
LINHA DE BOIADEIROS 
 
SAUDAÇÃO 
 
Ó Deus salve esta casa santa 
Ó santa, ó santa 
Onde Deus fez a sua morada 
Morada, morada 
Onde mora o cálice bento > 
E a hóstia consagrada >2x 
 
PONTOS INDIVIDUAIS 
 
João Boiadeiro 
Composição: Helinho Sant’Ana / Gustavo Guimarães 
Vem cá guria depressa > 
Venha ventando > 
Que é pra ver João Boiadeiro > 
Cachaça que desce queimando > 2x 
Pega as coisas lá pro homem 
Chicote ele estala no peito 
Não tem boi que seja bobo 
De faltar-lhe com respeito 
Chegou, chegou, chegou > 
João Boiadeiro no terreiro chegou >2x 
Chegou João Boiadeiro > 
No terreiro chegou >2x 
 
Pedro Mineiro 
Composição: Reinaldo Godinho 
Ele é um boiadeiro 
Ele é Pedro Mineiro 
Vem chegando prá girar 
Saravá nosso Congá 
Seu juramento foi aos pés de Oxalá 
E é na lei da Umbanda 
Que ele vem prá trabalhar 
Pedro Mineiro, Pedro Mineiro > 
Olha a força que ele tem > 
Ele é um boiadeiro >2x 
 
Boiadeiro Venâncio 
 
Cem anos se passaram 
Venâncio viveu a vida 
De amor e alegria 
Era festa todo dia 



Eêê Boiadeiro, êêê Boiadeiro >2x 
Então do céu a voz de Deus falou >2x 
Do cavalo a viola, do sol a lua   
Do vento a chuva   
Você boiadeiro viveu  
E hoje no terreiro > 
Abençoa os filhos de Umbanda > 
Velho sábio, verdadeiro > 
Em nome de Oxalá, Nosso Senhor >2x 
Eêê Boiadeiro, êêê Boiadeiro >2x 
 
Maria Homem 
Composição: Eli 
O Senhor do Bonfim mandou luz infinita > 
Ela é Maria Homem ela é moça bonita >2x 
Da Bahia vem moça bonita >2x  
É Maria não é Homem, ela faz laços de fita 
A peixeira que ela usa  
Também corta as suas fitas 
Da Bahia vem moça bonita > 2x  
Vaquejando nos sertões ela é mulher bonita 
É baiana é faceira, ela usa muita fita 
Conhecida como homem ela é mulher bonita 
  
Boiadeiro Venâncio das Chagas 
 
Jetuá, Jetuá 
Toca o berrante boiadeiro 
Pegue seu chapéu de couro 
Ele tem sua guiada 
Pra tocar sua vaquejada 
Homem valente do sertão 
Seu Venâncio vai chegar 
Em nome de Oxalá 
Vem aqui abençoar 
Os seus filhos no Congá 
Seu Venâncio velho sábio 
Homem valente já chegou 
Os seus filhos abençoou 
Abençoou nesse Congá 
Vem trazendo de Aruanda 
As nossas leis da Umbanda 
Boiadeiro abençoado 
Ele é nosso camarada 
Em nome de Oxalá 
 
Manoel O Ferrador 



1. 
Composição: Eli 
Sou boiadeiro Manoel O Ferrador >2x 
Não esqueçam do meu nome  
Que eu também domino boi 
O boi valente 
Eu seguro no meu laço >2x 
Ele já fica mansinho 
E sai andando passo a passo 
Se tem demanda > 
Ponho o boi para pisar > 
Queimo com a brasa quente > 
Pra você vou trabalhar >2x 
No trote do meu cavalo 
Quem mandou eu vou buscar 
Se tem demanda... >2x 
Aos meus amigos  
Deixo aqui o meu recado 
Vão levando suas vidas  
Junto com o meu abraço 
2. 
Toca o berrante peão 
Deixa a boiada passar 
Manoel está no terreiro 
Se tiver um boi doente 
Manoel vai curar 
3. 
Manoel vai tratar. Auê boi 
Tocando a boiada. Auê boi 
Manoel vai cuidar. Auê boi >2x 
Tratando a boiada. Auê boi 
Ele vai cortando as estradas 
Auê boi >2x 
4. 
Composição: Eli 
Lua formosa que ilumina o céu 
Lua formosa que ilumina a terra 
Ilumina esse terreiro pra gira do boiadeiro 
Boiadeiro Manoel O Ferrador 
 
Boiadeiro Gumercindo 
Composição: Entidade 
Sou Gumercindo 
Sou homem trabalhador 
Boiadeiro rezador 
Nasci no mato, sim senhor 
Sou Gumercindo 



Não tem caminho fechado 
Não tem filho amargurado 
Nem coração apertado 
 
Boiadeiro Juvêncio 
 
Sou boiadeiro, sou sim senhor 
Me chamo Juvêncio, a Umbanda me chamou 
Eu venho do sertão aqui neste Congá 
Venho em nome de Zambi e do Pai Oxalá 
 
Caboclo Boiadeiro 
 
Mas que lindo caboclo chegou 
É um lindo caboclo ligeiro 
Saravá esta linda Umbanda 
Aqui chegou Caboclo Boiadeiro 
Ele veio do sertão 
Correndo pelas estradas 
Estalando seu chicote 
Carreando sua boiada 
Ai, ai, ai, meu Deus do céu 
Ai, ai, ai, Virgem Maria 
Umbanda de boiadeiro 
Vara o raiar do dia 
 
Caboclo Vaqueiro 
 
Boa noite, meus senhores >2x 
Dai-me licença para um cavaleiro >2x 
E moro em mata serrada >2x 
O meu nome é Caboclo Vaqueiro >2x 
Deus vos salve Casa Santa >2x 
Onde Deus fez a morada >2x 
Onde mora o cálice bento >2x 
E a hóstia consagrada >2x 
 
Maria Flor 
 
Ela faz denguinho, ela faz chamego, ela arriou 
Ela faz carinho, ela tira o medo, ela arriou 
Até cavalo xucro e boi brabo ela amanso 
Com seu jeitinho ela é Maria Flor 
Ela arrio na linha de Umbanda, ela arriou 
Ela é boiadeira, ela é Maria Flor 
Ela arrio na linha de Umbanda, ela arriou 



Ela é boiadeira, ela é Maria Flor 
 
Seu Lourenço Boiadeiro Delegado  
1. 
Composição: Eli          
Pelos verdes campos > 
Vem guiando a boiada >2x 
Cada boi que se desvia > 
Ele traz numa laçada 2x  
Nossa Senhora ilumine os seus caminhos 
Pra cumprir sua missão 
Boiadeiro vai chegar 
É Lourenço delegado boiadeiro no Conga 
Nossa Senhora ilumine os seus caminhos 
Pra guias uma boiada tem que saber do destino  
Seu Lourenço delegado-boiadeiro no Congá 
2. 
Letra e música: Eli 
Sou Lourenço o boiadeiro 
Nesta casa eu firmei 
A montaria está lá fora 
Com meu laço eu entrei 
Nesta gira de caboclo 
João boiadeiro é rei 
Jetuá, João Boiadeiro 
Seu Congá eu já saudei 
3. 
Composição: Eli 
Olha seu moço 
Abra aí essa cancela 
Seu Lourenço o boiadeiro 
É quem vai passar por ela 
Me dá licença, pois aqui eu já cheguei 
Sou Lourenço o boiadeiro 
Delegado me tornei 
Aclamado pelo povo da cidade onde cheguei 
O Seu Lourenço Boiadeiro Delegado 
Pelo povo aclamado 
Ensinou essa lição 
Nas cavalgadas 
Sob o sol e sob a chuva 
Quando estava olhando a lua 
Ele ouviu uma canção 
Que dizia assim: 
“Que o gado a gente marca 
Quando quer a gente mata 
Mas com a gente não dá não 



Que amigo a gente guarda 
No fundo do coração” 
Eu sou Lourenço Boiadeiro Delegado 
Pelo povo aclamado 
Com vocês meu coração 
 
Seu Zé da Boiada 
1. 
Em cima do seu cavalo 
Vem chegando o boiadeiro 
Cuidando da sua boiada  
E dos filhos do terreiro 
Boiadeiro é corajoso 
Boiadeiro é valente  
O Seu Zé da Boiada  
Está sempre presente 
Facão, espora 
Chicote e corrente 
Levando sua boiada 
E seguindo em frente 
2. 
Vem descendo a ribanceira 
Sacudindo a poeira 
Saravando o terreiro 
E trazendo os boiadeiros 
Chapéu de couro  
É forte como um touro 
Sua trova vale ouro 
A família é seu tesouro 
 
Seu Zé do Pito 
Composição: Reinaldo Godinho 
Toca a boiada na estrada > 
Joga o laço e dá seu grito > 
Abre a porteira quebrada > 
Esse é seu Zé do Pito >2x 
De São Luis do Purunã 
Ele foi prá Aruanda numa linda manhã 
Viver pertinho de Oxalá 
Pra vir aqui ajudar a resolver as demandas 
Com seu chapéu de boiadeiro 
Zé do Pito vem cá  
Vem trabalhar no terreiro 
 
Zé do Banhado 
Composição: Eli 
Na comitiva vem o Zé do Banhado 



Jogue o laço boiadeiro 
Aqui têm boi atolado >2x 
Jogue seu laço oh Zé 
Ajude os filhos 
Eles vêm com muita fé 
 
Zé Firmino 
Composição: Júnior 
Zé Firmino é boiadeiro 
Boiadeiro do Senhor 
Zé Firmino é boiadeiro 
Boiadeiro, sim senhor 
Zé Firmino é boiadeiro 
Boiadeiro e laçador 
Zé Firmino é boiadeiro laçador 
Das almas do Senhor 
 
Zé Tonho da Ribeira 
1. 
Composição: Reinaldo Godinho 
Sou boiadeiro, eu sou do laço 
E sou ligeiro para ajudar 
Uma criança, um companheiro 
Trago esperança no meu cuidar 
Sou cavaleiro  
E não tem hora que eu não queira  
Sou Zé Tonho da Ribeira  
Vou trabalhar 
Para tocar a liberdade, fazer verso 
A verdade do universo 
Só o bem pode ensinar 
Sou cavaleiro 
Sou da vaqueira 
Sou boiadeiro 
Sou Zé Tonho da Ribeira 
2. 
Composição: Zé Tonho da Ribeira 
Eu pari um bezerrinho 
Pequenino pra criar 
Dei capim de alimento  
E cachaça pra firmar 
Não tem chifrudo mandingueiro 
Pra me desafiar 
Sou Zé Tonho da Ribeira 
Boiadeiro Saravá 
 
PONTOS DE LINHA 



 
1. 
Valei-me meu bom Boiadeiro 
Dai-me forças pra tristeza suportar 
Vou soltar o nó da boleadeira Boiadeiro > 
Pra prenda poder voar >2x 
Toca o berrante Boiadeiro 
Toca forte que é pra Prenda escutar 
E guia a Prenda em segurança Boiadeiro > 
Pra plagas do Pai Oxalá >2x 
 
2. 
Zás, zás, zás 
Boa noite meus senhores 
Zás, zás, zás 
Boa noite venham cá 
Zás, zás, zás 
Eu me chamo boiadeiro 
Zás, zás, zás 
Aqui e em qualquer lugar 
 
3. 
Oh lá nas matas 
Lá na Jurema 
É uma lei severa 
É uma lei sem pena 
 
4. 
Cadê minha corda de laçar meu boi 
O meu boi sumiu 
Eu não sei pra onde foi 
 
5. 
Toma lá vaqueiro, 
Toma jaleco de couro 
Toma jaleco de couro 
Oi na porteira do curral 
 
6. 
Seu boiadeiro por aqui choveu >2x 
Choveu que água rolou 
Foi tanta água que seu boi nadou 
 
7. 
Estava sentado na estação de Leopoldina 
Estava carreando boi 



Lá pras bandas de Minas 
Boiadeiro ê, boiadeiro á 
Boiada boa 
Como a de Minas não há 
Boiadeiro ê, boiadeiro á 
 
8. 
É hora, é hora > 
É hora de rezar >2x 
A certeza que eu tenho 
De morrer para viver 
É a certeza que na mata 
Folha verde vai nascer 
Boiadeiro no sertão 
Vence tudo que vier 
Vence a mata e touro bravo 
Vence o mal se Deus quiser 
É hora, é hora > 
É hora de rezar >2x 
Manhazinha quando surge 
Boiadeiro já acordou 
Já fez reza, já fez prece 
E o mundo então ganhou 
Gira o tempo gira o dia 
Gira o laço pelo ar 
Atacando usando o peito 
Louvando Pai Oxalá 
É hora, é hora > 
É hora de rezar >2x 
 
9. 
A menina do sobrado > 
Mandou me chamar > 
Pra seu criado >2x 
Eu mandei dizer a ela 
Estou vaquejando meu gado 
Oh boiadeiro > 
Eu gosto do samba arrojado >2x 
 
10. 
Boiada boa, boiada de São Vicente >2x 
Com tanto boi bonito > 
Me mandaram um boi doente >2x 
 
11. 
Abalei minha roseira 



Lá na beira do caminho 
Na aldeia de boiadeiro 
Não se pisa em espinho 
 
12. 
São sete anos 
São sete noites 
Que eu andava 
Lá na Juremeira 
Quem vem lá sou eu >3x 
Boiadeiro eu sou 
Oi zum zum zum bateu 
Na cancela sou eu 
Ta faltando um boi 
Esse boi é meu 
 
13. 
Pedrinha miudinha, 
Pedrinha da Aruanda ê. 
Lajedo tão grande, 
Tão grande na Aruanda ê. 
 
14. 
Estrela Dalva é minha guia 
Que alumeia sem parar 
Alumeia a mata virgem 
Cidade do Aiucá 
Cidade do Jurema 
 
15. 
Eu atirei, eu atirei ninguém viu 
Só boiadeiro 
É quem sabe 
Aonde a flecha caiu 
 
16. 
Abre esse campestre 
Que eu quero passar 
Quero ver meu gado 
Aonde é que ele está 
 
17. 
Na minha boiada me falta boi 
Oi me falta um ou me falta dois 
Oi me falta dois ou me falta três 
 



18. 
Tum, tum, tum 
Bateu na porteira 
Tum, tum, tum 
Bateu na cancela 
Chegou Boiadeiro de Umbanda 
Menina, saia desta janela 
Vestindo gibão de couro 
Ele é bom versejador 
Você ta correndo perigo, moça 
Ele é bom namorador 
Ele é boiadeiro da mina 
Da mina de ouro em pó 
Quando a viola esquenta a umbanda 
Sabe dançar até num pé só 
 
19. 
Não toque nesse boi 
Este boi é cruzado 
Ele é de boiadeiro 
Caboclo valente  
De quem sou afilhado 
Se você precisar 
Boiadeiro está aqui 
Mas não toque no boi 
Que a ponta da chibata 
Pode te ferir 
 
20. 
Ela faz carinho, ela faz chamego 
Ela arriou 
Ela faz denguinho, ela tira o medo 
Ela arriou  
Até cavalo xucro e boi brabo ela amansou  
Com seu jeitinho ela é Maria Flô 
E arriou na linha de Umbanda 
Ela arriou 
Ela é boiadeira, ela é Maria Flô 
 
21, 
Seu boiadeiro que horas você chegou >2x 
Eu cheguei de madrugada  
Depois que o galo cantou 
Boiadeiro ê  
Boiadeiro á 
Você volte amanhã  



Antes de o galo cantar 
 
22. Boiadeiro, me mandaram lhe chamar 
Composição: Eli 
Seu boiadeiro me mandaram lhe chamar >2x 
Estou pisando em brasa quente  
Venha aqui nos ajudar 
Seu boiadeiro traga aqui o seu gibão  
Seu berrante e sua corda > 
Pra laçar um boi fujão >2x 
 
23. 
Ê boiadeiros 
Ê ê ê ê boi>2x 
Boiadeiro joga o laço 
Prá guiar sua boiada 
Boiadeiro, boiadeiro 
Venha aqui nos ensinar 
Adomar um boi valente 
E trabalhos desmanchar 
 
24. 
Composição: Eli 
E boiadeiro, e e boi 
Boiadeiro joga o laço 
Pra guiar sua boiada 
Boiadeiro, boiadeiro 
Venha aqui nos ensinar 
A domar o boi valente 
E a demanda desmanchar 
E boiadeiro, e e boi >2x 
Boiadeiro não vacila 
Boiadeiro é demais 
Joga o laço com firmeza 
Pega o boi pra amansar 
Quando o boi já está mansinho 
Solta o laço devagar 
Fica atento o tempo todo 
Prá boiada não estourar 
E boiadeiro, e e boi >2x 
Boiadeiro, boiadeiro 
Boiadeiro é bom demais 
Boiadeiro não vacila 
Porque sabe o que faz 
E boiadeiro, e e boi >2x 
 
25. 



Boideiro >3x 
É bom demais 
Boiadeiro não vacila 
Porque sabe o que faz 
 
26.  
Seu boiadeiro eu quero desatar um nó > 
Minha vida está no laço > 
Eu não sei mais o que faço >2x 
Levei meu boi pra pastar lá na campina 
Não acho o caminho de volta 
Nem com lamparina 
Gritei pro seu rei do laço 
Meu amigo boiadeiro 
No toque do seu berrante 
Encontrei o candeeiro 
Peço a Pai Oxalá > 
Que dê luz ao boiadeiro > 
Que desatou mais um nó > 
Dos filhos do seu terreiro >2x 
 
27. 
Salve o boiadeiro, salve a boiada > 
Salve a Virgem Maria, salve esta morada >2x 
Salve a luz divina e o rei lá da Chapada >2 
Salve a Santa Cruz, salve a Virgem Imaculada >2x 
 
28. 
Minha boiada é de 31 >2x 
Só estou vendo 30 > 
Tá faltando 1 >2x 
 
29.  
Êeeeeee Boiadeiro >2x 
Ele é caboclo, ele é guerreiro 
Laçador de gado bravo 
Quando chega no terreiro 
Ali faz o seu reinado 
Vaqueiro lá do sertão 
Trabalha de noite e de dia 
Chapéu de couro na mão 
É o rei da valentia 
Com o seu berrante de lado 
Êeeeeee Boiadeiro >2x 
Pela estrada que ele anda 
Lá pras bandas do sertão 



Seu laço vence demanda 
Seu chapéu a solidão 
Em cima de seu cavalo 
Vai tocando sua boiada 
Seu berrante é forte brado 
Rompendo a madrugada 
Ele é um vaqueiro cismado 
Ele é Seu Boiadeiro 
 
30. 
Vem boiadeiro vem > 
Gira o seu laço na mão >2x 
Seu boiadeiro 
Toca boi, toca boiada 
De dia, de madrugada 
Ele é o rei lá no sertão 
Chapéu de couro 
Ele toca seu berrante 
Ele faz sua zoada 
Lá pras bandas do chapadão 
 
31.  
De lá vem vindo, de lá vem só 
De lá vem vindo a força maior 
De lá vem vindo, boiadeiro vem só 
Vem trazendo a força maior 
 
32. Descarrego de Boiadeiro 
Boiadeiro veio para trabalhar > 
Boiadeiro veio para o mal levar >2x 
Firmou o seu ponto 
E afastou os inimigos > 
E abençoou todos os seus amigos >2x 
 
33. Água da chuva 
Composição: Eli 
Água da chuva 
Sereno da madrugada 
O dia já vem raiando 
Boiadeiro vai pra estrada  
Ouça caboclo, não esqueça a proteção 
Ao rezar pra Virgem Santa 
Tenha seu chapéu na mão 
Café no bule, uma abraço na amada 
Dá um beijo nas crianças 
Boiadeiro vai pra estrada 



Ouça caboclo, não esqueça a proteção 
Ao rezar pra Virgem Santa 
Tenha seu chapéu na mão 
 
SUBIDA DE BOIADEIRO 
 
Mais um adeus aleluia, adeus 
Vou pra Jurema 
Quem vai embora sou eu 
Eu já vou, já vou 
Eu já vou pra lá 
Tupã me chama 
Eu já vou me retirar 
 
Subida do boiadeiro Manoel Ferrador 
Toca o berrante peão 
Não deixe a boiada passar 
Manoel já vai embora > 
Vai pro reino de Oxalá >2x 
 
Felicidade 
Composição: Lupicinio Rodrigues 
Felicidade foi se embora > 
E a saudade no meu peito ainda mora > 
E é por isso que eu gosto lá de fora > 
Porque sei que a falsidade não vigora > 
A minha casa fica lá de traz do mundo 
Onde eu vou em um segundo  
Quando começo a cantar 
O pensamento parece uma coisa à toa 
Mas como é que a gente voa  
Quando começa a pensar 
Felicidade foi se embora... > 
Na minha casa tem um cavalo tordilho 
Que é irmão do que é filho  
Daquele que o Juca tem 
E quando pego meu cavalo e encilho 
Sou pior que limpa trilho  
E corro na frente do trem 
Felicidade... > 
 
Prenda Minha 
Adaptação: Marcus Viana 
Vou me embora, vou me embora > 
Prenda minha > 
Tenho muito o que fazer >2x 
Tenho de ir para o rodeio, prenda minha > 



Nos campos do bem querer >2x 
Noite escura, noite escura, prenda minha > 
Toda noite me atentou >2x 
Quando foi de madrugada, prenda minha 
foi se embora e não voltou  
Vou me embora, vou me embora >  
Prenda minha > 
Tenho muito o que fazer >2x 
Tenho de ir para o rodeio, prenda minha  
Nos campos do bem querer >4x 


