PONTOS DA
UMBANDA
Sistema de Trabalho

Irmandade Espírita de Umbanda São Jorge

Hino da Umbanda
Refletiu a luz divina
com todo seu esplendor
é 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 todos iluminar
A Umbanda é paz e amor
É um mundo cheio de luz
É a força que nos dá vida
e a grandeza nos conduz.
Avante filhos de fé,
Como a nossa lei não há,
Levando ao mundo inteiro
A Bandeira de Oxalá!
Levando ao mundo inteiro
A Bandeira de Oxalá!

Digite o título aqui

PRINCÍPIO DA ABERTURA
Eu abro a nossa gira com Deus e nossa Senhora
Eu abro a nossa gira sambore pemba de Angola
Eu abro a nossa gira com Deus e nossa Senhora
Eu abro a nossa gira sambore pemba de Angola

PRELEÇÃO DEFUMAÇÃO
Corre gira pai Ogum
Filho quer se defumar
Umbanda tem fundamento
É preciso preparar
Com incenso e beijoim
Alecrim e Alfazema
Oi defuma filhos de fé
Com as ervas da Jurema
Defuma com as ervas da Jurema
Defuma com arruda e guiné
Defuma com as ervas da Jurema
Defuma com arruda e guiné
Alecrim, benjoim e alfazema
Vamos defumar filhos de fé.

PRECE
Deus!
Um raio, uma faísca de vosso amor, pode abrasar
a terra.
Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita.
E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
Um só pensamento subirá até vós,
como um grito de reconhecimento e de amor.
Deus!
Daí-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós.
Daí-nos a caridade pura,
Daí-nos a fé e a razão,
Daí-nos a simplicidade, que fará das nossas almas,
O espelho onde se deve refletir vossa imagem.
Deus!
Muito agradecemos por estarmos reunidos.
Desejamos com esta prece,
Sincera e afetuosamente,
Que o senhor derrame sobre seus filhos,
Suas mais preciosas dádivas.
Fé para guiar nossas vidas, com esperança a cada dia.
Amor para ajudar a todos que encontrarmos no caminho.
Perseverança para o trabalho que precisamos fazer.
Coragem para enfrentar os nossos desafios.
Amizades sinceras e verdadeiras, e muita paz de espírito e no
coração.
Que assim seja...

PRECE
Quem vem, quem vem de lá tão longe.
São nossos guias que vem trabalhar
Oi daí-me forças pelo amor de Deus meu pai
Oi ajudai-me nos trabalhos meus
O sol e a lua são dois irmãos
São irmãos gêmeos
Como Cosme e Damião
Filhos de Umbanda vai não vai
Filhos de Umbanda escorrega, mas não cai.
Oi ajudai-me nos trabalhos meus
O sol e a lua são dois irmãos
São irmãos gêmeos
Como Cosme e Damião
Filhos de Umbanda vai não vai
Filhos de Umbanda escorrega, mas não cai
Oi daí-me forças Jesus de Nazareno
Oi daí-me forças quero trabalhar
Dizem que a Umbanda tem mironga
Si tem mironga eu também quero mirongá

Bis

OXOSSI
Caboclo sobe a serra e firma ponto
Na pontinha do cipó
É meia noite na lua
É meio dia no sol

bis

********** §§§§**********
As matas estavam escuras
E os anjos a clareou no centro
Da mata virgem senhor Oxossi aqui chegou
Mas ele é o rei... Ele é o rei... Ele é o rei.
Mas ele é o rei da Aruanda ele é o rei.
********** §§§§**********
Quem manda na mata é Oxossi
Oxossi é caçador... Oxossi é caçador
Eu vi meu pai assobiar
Ele mandou chamar
E na Aruanda é... E na Aruanda é
Seu pena verde de Umbanda
E na Aruanda
********** §§§§**********

Caboclo se tu és caboclo
Arreia em qualquer lugar
Primeiro cumprimenta a Zambi
E depois salve o congá
Dei um tiro na arueira
De longe eu vi cair
Quem tem santo tem caboclo
Ta na hora de sair
Quem tem caboclo gira
Eu quero ver girar
Oi Deus salve a caboclada aqui neste congá
********** §§§§**********
Caboclo Curumim é minha luz
É minha guia
Ele é Oxossi é filho da virgem Maria
A sua luz ilumina o escuro
Ponto Divino do terreiro está seguro

Bis

********** §§§§**********
Caboclo índio
Eu sou peregrino
Caramuru eu sou filho seu
Oi haja força na terra ou no mar
Prepare o terreiro que eu quero trabalhar
********** §§§§**********

Oi Jureme
Oi Jurema, sua fecha caiu serena.
Jurema dentro deste congá
Salve São Jorge Guerreiro
Salve São Sebastião
Salve o povo Jurema
Salve a sua proteção
********** §§§§**********
Jurema, Jurema.
Olha o sei Jurema
Oquei Jurema
Eu vi Jurema
Debaixo de um pé de ingá
Aonde a lua clareia
E as caboclas passeiam
Só para ver a Jurema trabalhar
Oquei Jurema
********** §§§§**********
Oxalá mandou... E já mandou
buscar
Os caboclos da Jurema
Lá vem Juremá... Oxalá mandou
Oxalá mandou minha cabocla
Jurema
Com seus guerreiros a ver a ordem
suprema
Oxalá mandou

SUBIDA DE OXOSSI
Ele escreveu seu nome
na areia
Sentiu saudades de sua
aldeia
E os passarinhos como
é bom cantador
Caboclo vai embora na
paz do senhor

*
Caboclo pega sua fecha
Pega seu bodoque
Ele vai girar
O galo já cantou
Lá na Aruanda
Oxalá quem chama
Para sua banda...Hei
caboclo

*
Se sua mata é longe
E eles vão embora
E vai beirando o rio
azul
Adeus Umbanda
Adeus caboclos
Vão embora
E vão beirando o rio
azul

OGUM
Se meu pai é Ogum
Vencedor de demanda

bis

Ele vem de Aruanda
Pra salvar filhos de Umbanda
Ogum, Ogum, Ogum Iara
Ogum, Ogum, Ogum Iara
Salve os campos de batalha
Salve as sereias do mar
Ogum, Ogum Iara
Ogum, Ogum Iara.
********** §§§§**********
Ogum Dilê
Não me deixe sofrer tanto assim
meu Pai
Ogum Dilê
Não me deixe sofrer tanto assim
meu Pai
Quando eu morrer vou passar pela
Aruanda
Saravá Ogum, saravá povo de
Umbanda
Quando eu morrer vou passar pela
Aruanda
Saravá Ogum, saravá povo de
Umbanda
********** §§§§**********

SUBIDA DE OGUM
Adeus surpresa
Filhos de Umbanda que
tanto chora
Adeus surpresa Senhor
Ogum
Já vai embora é hora é
hora

*

A sineta do céu bateu
Oxalá já disse que é
hora
É hora, é hora.
Senhor Ogum já vai
embora

*

Cambono cambono
meu...Meu cambono
Olha que Ogum vai
girar
Sua terra fica aqui
Ele vai numa gira só
Sua terra fica aqui
Ele vai numa gira s

*

Eu tenho sete espadas
para me defender
Eu tenho Ogum em
minha companhia
Ogum é meu pai Ogum
é meu guia
Ogum é pai na fé, na fé
de Zambi e da Virgem
Maria.

Quem esta de ronda é São Jorge
Deixa São Jorge rondar (2x)
São Jorge Guerreiro que anda na terra que anda no mar
Sarava meu pai Sarava (2x)
Guerra é bom, guerra é bem.
Guerra é bom e bom guerra
********** §§§§**********

PAI JOÃO
LIVINO
PRETOS
VELHOS
Quinguelê Quinguelê xangô
Ele é filho da cobra coral
Quinguelê Quinguelê xangô
Ele é filho da cobra coral
Olha preto esta trabalhando
Olha branco não esta olhando
Olha preto esta trabalhando
Olha branco não esta olhando
(2X)
********** §§§§**********
Meu cachimbo ficou lá no toco
Mandei o moleque buscar na
fumaça do meu cachimbo
A demanda eu vou quebrar

SUBIDA DE
PRETOS VELHOS
Preto velho vai, cruzar
seus filhos com guiné.
Preto velho vai cruzar
seus filhos com guiné
Lá na Aruanda onde
mora o bem te vi
Preto velho foi
embora, deixou seu
cavalo aqui.

*
Lá vai preto velho
Subindo pro céu
E nossa Senhora cobriu
com seu véu

*
Pai João Livino vai vai
embora,
Ele vai pra sua
Aruanda
Pai João Livino vai vai
embora,
Ele vai pra sua Aruanda
A benção papai
proteção pra sua banda
(2x)

*
Pai João Livino vai vai
embora,
Ele vai pra sua Aruanda
A benção papai
proteção pra sua banda
(2x)

PAI JOÃO LIVINO

Hoje é dia de Nossa Senhora
De nossa mãe Iemanjá
A lua e... e... êe...
A lua a... a... âa...
Brilha as estrelas no céu
Brilha os peixinhos no mar
A lua e... e... êe...
A lua a... a... âa...
********** §§§§**********

BAIANOS
Quem tem baiano
agora que eu quero ver
Firma seu ponto com azeite de dendê
Eu quero ver o baiano de Aruanda,
trabalhando na Umbanda
Pra quimbanda não vencer
Eu quero ver o baiano de Aruanda,
trabalhando na Umbanda
Pra quimbanda não vencer

SUBIDA DE
BAIANOS
Baiano já trabalhou
Baiano já curiou
Baiano vai embora
Que Oxalá já chamou

*

Bahia oh áfrica, venha nos ajudar.

Vou me embora pra
Bahia
Bahia ta me chamando
Bahia é terra boa
Tem lugar mais pra
baiano

Bahia oh áfrica, venha nos ajudar.

*

(2x)
********** §§§§**********

Força baiana, força africana, força divina.
Vem cá vem cá. (2x)
********** §§§§**********
Jesus é meu amigo
Ai Jesus meu protetor
Jesus é meu amigo
Ai Jesus meu protetor
Baixai ó meu Jesus
A sua benção, o seu amor
Baixai ó meu Jesus
A sua benção, o seu amor

Quando o atabaque
zoa
Filho de umbanda
chora
Adeus adeus meu pai,
a baianada vai embora
Adeus adeus meu pai,
a baianada vai embora

*

EXÚ
De terno branco, lá
na estrada
Lá vem exu,
trabalhar nesta senzala
De terno branco, lá na estrada
Lá vem exu, trabalhar nesta senzala
(2x)
********** §§§§**********
Voa voa rolinha, o fogo apagou

SUBIDA DE EXU
A encruza chama
É hora...é hora
A encruza chama
Seu exu vai embora

*
Exu trabalhou, exu
curiou,
Exu vai embora que a
hora chegou

Voa rolinha, o fogo apagou

Exu trabalhou, exu
curiou

Voa voa bem alto

Exu vai embora
que a hora chegou

Aonde tu for, eu também vou
(2x)
********** §§§§**********
O Sino da igrejinha faz delém, dem
dom
O Sino da igrejinha faz delem, dem
dom
Deu meia noite o galo já cantou
Sete Porteira que é o dono da gira
Oi corre gira que Ogum mandou

********** §§§§**********

*

Andava perambulando sem ter nada pra fazer
Eu pedi a santas almas para vir me socorrer
Foi às almas quem me ajudou,
Foi as almas quem me ajudou
E o divino espírito santo
Foi as almas quem me ajudou
As almas dão, as almas dão.
As almas dão a quem sabe aproveitar
As almas dão, as almas dão.
As almas dão a quem sabe aproveitar

COBRA CORAL
SUBIDA COBRA
CORAL
Cobra Coral vai embora

Se meu pai é canga
Minha mãe é quinga
Eu também sou filho
Da Canga Zumba
Lelelele lele lelele aa
O meu pai né neto
É filho da cobra coral
(2X)

Vai pra sua aldeia
Lá em Jurema
Abraço aos seus filhos
deixa
Hora com saudades ele
vai girar
Adeus...Adeus até um
dia em que
ele voltar
(2x)

MARINHEIROS
Oi marinheiro, marinheiro, marinheiro só
Quem me ensinou a nadar, marinheiro só
Foi o tombo do navio, marinheiro só
Ou foi o balanço do mar, marinheiro só
Mas eu não sou daqui, marinheiro só
Eu não tenho amor, marinheiro só
Eu sou da Bahia, marinheiro só
Oi de São Salvador, marinheiro só
Oi marinheiro, marinheiro.
Marinheiro só
Quem me ensinou a nadar, marinheiro só
Foi o tombo do navio, marinheiro só
Ou foi o balanço do mar, marinheiro só
Oi marinheiro, marinheiro.
Marinheiro só
Quem me ensinou a nadar, marinheiro só
Foi o tombo do navio, marinheiro só
Ou foi o balanço do mar, marinheiro só
Ele vem... vem
Marinheiro só
Como ele é faceiro, marinheiro só
Vem todo de branco, marinheiro só
Com seu bonezinho, marinheiro só

