
QUIMBANDA  
 
Abertura da Gira 
1. 
Com licença da Umbanda > 
Pra Quimbanda eu vou virar >2x 
Vou chamar todos os Exus >  
Para todo mal levar >2x 
Oi, dá licença ê > 
Oi, dá licença a > 
Oi dá licença ê > 
Pra firmar nosso Congá >2x 
Desci, desci, a Umbanda me chamou >2x 
Na minha banda sou maior > 
Oxalá ainda é maior >2x 
2. 
Peço licença a Exu 
Vamos todos trabalhar 
Saravando pai Ogum 
Hoje tem festa no Congá 
Passarada revoou 
Pai Oxossi é caçador 
Foi louvar Iemanjá 
A mãe suprema do fundo mar  
Mamãe Oxum com seu manto nos abençoou 
Mãe Iansã na ventania o mal carregou 
Nanã, capurucaia que a todos consola 
Pai Omolu, tire as dores nessa hora 
E na pedreira quando a pedra rolou 
Eu bati minha cabeça e agradeci a Pai 
Xangô 
E nesse dia nós vamos comemorar > 
Sarava a nossa Umbanda > 
Salve meu Pai Oxalá >2x 

 
Ponto do Seu Omolu 
 
1. 
Meu Pai Oxalá, é o rei > 
Venha me valer >2x 
O Velho Omolú, Atotô Abaluaê >2x 
Atotô Abaluaê, Atotô Babá 
Atotô Abaluaê, Atotô é Orixá 
2. 
Há quanto tempo  
Eu andava te procurando >2x 



Abaluaê Atotô >4x 
3. 
Quem vê o velho no caminho > 
Pede a benção > 2x 
Abaluaê Atotô > 4x 
4. 
Um passarinho cantava 
E de repente ele voou, voou  
Mas era um velho caminhando pela estrada > 
Seu Omolu, atotô >2x 
 
Nanã Buruque 
1. 
Eu vou saudar > 
Mais velha de Umbanda > 
Protetora do Congá >2x 
Salubaê o Mamãe > 
Vem nos valer > 
Das suas águas > 
Sarava Nanã Buruquê >2x 
2. 
São flores Nanã, são flores 
São flores Nanã Buruque 
São flores Nanã, são flores 
Do seu filho Abaluaê 
Nas horas de agonia 
É ele que vem nos valer 
É ele Nanã, é meu pai > 
É o seu filho Abaluaê >2x 
3. 
Atraca, atraca > 
Quem vem na onda é Nanã >2x 
É Nana, é Oxum , é a Rainha do Mar > 
Êa >2x 
4.  
É Nanã >3x 
É Nanã êê 
É Nanã >2x 
É Nana Buruquê 
Atraca atraca que aí vem Nanã êê > 
Atraca atraca que aí vem Nanã ê á >2x 
5. 
Êeee de noite, ê 
Êe de noite até de manhã 
Eu ouvi cantar pra Nana 


