ABERTURA
Hino da Umbanda
Refletiu a Luz Divina
Com todo seu esplendor
Vem do reino de Oxalá
Onde há paz e amor
Luz que refletiu na terra
Luz que refletiu no mar
Luz que veio de Aruanda
Para tudo iluminar
A Umbanda é paz e amor
É um mundo cheio de luz
É força que nos dá vida
E à grandeza nos conduz
Avante filhos de fé
Como a nossa lei não há
Levando ao mundo inteiro
A bandeira de Oxalá
A Grande Luz
Composição: Roberto Stanganelli / Francisco Barreto /
Ari Guardião

Existe até gente grande
Com medo da escuridão
Também existe pessoas
Querendo uma explicação
Oxossi Orixá das matas
É o mesmo São Sebastião
Iemanjá é a Nossa >
Senhora da Conceição >2x
A Igreja tem os seus Santos
A Umbanda seus Orixás
As duas se sincretizam
As duas pregam a paz
O mesmo Deus numa Igreja
É Zambi, Obatalá
Apenas mudando o nome >
Jesus Cristo é Oxalá >2x
Na bondade de Sant’Ana
Um bom umbandista crê
Na figura veneranda
Da Mãe Nanã-Buruquê
Mudando até no espaço
O laço que não se vê
Temos São Bartolomeu >

Orixá Oxum Maré >2x
Se alguém que está me escutando
Ainda sente temor
Permita que lhe esclareça
Que a Umbanda é paz e amor
Amor que rejuvenesço
Essa força superior
É a grande luz que nos guia >
É o nosso Criador >2x
Bate a Cabeça
Bate a cabeça filhos de Umbanda >
Bate a cabeça filhos de fé >2x
Anjo da Guarda
Letra: Caboclo Akuan
Música: João Costa

Lá no céu uma luz brilhou
Anjos no terreiro eu chamei
Oh Deus, Oh Deus
Como brilha bonito >
O anjo que está em mim >2x
Se Oxalá permitir
Que venha meu anjo
Me guarde meu anjo
Me abençoe meu anjo
Meu anjo da guarda
Me guarde meu anjo
Me abençoe meu anjo
Meu anjo de luz
Defumação
1.
Corre a gira meu São Jorge
Filho quer se defumar
Umbanda tem fundamento
É preciso preparar
Cheira incenso e alecrim
Cheira arruda e guiné
Umbanda tem fundamento
Defumai filhos de fé
2.
Defuma com as ervas da Jurema >
Defuma com arruda e guiné >2x

Benjoim, alecrim e alfazema
Vamos defumar filhos de fé, defuma
3.
Defuma defumador >
Essa casa de Nosso Senhor >2x
E leva pras ondas do mar >
O mal que aqui possa estar >2x
4.
Olha a zoada do vento zue, zue
Olha a zoada do mar zua, zua
Menininha de Ogum
Onde é que você está
Estou defumando
O Terreiro de Oxalá
Está cheirando a arruda
Está cheirando a guiné
Estou defumando
Os seus filhos de fé
Oxalá
Oxalá meu Pai
Tens pena de mim, tens dó
A volta do mundo é grande
O Teu poder é maior
Abertura da Gira
Composição: Reinaldo Godinho

Eu vou abrir a nossa gira com fé
Eu vou luzir a gira com dedicação
Pedindo a Deus e a todo Santo
A luz do manto da proteção
Gira, gira, gira dos caboclos
Sem sua gira eu não posso trabalhar
Eu vou chamar as sete linhas da Umbanda
Sempre com a força de Ogum
E receber o bem que vem da Aruanda
Para todos e prá qualquer um
Engoma de Ogan Kaian
Composição: Lolô / Reinaldo Godinho

Nossa Engoma é a alma musical
Seu Ogan Kaian é seu chefe principal
Comandando os ogans que aqui estão
Dando seu suor com humildade e devoção
Vibra Lé
Vibra Rumpi

Vibra Rum
E vibra toda a percussão
Vibra o samba >
Vibra a Umbanda >
Na palma da minha mão >2x
Saudação à Pemba
Deus salve a Pemba >
Também salve a toalha >2x
Salve a coroa>
É de nosso Zambi, é o maior >2x
Saudação às Sete Linhas
1.
Rei da demanda é Ogum Megê
Quem rola a pedra é Xangô Kaô
Flecha de Oxóssi é certeira é
E Oxalá é meu senhor
7 linhas da Umbanda, 7 linhas pra vencer
Na lei de Oxalá ninguém pode perecer
Tem Oxum na cachoeira
Iemanjá Deusa do mar
Iansã pra defender
Pai Ogum pra demandar
2.
Quando os caboclos
Trazem as folhas da jurema
E os Pretos Velhos trazem arruda e guiné
Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda >
Tem licença de Aruanda >
Pra salvar a quem tem fé >2x
O sabiá canta alegre na palmeira
E Xangô lá na pedreira
Os seus filhos vem salvar
Meu Pai Ogum empunhando a sua espada >
Manda um toque de alvorada >
Toda linha vai chegar >2x
3.
Eu quero ver Meu Pai Ogum
Na coroa de Zambi, meu São Miguel
Oi com sua balança lá no céu,
Meu Pai Xangô sentado na pedreira >
Mamãe Oxum na cachoeira >
E os caboclos trabalhando na aldeia >2x
4.

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
Nana, capurucaia que a todos consola
Pai Omulu, 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
Saudação ás Crianças
Criança-erê
Composição: Rettamozzo / Helinho Santana

Criança-erê, criancerê
Pra receber uma graça
Eu vou fazer, numa praça
Uma homenagem a você, ê-erê
O que mais quer Erê?
Erê quer o que?
Quero mais bala, vamos jogar bola
Acende uma vela, me leva pra escola
E nunca na vida me deixe sozinho >2x
Queremos comida e muito carinho >
Brinquedo e bebida >
Prá alegrar o nosso ninho >2x
E nunca na vida nos deixe sozinho >2x
E nunca na vida nos deixe painho!
Ê-erê
Saudação à Corrente
Composição: Reinaldo Godinho

Pai Akuan guerreiro de Ogum >2x
Essa corrente é de ferro é de aço
Com alma e coração
Elos batem no compasso da fé
Elos batem no compasso do amor
Não há demanda ou despacho >

Sob a luz da sua proteção >2x
Firmeza da Tronqueira
Exu, Exu Tranca Ruas >
Me abra o terreiro >
E me feche a rua >7x
Homenagem ao Pai-de-Cabeça
Composição: Reinaldo Godinho

Quando a gente ergue o olhar >
Para ver nossa luz no alguidar >
Nosso Pai de Cabeça >
Do barro a lembrar >
Que a gente tem luz pra brilhar >2x
Se firma no Pai
No seu Pai de Cabeça
E nunca esqueça
Ele vai ajudar
Ele está com você
Ele está no alguidar
Ele é índio guerreiro >
É luz é o primeiro >
A lhe iluminar > 3x

