
PRETAS VELHAS 
 
Dona Maria Redonda  
 
Quem vem lá > 
Quem combate demanda > 
Ela é filha de Congo > 
É Maria Redonda >2x 
Ela quebra feitiço 
Com seu patuá 
É Maria Redonda  
Que vem no terreiro 
Que vem trabalhar 
 
O Milagre da Cura de Dona Maria Redonda 
Composição: Reinaldo Godinho 
Dona Maria Redonda 
Pediu pra eu cantar um chamado de cura 
Para que o povo aprenda 
Nem que não entenda, mas fique a chamar 
Pelo milagre da cura 
Da ajuda mais pura que vem da corrente 
Olhe de frente, veja com fé 
Deixe vazar a maré 
Preto Velho só vem pra curar > 
Preto Velho só quer ajudar > 
Pelo amor verdadeiro que tem > 
A essência da luz e do bem >2x 
 
Vovó Catarina 
1. 
Vovó Catarina ê, ê > 
Vovó Catarina ê, á >2x 
Vovó Catarina vem de Angola 
Vovó Catarina ê, á 
2. 
Vovó Catarina que tem poder > 
Tem na Umbanda muito a ver > 
Ela vem da Aruanda 
Com a fé de Oxalá 
Traz arruda e guiné 
Pra rezar filhos de fé 
3. 
Vovó Catarina ê, ê > 
Vovó Catarina é de Angola > 
Vovó Catarina vem de longe 



Vovó Catarina ê, á 
Trazendo sua matula 
Ela vem cortando o mal 
Traz vela, pemba e fundango 
Agulha, linha e dedal 
Vovó Catarina... >2x 
Risca ponto no terreiro 
Prá valer filho de Umbanda 
Canta sua marafunda 
A preta velha tem mironga 
 
Vovó Chica  
 
Acabou meu cigarro de palha > 
Vó Chica mandou buscar >2x 
Rasgou a barra da saia > 
Prá fazer meu patuá >2x 
Demanda com ponto de fogo > 
Vó Chica sabe desmanchar >2x 
Sua Umbanda é pro bem  
E todo mal vai levar >2x 
 
Mãe Jacira 
 
Ela vem do mar 
Ela vem da areia 
Ela é Preta Velha 
De mamãe Sereia 
Ela é lavadeira 
Ela de Sinhá 
Ela é a Mãe Jacira 
Preta de Iemanjá 
 
Mãe Maria 
 
Ai vem Mãe Maria 
Que vem do lado de lá 
Vem pedindo licença a Oxalá 
E a grande Sereia do Mar 
Ai vem Mãe Maria  
Que vem neste Congá 
Abençoar os filhos de fé 
E todo mal levar 
 
Mãe Maria de Mina 
 



Mãe Maria de Mina vem de Aruanda 
Pra salvar seus filhos 
Pra vencer demanda 
Oh preta velha você não me engana 
Amarra a saia com palha de cana 
E o cigarro que ela fuma  
É de palha de Aruanda 
 
Mãe Maria da Praia 
 
Aí vem Mãe Maria 
Que vem do lado de lá 
Vem pedindo licença a Oxalá 
E a grande sereia do mar 
Aí vem Mãe Maria 
Que vem neste Congá 
Abençoando os filhos de fé 
E todo mal levar 
 
Mãe Tiana 
 
Tiana chegou aqui nesse Congá 
E veio com ordens para trabalhar 
Tiana trabalha para os filhos seus 
E vence demanda com a graça de Deus 
 
Maria Sacambinda 
 
Maria Sacambinda  
Lavadeira de sinhá 
Lavou roupa de Congo 
Não é dela, é de Iemanjá 
 
Nega Felismina 
Composição: Anderson Lima 
Tem uma nega que se chama Felismina 
E no terreiro ela vem arriar 
Tem uma nega que se chama Felismina 
Nesse terreiro ela vem trabalhar 
Vem trabalhar pra alegria de todos > 
Pra alegria de todos, ela vem ajudar >2x 
 
Nega Guiomar 
 
Alê, alê, Calunga >3x 
Mizunga, mizunga ê 



Olha a Nega Guiomar 
Como parece uma onda 
Faz que vem, torna a voltar 
Com suas ancas redondas 
Que cadência no andar 
Que olhar de songa monga 
Faz que dá, mas não dá  
Ah, essa Nega Guiomar  
Alê, alê, Calunga >3x 
Mussunga, mussunga ê 
Dizem que ela guia o mar 
Seus segredos e mirongas 
Que é capaz de enfeitiçar 
Quando samba e quando jonga 
Que seu guia tutelar 
É vovó Maria Conga 
Num Congá, no Irajá 
Ah, essa Nega Guiomar 
Alê, alê, Calunga >3x 
Mussunga, mussunga ê 
 
Senhora do Rosário 
 
A senhora do Rosário  
Foi quem me trouxe aqui  
A água do rio é santa  
Eu vi, eu vi, eu vi 
 
Tia Maria da Bahia 
 
Ê Tia Maria, preta velha da Bahia >2x 
Segura a barra da saia 
Dança na ponta do pé 
Quando pega no rosário 
Traz a Umbanda a quem tem fé, 
Tia Maria  
Ê Tia Maria >2x 
Rezadeira de quebranto 
Mal olhado e desencanto 
Feiticeira, curandeira 
Domadora de Junqueira, Tia Maria 
Ê Tia Maria... >2x 
Ninguém segura o seu ponto 
Sua pemba e muita fé 
E quem quiser falar com ela 
Ganha figa de guiné, Tia Maria 



 
Vovó Ana 
 
Vovó Ana vem da praia 
No barquinho de Iemanjá 
Ela vem firmar seu ponto 
Pela fé de Oxalá, oi 
Tem areia, oi, tem areia > 
Na barra da sua saia tem areia >2x 
 
Vovó Benedita 
 
Benedita você tem um Congá >  
Que é uma beleza >2x 
Um terreiro enfeitado > 
Muitos doces sobre a mesa >2x 
 
Vovó Cambinda 
 
Cambinda mamãnhê > 
Cambinda mamanhá >2x 
Segura Cambinda > 
Que eu quero ver > 
Filho de pemba não tem querer >2x 
 
Vovó Catarina do Congo 
 
Sarava prá Vovó Catarina > 
Que é a dona da gira do meu terreiro > 
Sarava pra vovó Catarina > 
E pra todas as almas do cativeiro >2x 
A vovó Catarina é do Congo, é > 
A vovó Catarina é quem faz o chá > 
À vovó Catarina >  
Os filhos de Umbanda vamos saravar >2x 
 
Vovó Firmina 
 
Preta velha 
Das mais velhas do lugar 
Vovó Firmina 
Que chegou prá trabalhar 
No firmamento 
O cruzeiro que norteia 
Tempestade ou lua cheia 
Ela vem nos ajudar 



 
Vovó Maria de Angola 
1. 
Saravá Maria de Angola 
Preta Velha guerreira 
Saravá Maria de Angola 
Nega benzedeira 
Vovó Maria no Terreiro 
Faz mandinga com arruda e patuá 
Dá a sua proteção 
E vem seus filhos ajudar 
2. 
Vestida de branco 
Está Maria de Angola 
Veio trabalhar no Congá de Oxalá 
Perfuma com arruda e guiné 
E no terreiro firma sua fé 
Ela reza pra Jesus, Maria e José 
Que firme este terreiro 
E não deixe cair filho de fé 
É de Angola, só veste branco >2x 
Vovó Maria, no Congá firma seu ponto 
 
Vovó Maria da Bahia 
 
Vovó Maria, ela veio da Bahia >2x 
Ela vem pra trabalhar > 
Com licença do Pai Oxalá >2x 
Vovó Maria, ela veio da Bahia >2x 
Vem trazendo a pemba, sua guia > 
E o seu rosário da Virgem Maria >2x 
 
Vovó Maria Conga 
 
Abre este terreiro > 
Abre este Congá > 
Chegou Maria Conga > 
Que vem trabalhar >2x 
Saravá Umbanda> 
Saravá Quimbanda > 
Saravá quem manda > 
Saravá você >2x 
 
Vovó Maria das Dores 
 
Vozinha Maria das Dores  



Acenda seu pito na banda de cá  
Pegou um pouco d’água  
Misturou com erva  
E fez um remédio pros filhos curar  
 
Vovó Maria do Rosário 
 
A Senhora do rosário > 
Foi quem me trouxe aqui >2x 
A água do rio é santa > 
Eu vi, eu vi, eu v >2x 
 
Vovó Rita 
 
Vovó Rita chegou no terreiro 
Demandar com feiticeiro 
Ela tem mandinga 
É forte seu rosário e patuá 
Quando chega na lei de Umbanda 
Vem na fé de Oxalá 
 
Vovó Rosa 
 
Da Aruanda vem cheiro de flor >2x 
É a Vovó Rosa que vem chegando >  
Meu Senhor >2x 
 
Vovó Sabina 
 
Vovó Sabina nega lavadeira > 
Lava roupa de sinhá >2x 
Lava roupa de sinhá > 
Mas sua mãe é Iemanjá >2x 
 
Vovó Zulmira 
 
Lá vem vovó Zulmira 
Ela vem trabalhar 
Vem tirar toda mandinga 
E seus filhos iluminar 
Preta Velha trabalha na Umbanda 
Preta Velha combate demanda 
Saravá Vovó Zulmira 
Que chegou neste Congá 
Aruê, aruê, aruê 
Aruê, aruê, aruâ 



Saravá Vovó Zulmira 
Que chegou pra trabalhar 
 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Aí vem vovó > 
Descendo a ladeira > 
Com sua sacola > 
Com seu rosário e seu patuá > 
Ela vem de Angola >2x 
Eu quero ver vovó, eu quero ver vovó > 
Eu quero ver vovó > 
Eu quero ver > 
Este filho de pemba tem querer >2x 
 
2. 
Vovó não quer > 
Casca de coco no terreiro >2x 
Só porque faz lembrar > 
Dos tempos de cativeiro >2x 
 
3. 
Vovó tem sete saias > 
Na última saia tem mironga > 
Vovó veio de Angola > 
Pra salvar filhos de Umbanda >2x 
Com seu patuá, figa de guiné > 
Vovó veio de Angola > 
Pra salvar filhos de fé >2x 
 
4. 
A nega mandou fazer macumba 
Pra me tirar da favela 
O meu santo é muito forte 
E quem vai sair é ela >3x 
O meu santo é muito forte 
E quem vai sair é ela 
Sexta feira meia noite 
Passei numa encruzilhada 
Encontrei velas acesas  
E farofa com marafo 
Pedi a Iansã e Ogum  
Pra eles me ajudarem  
Tirar quizumba do meu caminho 
E levar pro fundo do mar  



Quem vai sair, é ela > 2x 
O meu santo é muito forte 
Quem vai sair é ela 
 
5. 
Oh preta velha > 
Você não me engana > 
Amarra a saia > 
Com palha de cana >2x 
E o cigarro que ela fuma 
É de palha de Aruanda 
E o marafo que ela bebe 
É pra vencer demanda 
 
6. 
Composição: Pai Maneco 
Flor de laranja vovó pegou 
Trouxe pro terreiro cuscuz e marafo 
Cuscuz e marafo ela entregou 
Na encruzilhada ela saravou 
Saravou saravou >2x 
 
7. 
Tudo o que eu peço à vovó ela faz > 
Também o que eu peço ao vovô ele faz >2x 
O que eu quero mais >4x 
 
SUBIDA DE PRETOS 
E PRETAS VELHAS 
 
1. 
A sineta do céu bateu > 
Oxalá já diz > 
É hora >2x 
Eu vou, eu vou, eu vou > 
Fiquem com Deus > 
E Nossa Senhora >2x 
 
2. 
Preto Velho vai a oló > 
Mas não deixa os filhos só > 2x 
Ele vai pra Aruanda> 
Junto com Zambi maior> 2x 
 
3. 
E vai Preto Velho 



Subindo pro céu  
E Nossa Senhora 
Cobrindo com véu 
 
4. 
A estrela brilha no céu 
Clareia a Umbanda 
Está na hora, o galo cantou 
Adeus meus filhos 
Preto Velho vai embora 
Fiquem com Deus  
E Nossa Senhora 


