
OCASIÕES ESPECIAIS 
 
Amaci 
Composição: Leonardo Guimarães 
A todos que olham > 
A todos que estão aqui > 
Muita atenção, hoje é noite de Amaci >2x 
Filhos de fé respeitem o pano branco 
Babalaô preparou seu banho santo 
Filhos de fé respeitem pemba e Congá 
Dentro da lei vem saudar teu Orixá 
Saravá Ogum 
Tenho a cabeça lavada 
Fiz meu batismo na Umbanda 
Hei de louvar os meus guias 
 
Amalá 
Composição: Andir de Souza 
Como é que pode meu irmão >2x 
Cinco pães e dois peixes 
Alimentar a multidão 
É a fé, a fé, a fé 
É a fé em Pai Oxalá 
Aceite no dia de hoje > 
A nossa oferenda > 
O nosso Amalá >2x 
 
Aniversário 
1. 
Um abraço dado 
De bom coração 
É sempre um abraço 
Uma bênção, uma atenção 
Oh Deus lhe guarde 
Oh Deus lhe ajude 
Que Deus lhe de  
Felicidade e saúde 
2. 
Parabéns a você... 
Com Deus ao seu lado 
Num novo porvir 
Que a vida lhe seja 
Um eterno sorrir 
 
Batismo 
1. 
Composição: Bitty/ Gilda Máximo 



Vou pedir a São João 
O batismo no Jordão 
Água pra benzer 
Benzer e bem dizer 
Sal, sabor da vida 
Vida, viva com amor 
Óleo para unção 
União com o fogo do saber 
Vamos todos meus irmãos 
Estender as nossas mãos 
Para abençoar este filho dos Orixás 
Segue o teu caminho 
Nada lhe faltará 
Zambi está contigo 
E sua vida iluminará 
2. 
Iemanjá cadê Ogum 
Foi com Oxóssi ao Rio de Jordão 
Foram saudar São João Batista 
E batizar Cosme e Damião  
 
Casamento 
1. 
Composição: Reinaldo Godinho 
21 velas para iluminar 
O amor imenso que vai se casar 
21 velas para conduzir 
Flores e incenso pro caminho abrir. 
2. Pão da Vida 
Composição: Reinaldo Godinho 
O amor é o pão da vida 
Dele alimentarei os dias 
Estando em ti  
E tu em mim  
Assim em paz na alegria 
Das sete linhas de Umbanda 
Vibrando na luz 
Eu e você como um sol 
Em nossa aliança de amor 
Aconteceu 
Estou do seu lado 
Recebendo axé nesse terreiro sagrado 
Nossa fé 
Nossas vibrações 
A união de nossos corações 
 
Cruzamento 



 
Cruza, cruza vamos cruzar> 
Estes filhos neste Congá >2x 
Com licença de Oxalá 
Com as forças da mãe Iemanjá 
 
Cruza, cruza já cruzei 
Estes filhos dentro da lei 
 
HOMENAGEM AO PAI FERNANDO 
Letra: Eli 
Babalaô de Ogum, e o > 
Babalaô, Ogunheô >2x 
Se a rosa é do jardim 
Pai Fernando é do Terreiro 
Abram alas minha gente 
Vai chegar Ogum Guerreiro 
Quando a noite é de luar 
No astral quanta magia 
Mas se o céu está escuro 
Tranca Ruas vigia 
Alegria no terreiro 
Muita luz nesse Congá 
Vem trazendo Akuan 
Pro Pai Fernando trabalhar 
Akuan chefe guerreiro 
Com as armas a brilhar 
Foi exemplo de soldado > 
Hoje é dono de Congá >2x 
 
Homenagem ao Terreiro 
 
A lei da Umbanda tem seus Orixás 
Todos eles vêm da natureza 
Saravá a nossa Umbanda 
Saravá a nossa realeza 
 
Obi 
Sete Cavaleiros 
Composicão: Ruy Maurity / José Jorge 
De quem sou eu, meu Pai >2x 
Me diga lá, me diga lá Obatalá  
De quem sou eu, meu Pai >2x 
Eu sou da Terra, sou do vento > 
Sou do mar >2x 
Sete cavaleiros, todos sete encantados 
Filhos da inocência 



Pai de todos os pecados 
Sete feiticeiros, sete cores da manhã 
São guerreiros e amantes  
Companheiros de Tupã 
De quem sou eu... > 
Sete cavaleiros, todos sete concebidos 
Pela chama dos amantes 
Pelo medo dos vencidos 
Sete bandoleiros eram sete resta um 
Vem chegando triunfante 
Num cavalo de Ogum 
 
Saudação a Pai (Mãe) de Santo 
1. 
Letra: Caboclo Akuan / Bitty 
Música: João Costa 
Seja bem vindo Pai (Mãe) de Santo 
Mensageiro (a) de Oxalá 
Tua coroa ilumina 
Revelando o caminho da fé 
Tua guia conta força e magia > 
Firmada com a cor do Orixá >2x 
O Terreiro do Pai Maneco 
Está lhe saravando 
Receba amigo (a) Pai (Mãe) de Santo 
Esta homenagem dos filhos de Akuan 
2. 
Vamos saravar o Pai (a Mãe) de Santo  
Que chegou neste Congá 
Ele é Babalaô ( Ela é Ialorixá) 
Babalaô de Orixá (Ialorixá de Orixá) 
 
Saudação ao Pai Pequeno 
Composição: Andir de Souza 
Vamos saravá, nosso povo de Umbanda, saravá 
Saravá, Pai Maneco, saravá 
Salve Seu Akuan, saravá 
Vamos saravá nosso povo de Umbanda, saravá 
Saravá, Pai Pequeno, saravá 
Salve Babalaô, saravá 
Ogum 
Umbanda tem fundamento 
Tem mironga e hierarquia 
Pai Pequeno firma pemba 
Babalaô firma guia 
Vamos saravá, nosso povo de Umbanda  
Saravá 



Saravá, Pai Maneco, saravá 
Salve Seu Akuan, saravá 
Vamos saravá nosso povo de Umbanda, saravá 
Saravá, Pai Pequeno, saravá 
Salve Babalaô, saravá 
Ogum 
Seu terreiro está em festa 
Vamos todos festejar 
Chama lá o Pai Pequeno 
Para cuidar deste Congá 
E quem cuida dos meus filhos 
Merece meu patuá >3x 


