
POMBA GIRA 
 
PONTOS INDIVIDUAIS 
 
Pomba Gira Maria Padilha das Almas 
1. 
Abra esta Cova 
Quero ver tremer 
Abra esta Cova 
Quero ver balancear> 2x 
Maria Padilha das Almas 
O cemitério é o seu lugar  
É na Calunga que a Padilha mora> 
É da Calunga que ela vem girar> 2x 
2. 
Rainha é soberana > 
Dama da noite > 
Como é lindo seu bailar >2x 
Quando ela passa 
Com sua dança encanta 
Com sua rosa 
Perfuma meu caminhar 
Eu te entrego 
Minha vida meu destino 
Seus olhos são o caminho 
Por onde devo passar 
Salve Maria Padilha 
Laroiê, é mojibá  
Moça bonita e faceira 
Pombogirê, Pombogirá >2x 
Lá na porta da Calunga 
Com sete rosas em cruz 
Eu acendo uma vela 
Padilha é quem me conduz 
Com sua taça encantada 
Ela bebe a nossa dor 
Menina da madrugada 
Me olhe por onde eu for 
3. 
Nos sete cruzeiros 
Ela é rainha 
Ela tem a força de Omolu 
É o braço forte de Ogum Megê 
É o raio de luz de Iansã 
Ela é coroada de força 
Ela é coroada de luz 



Ela é Maria Padilha 
Que na calunga tem muita luz 
4. 
Onde é que a Maria Padilha mora 
Ela mora na mina de ouro 
Onde o galo não canta 
E criança não chora 
5. 
Maria Padilha  
Você é a flor perfeita 
Que vem dentro desta seita 
Para aqueles que têm fé 
Tu és a rosa que perfuma a Umbanda 
Vencedora de demanda 
Com amor e muito axé 
Maria Padilha > 
Não me deixe andar sozinho > 
Põe a rosa sem espinhos > 
Nos caminhos onde eu passar >2x 
Ó pomba girê, ó Pomba Gira 
Faça um tapete de rosas 
Prá que eu possa caminhar 
 
Pomba Gira da Calunga 
 
Já mandaram me chamar 
Pomba Gira vai girar 
Pomba Gira da Calunga 
Vem aqui prá trabalhar 
A moça que está na praia 
Peixinho sabe quem é 
É vermelha a sua saia 
Vai chegar Exu mulher 
 
Pomba Gira Cigana 
Composição: Gustavo Guimarães 
No caminho do terreiro  
Eu encontrei uma mulher 
Vinha linda e perfumada  
Eu quis saber quem ela é 
Pomba Gira cigana > 
Pomba Gira, ela é > 
Ela vem caminhando > 
Ela chega girando > 
Na ponta do pé >2x 
 



Pomba Gira do Cruzeiro das Almas 
 
Nasceu no cruzeiro das almas 
Uma roseira que já deu flor 
Entre elas uma rosa 
Que em uma linda mulher  
Se transformou 
Praticando sua caridade 
Com muito amor 
Exalando harmonia 
Como o perfume da flor 
Ela é moça bonita 
É faceira e formosa 
Pomba Gira do Cruzeiro 
É a mais bela das rosas 
 
Pomba Gira Dama da Noite 
 
Rainha da noite 
Senhora que me fascina 
Lhe faço a corte 
Me guarda e me ilumina 
Linda dama de vermelho 
Mistério e sedução 
Vem me dar o seu conselho 
E aliviar meu coração 
Dama da noite e da poesia 
Vem girar no meu terreiro 
Trazendo sua alegria 
E o seu poder certeiro 
 
Pomba Gira da Estrada 
1. 
Vinha caminhando pela rua 
Quando uma moça bonita eu vi 
Com sua sandália de prata > 
Sua saia dourada > 
Ela sorriu para mim >2x 
Eu perguntei a ela 
Onde fica a sua morada 
Ela respondeu prá mim, assim 
Moro numa estrada sem fim 
2. 
Mas ela vinha caminhando pela estrada 
Tão feminina como a brisa da manhã 
Deu uma linda gargalhada 



Era Pomba Gira da Estrada 
Deu um clarão na rua 
Era Pomba Gira, seu Tata Caveira 
E seu Tranca Ruas 
 
Pomba Gira da Figueira 
 
Foi em uma estrada velha 
Na subida de uma serra 
Numa noite de luar 
Pomba Gira da Figueira 
Moça bela e faceira 
Dava o seu gargalhar 
Por quê? 
Ela é mojibá >4x 
 
Pomba Gira Formosa 
 
De Tranca Ruas  
Ela é a mais formosa 
Ela é a bela rosa 
Vem aqui pra trabalhar 
Seu olhar é encantador 
Ela é a Pomba Gira 
Que trabalha com amor 
 
Pomba Gira de Maceió 
 
Pomba Gira ê, ê > 
Pomba Gira de Maceió > 
Mas ela é Pomba Gira 
Pomba Gira de Maceió 
 
Pomba Gira Maria do Balaio 
 
No portão do cemitério > 
Eu vi uma mulher a gargalhar >2x 
Mas ela é Maria do Balaio 
Mas ela é Maria do Balaio 
 
Pomba Gira Maria Caveira 
1. 
Se a catacumba tem mistérios 
Ela é Maria Caveira 
Rainha do cemitério 
Ela é loira, tem olho azul 



Maria Caveira mensageira de Omolu 
2. 
Maria Caveira eu vim cantar em seu louvor 
Meus caminhos estão fechados 
Abra eles, por favor 
Na barra da sua saia  
Corre água e nasce flor 
 
Pomba Gira Maria Mulambo  
1. 
Aquela rosa que encontrei na encruzilhada 
Aquela rosa que plantei no meu jardim  
Maria Mulambo, Maria Mulher > 
Maria Padilha rainha de muita fé >2x  
2. 
Quem é essa moça 
Que vem estalando 
Osso por osso 
É Maria Mulambo 
Que mora no fundo do poço. 
3. 
Lá no morro tem, lá no morro há 
Uma linda lixeira para Mulambo morar >2x 
Véve Mulambo véve 
Ensina os seus filhos a viver 
Gira Mulambo gira 
Oi gira até o dia amanhecer 
 
Pomba Gira Maria Mulambo da Calunga 
 
Pomba Gira que vem lá da Calunga >2x 
Vem girando, gargalhando pelas encruzas >2x 
Maria Mulambo é feiticeira, é feiticeira > 
Maria Mulambo da Calunga > 
Seu feitiço não é de brincadeira >2x 
 
Pomba Gira Maria Padilha 
1. 
Quem viu o sol a se esconder 
Quem viu a lua a brilhar 
Quem viu o espinho da rosa 
Também vai ver Maria Padilha chegar 
Os seus olhos são verdes 
Sua cor é mulata 
Seus cabelos são negros 
A sandália de prata 



Numa mão tem perfume 
E na outra a flor 
Para a Umbanda querida 
Maria Padilha traz paz e amor 
2. 
Estava sentado na trilha 
Quando vi a mantilha 
Era a Pomba Gira 
Era Maria Padilha 
 
Pomba Gira Maria Padilha  
da Encruzilhada 
1. 
Exu Maria Padilha trabalha > 
Na encruzilhada >2x 
Toma conta, presta conta > 
Ao romper da madrugada >2x 
Pomba Gira, minha comadre > 
Me proteja noite e dia > 
Trabalhando na encruzilhada >  
Com sua feitiçaria >2x 
2. 
Dói, dói, dói,dói, dói > 
Um amor faz sofrer > 
Dois amor faz chorar >2x 
Te dei amor, te dei carinho 
Te dei a rosa e terei os espinhos 
Dói, dói, dói,dói, dói... >2x 
Rosa vermelha, rosa encarnada 
É a Maria Padilha da Encruzilhada>2x 
 
Pomba Gira Maria Padilha dos Sete Cruzeiros 
da Calunga 
 
Maria Padilha dos Sete Cruzeiros da Calunga 
Ela é Pomba Gira, ela é Pomba Gira 
Ela vem girar, gira 
Maria Padilha dos Sete Cruzeiros da Calunga 
Quando ela gira, quando ela gira 
É pro mal levar 
Se você não acredita, nem a ela olhe 
Se você a olhar e ela não gostar 
Todo mal pode levar 
Pois ela é Pomba Gira 
Que gira na Umbanda 
E na quimbanda ela é Pomba Gira 



Que gira na Umbanda e na quimbanda 
Gira 
Maria Padilha dos Sete Cruzeiros da Calunga 
Onde ela mora ela é rainha 
 
 
Pomba Gira Maria Quitéria 
1. 
Maria Quitéria, Pomba Gira da Calunga >2x 
Mas cuidado moço > 
Não se engane na encruza >2x 
Com seu punhal amarrado na cintura 
Maria Quitéria vem descer neste Congá 
2. 
Quando eu bato palmas 
Saravá a encruzilhada 
Saravá Exu mulher 
Quando eu bato palmas 
Saravá Maria Quitéria 
Rainha da madrugada 
Aí vem Sá Maria 
Dando um axé no pé 
Balançando a sua saia 
Reforçando a nossa fé 
3. 
Dizem que ela é faceira, formosa e guerreira 
Ela é tudo isso, e não é de brincadeira 
É Maria Quitéria, que vem descendo a ladeira 
E traz consigo puro axé 
E vem salvar filhos de fé 
Entra em nossa vida, fortalece a nossa alma 
Maria Quitéria, nossa amiga destemida 
 
Pomba Gira Menina 
1. 
Mas que menina linda 
Mas que menina bela 
É a Pomba Gira Menina 
Debruçada na janela 
2. 
Pomba Gira Menina 
Pomba Gira ela é 
Gira, gira menina > 
Gira e vem trabalhar > 
Pomba Gira Menina 
Pomba Gira ela é 



Pomba Gira Menina 
Vem, vem saravar 
Pomba Gira Menina 
Pomba Gira ela é 
Firma, firma seu ponto 
Firma na encruzilhada 
 
Pomba Gira da Praia 
1. 
Mandaram me chamar 
E eu vim do além mar >2x 
A praia é minha morada 
Junto com Iemanjá 
E a permissão de Oxalá 
Trago o amor e a esperança  
Para quem tem confiança 
E a mim mandar chamar 
2. 
Sou Pomba Gira da Praia 
E na barra da minha saia 
Protejo a todos da tocaia 
 
Pomba Gira Rainha 
1. 
Se a sua coroa é de ouro > 
A sua capa é encarnada >2x 
Pomba Gira Rainha tem força > 
Na calunga e na encruzilhada >2x 
2. 
Senhora, quem te deu tanta beleza? >2x 
É Pomba Gira Rainha > 
Dona de rara nobreza >2x 
E no terreiro vem baixar > 
Para todos ajudar >2x 
3. 
Pomba Gira Rainha  
Que comanda a madrugada 
Quando chega na encruza 
Solta sua gargalhada 
 
Pomba Gira Rosa Branca/Sete Ondas 
 
Mas ela vem no balanço do mar >2x 
Pomba Gira Sete Ondas/Rosa Branca apareceu 
Ela veio no terreiro de Umbanda 
Veio remexer mironga 



Pro seus filhos que tem fé 
 
Pomba Gira Rosa Caveira 
 
Sacode o pó > 
Que chegou Rosa Caveira > 
Pomba Gira da calunga > 
Vem levantando poeira >2x 
Suas mandingas são cercadas de mistério 
Saravá a Pomba Gira que vem lá do cemitério 
Se diz que faz, é melhor não duvidar 
Porque a Rosa Caveira promete pra não faltar 
Sacode o pó... >2x 
Levo uma rosa quando vou ao seu axé 
Falo com Rosa Caveira porque nela tenho fé 
Tudo o que peço nunca me deixou faltar 
Ela é muito formosa é Iná Iná e-mojibá 
 
Pomba Gira Rosa Negra 
1. 
É negra, é soberana, é poderosa 
É a mais linda das rosas  
Que encanta o jardim 
Lá na calunga é luz 
Que nos dá caminho 
Não nos deixa andar sozinhos 
Sempre pronta a nos ajudar 
É rica de energia e de beleza 
É cheia de alegria 
E acaba com a tristeza 
Sua missão é praticar a caridade 
Demonstrando lealdade 
E trabalhando para o bem 
Ajudando a quem lhe pede 
E a quem não pede também 
Mas se você não acredita 
Um dia há de acreditar 
Quando passar pela Calunga 
E a rosa Negra estiver lá 
 
Pomba Gira Rosa Vermelha 
1. 
Que rosa tão bonita 
Que rosa tão encarnada 
Pomba Gira da Calunga 
E também da encruzilhada 



Eu quero ver Pomba Gira, eu quero ver > 
Eu quero ver a senhora lá na encruza >2x 
2. 
Eu caminhava pela alta madrugada 
Sob o clarão da lua ouvi uma gargalhada 
Linda morena formosa 
Me diga quem você é 
Eu sou a dona da rosa 
Sou Pomba Gira de fé 
Eu levo a vida dançando 
Eu sou a dona da rosa 
Sou Pomba Gira de fé 
 
Pomba Gira Rosa Vermelha da Encruzilhada 
Composição: Eli 
Estou sentindo o perfume da rosa 
Da rosa vermelha da encruzilhada > 2x 
Conquistou os seus direitos 
Com nobreza e devoção 
Sua coroa brilha nas encruzilhadas 
Pomba Gira rainha ela é 
O seu perfume envolve a magia 
E traz alegria quando chega à girar 
Tão singela a rainha formosa 
A rainha das rosas 
Pomba Gira ela é 
 
Pomba Gira das Rosas 
1. 
Era meia noite lá na calunga 
Pomba Gira apareceu 
Iluminada pela lua 
Com a sua pele nua 
Um sorriso ela deu 
Mas ela é, ela é, ela é 
Pomba Gira das Rosas 
Misteriosa mulher 
2. 
Ela é Pomba Gira das Rosas 
A moça formosa  
Que exala o perfume no ar 
Mora na calunga pequena 
Tem sua pele morena 
E os olhos da cor do luar 
Ela é a certeza e a bondade 
E pratica sua caridade 



Nos caminhos por onde passa 
Ela é a verdadeira nobreza > 
O fruto de amor e pureza > 
Que na Umbanda germinou >2x 
 
Pomba Gira Rosita 
 
Rosita é uma moça bonita 
Que usa vestido de chita 
E vem para girar 
Colar, brinco e pulseira 
Pra todos agradar 
É a Pomba Gira Rosita 
Que vem pra trabalhar 
 
Pomba Gira Rúbia 
 
Vem, vem, vem vamos saravá 
É a Pomba Gira Rúbia 
Que chegou pra trabalhar 
Pode o céu relampejar 
Pode o fogo faiscar 
Que a Pomba Gira Rúbia 
Está aqui pra demandar 
Poeira no chão subiu 
Faisca não me acertou 
Demanda de Pomba Gira 
Só sabe quem experimentou 
 
Pomba Gira Salomé 
 
O seu reino de princesa 
Que bandeira  
Sua corte real vem saravar 
Vamos todos receber 
Pomba Gira Salomé 
Ela gira, ela gira no Congá 
Saravá 
 
Pomba Gira das Sete Saias 
1. 
Ela é uma moça bonita 
Ela é a cigana das saias 
Ela é Pomba Gira da Encruza 
É Pomba Gira das Sete Saias 
Com sua saia rodada 



Ela vem girar, girar 
Ela vence demanda na gira 
Ela vem pra trabalhar 
2. 
A noite traz o mistério 
Ao sair da aurora 
E a qualquer hora 
Chega minha senhora 
Trazendo alegria e axé 
Pro meu terreiro 
A sua saia rodada tem mistério 
Oi gira Pomba Gira das Sete Saias 
Oi gira que quando gira  
Traz esperança 
Girando a Pomba Gira das Sete Saias 
Mostrando sua beleza 
Quando ela dança 
 
Pomba Gira do Seu Tiriri 
 
Tiriri faca de ponta > 
Olha a capoeira que eu quero te pegar >2x 
Olha a moça que gosta de samba 
Olha o moço que quer batucar 
Aruê, aruê, aruê > 
Aruê, aruê, aruá >2x 
 
Pomba Gira do Seu Tranca Ruas 
 
Salve seu Tranca Ruas 
E também sua mulher  
Formosa, formosa, formosa ela é 
Trabalha na Umbanda 
E também no Candomblé 
Pomba Gira formosa, formosa ela é 
Trabalhando com seus filhos de fé 
 
Pomba Gira Tata Mulambo 
 
Tata Mulambo 
Ela mereceu ganhar 
Ganhar o que ganhou 
Foram sete rosas na calunga 
Sete marafos e uma saia de cetim 
E como tudo isso não bastasse 
Ela ganhou uma coroa de Atotô 



Atotô meu pai, Atotô meu senhor 
Tata Mulambo mereceu o que ganhou 
 
Velha do Cemitério 
Composição: Velha do Cemitério/ Ivo Hauer Malschitzky 
Velha calungou na Calunga > 
Velha curimbou no terreiro >2x 
Salve as mandingas da velha que sara > 
Salve as mirongas da velha que cura >2x 

 
PONTOS DE LINHA 
 
1. 
Arreda homem que ai vem mulher >2x 
Ela é a Pomba Gira > 
A mulher de muita fé >2x 
 
2. 
De vermelho e negro 
Vestindo a noite, o mistério traz 
De colar de ouro, brinco dourado 
A promessa faz 
Se é preciso ir, você pode ir 
Peça o que quiser 
Mas cuidado amigo, ela é bonita > 
Ela é mulher >2x 
E no canto da rua girando 
Girando, girando está 
Ela é moça bonita 
Girando, oi girando, oi girando lá 
Oi girando está, laroiê >3x 
Oi girando lá  
 
3. 
Que rosa tão bonita 
Que rosa tão encarnada 
Pomba Gira da calunga 
E também da encruzilhada 
Eu quero ver Pomba Gira, eu quero ver > 
Eu quero ver a senhora lá na encruza >2x 
 
4. 
Umbanda sua rainha chegou 
Umbanda, mais uma estrela brilhou >2x 
Oi salve, salve a Pomba Gira 
Que vem lá da encruza 



Para alegrar a nossa gira 
Oi salve o seu ponteiro de aço 
Salve a sua tesoura  
Que corta todo embaraço 
 
5. 
Tiriri faca de ponta > 
Olha a capoeira que quer te pegar >2x 
Olha a moça que gosta de samba > 
Olha o moço que quer batucar >2x 
Aruê, aruê, aruê > 
Aruê, aruê, aruá >2x 
 
6. 
Composição: Lucília Guimarães 
Pomba Gira que dança é essa > 
Que faz a vida da gente dançar >2x 
É a dança da lua, é a dança da rua > 
É a dança da moça, que traz alegria >2x 
 
7. 
Exu fez uma casa 
Com sete portas e sete janelas >2x 
Exu não precisa de casa 
É Pomba Gira que vai morar nela 
 
8. 
Exu Maré-Maré, nascido em Belém 
Exu Babalaô, é Pomba Gira 
Que aqui vem 
 
9. 
Está na Atalaia de Pomba Gira >  
De Pomba girê, para que não caia >4x 
Oi Pomba girê, Pomba Gira, ô 
Oi Pomba girê, Pomba Gira 
Olha a Pomba girê, olha a Pomba Gira 
Leva mironga pro fundo do mar 
 
10. Pomba Gira Blues 
Composição: Ivo Hauer Malschitzky 
Desempregado, ninguém pra me ajudar 
Aluguel atrasado, agiota cobrando 
A mulher me avisando que ia me deixar 
Fui na macumba pra me benzer 
Uma moça bonita parou na minha frente 
Me disse: “Compadre, eu ajudo você 



Preste atenção no que é pra fazer 
Me acenda uma vela , farofa amarela > 
Com o nome dela na encruza de T > 
Na encruza de T, na encruza de T >2x >2x 
Hoje estou bem, toco no meu bar 
Com disco gravado carro importado 
Dinheiro aplicado é melhor não espalhar 
Só com minha mulher que não deu mais pé 
Mas não tem problema nem é pra ter pena 
Porque hoje eu tenho a mulher que eu quiser 
Valeu Pomba Gira da encruza de T 
Valeu minha Comadre, essa eu devo a você 
Nessa Pomba Gira minha fé ninguém tira 
E o que for pra ela eu não vou esquecer 
Não vou esquecer, não vou esquecer 
De acender uma vela, farofa amarela 
E o que mais for dela na encruza de T 
Na encruza de T ,na encruza de T 
Tudo o que for dela, arofa amarela 
Acender uma vela na encruza de T 
 
11. 
Olha a pomba gire ee > 
Olha a Pomba Gira > 
Olha a pomba girê, olha a pomba gire > 
Olha a Pomba Gira >2x 
Pomba Gira tem sete maridos 
Olha a Pomba girê, olha a Pomba Gira 
Pomba Gira da saia rodada  
Que bebe que fuma na encruza fechada 
Olha a Pomba gire > 
Olha a Pomba gire ee... >2x 
Pomba Gira Maria Mulambo 
Maria Padilha, Rainha das Almas 
Pomba Gira das Sete Encruza 
Rainha do Lodo, cigana falada 
 
12. 
E a Pomba Gira vem girar> 
E a Pomba Gira vem trabalhar> 2x 
Ela é demandeira 
Quando pisa na tronqueira 
Ela é justiceira 
Na encruza ela é guerreira 
 
13. 



Senhora Pomba Gira  
Eu vou cantar em seu louvor 
Na barra da sua saia 
Corre água e nasce flor 
 
14. 
Uma rosa cor de sangue 
Cintila em sua mão 
Um sorriso que nas sombras 
Não diz nem sim nem não 
Põe na boca a cigarrilha 
E mais se acende o olhar 
Que conhece o bem e o mal 
De quem quiser amar 
 
15. 
Ela gira no ar, ela gira na praça 
Ela gira na rua êêêê 
Ela canta, ela dança 
Ela vive sorrindo em noite de lua 
Ela é sincera, ela é de verdade > 
Mas cuidado amigo > 
Que ela não gosta de falsidade >2x 
 
PONTOS DE SUBIDA 
 
1. 
Pomba Gira que vai girar > 
Vai girar, vai girar > 
Vai pro fundo do mar >2x 
Vai, vai, vai Pomba Gira >3x 
2. 
Vai, vai moça bonita 
Vai, vai minha senhora 
Pomba Gira diz adeus > 
Se despede e vai embora >2x 
3. 
Vai Pomba Gira,  
Vai Pomba Gira passear 
Numa estrada tão bonita 
Numa noite de luar 
4. 
Adeus Pomba Gira, adeus 
Encruzilhada chama e ela vai a oló 
Ela vai a oló 
Seu cavalo fica aqui 



E ela vai numa gira só 
Numa gira só 
Adeus Pomba Gira, adeus 
Calunga chama e ela vai a oló 
Ela vai a oló 
Seu cavalo fica aqui  
E ela vai numa gira só 


