xangô é rei > 
Xangô é rei Orixá > 
Escreve lei pros filhos de Oxalá >2x 
 
10.  
Meu pai Xangô chegou do reino 
Meu pai Xangô é Orixá 
Olha seus filhos lhe pedem meu pai 
Não deixe os filhos tombar 
 
11. 
Xangô é corisco >  
Nasceu na trovoada >2x 
Trabalha na pedreira > 
Acorda na madrugada >2x 
Longe, tão longe >  
Aonde o sol raiou >2x 
Saravá Umbanda > 
Saravá Xangô >2x 
 
12. 
Pedra rolou Pai Xangô, lá na pedreira > 
Firma seu ponto, meu Pai, na cachoeira >2x 
Tenho meu corpo fechado 
Xangô é meu protetor 
Firma a cabeça meu filho 
Pai de cabeça chegou 
 
13. 
Quando a lua aparece 
Leão na mata roncou 
A passarada estremece 
Foi a coral que piou, piou, piou 
Foi a coral que piou 
Salve o povo de Congá 
Ai vem nosso rei de Umbanda 
Saravá nosso Pai Xangô >2x 
 
 14. 
Meu Pai Xangô > 
Deixa esta pedreira aí >2x 
A Umbanda está lhe chamando > 
Deixa esta pedreira aí >2x 
  



15. 
Escureceu, a noite chegou >2x 
Firma ponto na pedreira > 
Saravá Xangô >2x 
Saravá Xangô >3x 
 
16. 
Machadinha do cabo de ouro 
De ouro, de ouro 
Machadinha do cabo de ouro  
É machadinha de Xangô 
 
17. 
Xangô, Xangô, Xangô Kaô >2x 
Desce da pedreira> 
Vem me amparar> 
Eu preciso tanto > 
Vem me consolar >2x 
Xangô Kaô, Kaô Xangô 
Ele é Caboclo, é meu pai Xangô 
Desce da pedreira, vem me amparar 
Eu preciso tanto, vem me abraçar 
Toda esta tristeza eu quero ver passar 
Xangô Kaô, Kaô Xangô 
Ele é meu pai, vamos saravar 
Ele é Xangô, saravá Kaô! 
 
18. 
Kaô kaô Xangô 
Kaô kaô Xangô 
Me chamou 
 
19. 
Parede que me emparedou 
Oi, sonho que me engoliu 
Oi, pedra, pedra de dor 
Kaô que Xangô chegou 
Arreia que Xangô chegou kaô 
Arreia que Xangô chegou 
Xangô chegou 
Que Xangô chegou Kaô 
Arreia que Xangô chegou >2x 
 
20. 
Composição: Eli 
Xangô, Xangô, Xangô, kaô >2x 



Desce da pedreira 
Vem me amparar 
Eu preciso tanto 
Vem me consolar >2x 
 
Xangô, kaô, kaô, Xangô 
Ele é caboclo 
É meu Pai Xangô 
Desce da pedreira 
Vem me amparar 
Toda esta tristeza 
Eu quero ver passar 
 
Xangô, kaô, kaô, Xangô 
Ele é meu Pai 
Vamos saravar 
Ele é Xangô 
Sarava kaô >2x 
 
21. Lírio Branco 
Fui buscar o lírio branco  
Na pedreira de Xangô 
Trouxe também outras flores 
E meu Pai abençoou 
Quem gostar das lindas flores  
E ainda não achou 
Vá buscá-las com carinho 
Na linda primavera de meu Pai Xangô 
 
22. Gruta de Oxum 
Xangô colocou pedras no meu caminho > 
Mas não era para eu pisar >2x 
E cada pedra que Xangô pisava  
Meu sonho se realizava >2x 
E cada pedra que Xangô me deu 
Fiz uma gruta para aieiêo 
Pedra sobre pedra 
Consegui fazer  
A gruta para aieiê Oxum >2x 
 
23. 
Eu vi meu Pai Xangô descendo a serra 
Mas ele vem beirando o mar >2x 
Deixou sua pedreira em cima 
Kaô cabecile >2x 
 



24. Xangô meu Orixá 
Xangô meu Pai na Umbanda 
Vem de Aruanda, ele é meu Orixá 
No alto de uma pedreira 
Ele faz justiça pros seus filhos ajudar >2x 
Xangô na sua aldeia 
Não há maldades 
Só o amor pode reinar 
Tu me ensinaste a fazer a caridade 
E pela Terra a Umbanda exaltar 
Meu Pai com sua machada 
Ele não ataca é só para me guardar 
E no seu livro ele escreve o meu destino 
Meu Pai Xangô ilumina os meus caminhos 
Ele é Xangô kaô, kaô 
Vencedor de damanda 
Ele é meu protetor >2x 
 
26. As Pedreiras de meu Pai 
Me dê as mãos meu pai, pra que eu segure 
Com passos firmes quero caminhar 
Neste jardim, meu pai, tão colorido 
Formado pelas mãos de Oxalá 
Tem lindas flores, botões de rosas 
Tem lírios brancos, vou lhe ofertar 
Neste jardim vou colher lindas rosas meu pai 
Vermelhas também vou lhe dar 
Xangô, Xangô Meu Pai >  
É tão bonito olhar suas pedreiras > 
E lá no alto das pedreiras de Meu Pai > 
Ele nos dá suas forças, mas de lá ele não sai >2x 
 
SUBIDA DE XANGÔ  
1. 
Meu pai Xangô já berimbou na aldeia >2x 
Kaô cunhanha, oh cunhanha > 
Oh Cunhanha >2x 
 
2.  
Camboteei lá na pedreira 
E Xangô disse que sim 
Quem tem santo tem caboclo 
Ta na hora de subir 
 
Subida do Caboclo Sete Pedreiras 
Composição: Eli 



Sete Pedreiras vai voltar pra sua aldeia 
Onde os caboclos já estão a lhe esperar 
Dá a sua bênção 
E Pai Xangô vai pra Aruanda 
Vai saudando a nossa banda 
E também este Congá 
 
Sete Pedreiras foi embora pra Aruanda 
Foi saudando a nossa banda  
E também este Congá 


