
1 - O ACORDAR     (Jordão) 
 
Eu vou chamar aqui neste terreiro 
Ogum e Oxossi, Ogum da Beira-Mar 
Eu vou chamar aqui neste terreiro 
Ogum Comanche, Ogum Yawanawa 
 
Eu vou rezar a todos os seres 
Que com amor nos ensinam a louvar 
Eu vou cantar a todos seres 
Que com amor nos ensinam a louvar 
 
Vem da pureza da natureza 
As forças divinas que vem para nos 
guiar 
 
Mamãe Oxum, Mamãe Jurema 
Todas princesas e a Rainha Yemanjá 
Mamãe Oxum, Mamãe Jurema 
Meu pai Ogum e todos seus Orixás 
 
Meu São Miguel, anjo guerreiro 
Me dá firmeza para eu poder progredir 
Meu São Miguel, anjo guerreiro 
Me dá coragem pra na frente eu seguir 
 
Que o tempo é chegado 
Eu peço a Vós que sua luz brilhe em 
mim 
 
A esta linha eu me entrego 
Mestre Irineu, a Virgem da Conceição 
A esta linha eu me entrego 
Ao meu padrinho, a meu Pai Sebastião 
 
Para seguir neste caminho 
Com a Santa Luz, buscar a iluminação 

 
 
Para seguir, nunca sozinho 
Peço minha guia, peço minha proteção 
 
Na companhia dos Santos Guerreiros 
É de onde vem a minha inspiração 
 
Ser um guerreiro realizado 
Ter o poder de cumprir minha missão 
 
Vou aprendendo com as santas 
medicinas 
Com meus irmãos formo um novo 
batalhão 
Sendo fiel às santas disciplinas 
Tem que estar limpo e puro de coração 
 
Todos firmados e perfilados 
Aprendendo dentro desta união 
Voando com os Pássaros Sagrados 
No Sol, na Lua em toda imensidão 
 
Todos firmados e alinhados 
Aprendendo dentro desta união 
Voando com os Pássaros Sagrados 
O beija-flor, a arara e o gavião 
 
É um novo tempo que está chegando 
Um novo ciclo na eterna espiral 
 
São os conjuntos destas forças 
Que tremem a Terra e resplandecem no 
astral 
 
                 * * * * * *  
 



2 – SALVE O POVO DA FLORESTA 
                                  (Jordão ) 
Eu vou tomar o meu rapé 
Que eu para eu poder me firmar 
Vou me ligando ao Sol e a Lua 
Que tudo aqui é imagem sua 
 
Salve o povo da floresta 
Salve as suas medicinas 
Salve toda a natureza 
Salve a nossa mãe bendita 
 
Salve! Salve! O Rei Jagube 
Salve a folha Rainha 
O Uní e o Kawá 
Com sua luz imperial 
Que vem do fundo do mar 
Vem do alto do astral 
 
Eu me ligo nesta força 
Que é pra bem firme eu seguir 
Nunca me acho sozinho 
Com os meus guias junto a mim 
 
Salve a presença feminina 
Yawanawá Shavu’rã 
Com suas penas coloridas 
Reluz o brilho da manhã 
 
Vou fazer santa dieta 
Que é para eu me conhecer 
Ter consciência de quem sou 
Adquirir o meu poder 
 
 
 
 

 
 
Com os nossos professores 
Yawá e o Tatá 
Conhecimento dos ancestrais 
De todos seres divinos 
Das plantas e dos animais 
Me consagram este ensino 
 
Quando me acho doente 
Vou pra mata me curar 
Para encontrar as santas plantas 
Abro os olhos para ver 
Com a presença da Sananga 
Kanapá Vot Chai’ tê 
 
Santa pintura do Urucum 
A limpeza do Kambô 
São medicinas de Ogum 
São medicinas de Xangô 
 
Vem do rio a Jobóia 
Com seu encanto me buscar 
Me leva pelas correntezas 
Me deixa na beira-mar 
 
Me chama do alto do céu 
Tetepauã o gavião 
Vou saindo do meu corpo  
Para voar como coração 
Vou de encontro a meu mestre 
Em uma outra dimensão 
 
 
 
 
 



Nômama, renômama 
Nômama, renômama 
Mia Shai I Chanu 
Yawanawa Shavu’rã 
 
Salve a presença que chegou 
Que chegou para firmar 
A presença de Ogum 
Na floresta Yawanawá 
 
Santa presença que chegou 
Que chegou para curar 
Atravessando o espaço e o tempo 
Tem o poder de viajar 
Com a força dos quatro elementos 
Sois vós quem vem me ensinar 
 
É ligado com os caboclos 
É ligado a São Miguel 
Salve o meu santo guerreiro 
Que habita lá no céu 
 
 
           * * * * * *  
 
3. Kenewma 
.... 
 
4 – CAMINHO VERDADEIRO 
Of. Paulo Roberto  Fev/2015 
 
Encontrei, eu encontrei 
A firmeza de Deus 
A firmeza do céu 
Do Arcanjo Miguel 
Que tanto procurei 
 
Vou trilhando, este caminho 

Acompanho meu pai 
Junto com a minha mãe 
No terreiro do Mestre 
Invoco o meu Padrinho 
 
Vós me livrou, de toda ilusão 
Firmou meu pensamento 
Me deu fé e coragem 
A força de vontade 
De iluminar a escuridão 
 
Na escuridão,  
Há sempre a luz que brilha 
Dentro da união 
Com a vossa proteção 
Não tem embaraço 
Aqui nesta doutrina 
 
Filho meu, te entrega a verdade 
Seu maior tesouro 
A ser  construído 
Ainda nesta vida 
É a santa humildade 
 
Vou me firmando,  
Escutando o meu guia 
Vai abrindo o caminho 
Assoprando os espíritos 
Tirando as doenças 
E trazendo a alegria 
 
Eu vou cantando  
E seguindo este Cruzeiro 
Na presença do meu pai 
É a luz que brilha mais 
Não vou esquecer jamais 
O meu caminho verdadeiro 
 
 
 



5 –  
 

Of. A Jasmine 
 
Eu vou cantando e subindo 
Atingindo as alturas do céu 
Me encontro com os seres divinos 
Que habitam as falanges 
Do Arcanjo Miguel 
 
Para rezar 
Ao nosso Pai Divinal 
E triunfar 
Na batalha sobre o mal 
 
São Miguel arcanjo guerreiro 
Vós mais meu cavaleiro 
É quem vem avisar 
Sois vós que baixa neste terreiro 
Trazendo a instrução 
Para me graduar 
 
Já acordado 
É hora de trabalhar 
Me transformando 
Para poder alcançar 
 
Alcançar a santa luz de Deus 
Que foi quem me deu 
Este lindo reinado 
Para servir ao Sr. Irineu 
Como um filho seu e cumprir 
O que já foi traçado 
 
Nesta doutrina 
De brilhantes pedras finas 
A disciplina 
Ordenada pelos guias 
 
Rei Ogum cavalga em Aruanda 
Com a sua lança firmada na mão 

Vós sois vencedor de demanda 
Em seu cavalo branco 
Domando o dragão 
 
Em sua lança 
É onde está a direção 
A esperança 
De alcançar a salvação 
 
Meu Padrinho, o Brilho do Sol 
Também é guerreiro 
Deste batalhão 
Firmado no Santo Cruzeiro 
Do nosso navio é o capitão 
 
É quem navega 
Nas ondas desta espiral 
E nos eleva 
A excelência do astral 
 
 
Cobra grande, vestida de pedra 
Protege a sela do meu Céu do Mar 
Vem com a proteção da floresta 
Trazendo os pajés para me ensinar 
 
É o novo tempo 
Que chega na sua vida 
O complemento 
Para esta santa doutrina 
 
A todos seres eu peço proteção 
A santa direção para eu triunfar 
De minha família peço a benção 
Como um santo brasão, para sempre louvar 
 
Meu filho vá 
Que daqui estas seguro 
Navegará,  
Pelos mares do futuro 
 



6 – EU ME ABRO AO SOL 
   Of. Mamãe Nonata (Jordão) 
 
Eu me abro ao Sol 
Vejo tanta beleza 
Vejo papai e mamãe 
Natureza 
 
É a força maior 
É o presente de Deus 
A santa medicina 
Que aqui floresceu 
 
Eu vós peço Oh! meu pai 
Me dê o alimento 
Neste claro que estou 
Sinto vós como o vento 
 
Venta o meu coração 
Some toda a impureza 
Sinto o amor divino 
No brilho das estrelas 
 
O que foi recebido 
É para ser bem guardado 
Olhe pra sua mãe 
Que estas a seu lado 
 
Sois rainha do céu 
Da floresta e do mar 
Mãe de todo universo 
Rainha do astral 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eu venho da floresta 
Também venho do mar 
Eu sou mamãe Jurema 
Sou mamãe Iemanjá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


