
I 
 
Iemanjá-ê 
Oh minha Mãe Iemanjá 
Olhai seus filhos aqui na Terra 
Oh minha Mãe 
E vem nos ajudar 
 
 

II 
 
Tchio, tchio, tchio 
Lá no meio do mar 
No reino das sereias 
De Mamãe Iemanjá 
 
Ajudai-nos Rainha do Mar 
Ajudai-nos Rainha do Mar 
Quem manda na terra 
Quem manda no mar 
 
 
 
 
 

III 
 
Quem vem beirando a terra 
Quem vem beirando o mar 
Sou a cabocla Jandira 
Sou a Sereia do Mar 
Ah lirio, liirio ê, Jandira 
Ah lirio, lirio ê, Jupira 
 
 

1.  AS SETE LINHAS DA UMBANDA 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
As sete linhas da Umbanda 
É quem vêm nos ajudar 
Ogum vem na frente 
Quem comanda é Beira-Mar 
 
Xangô, senhor do fogo 
É quem manda na justiça 
Xangô, Kaô Xangô 
Alufan, Xangô Agodô 
 

 
 



Oxóssi, o caçador das almas 
Existência da força cósmica 
Cabocla Jurema 
E toda falange dos Tupis 
 
Eu vou chamar, eu vou chamar 
Eu vou chamar a força do mar 
Quem vem chegando é Iemanjá 
Com suas ondas a limpar 
 
Yori, Yori 
Anjos de Olorum 
Energia das crianças 
Olabá e Doum 
 
As forças dos guerreiros 
Eu vou chamar, eu vou chamar 
Viva o Sol e viva a Lua 
Seu Sete-Flechas que aqui está 
 
Toda sexta legião 
Da corrente de Yorimá 
Rei Congo e Pai Tomé 
E todo o povo de Guiné 

 

Também já está presente 
A legião de Oxalá 
Traz a cura de todos os males 
Viva Deus aonde está 
 
Já estão todos presentes 
Cada um no seu lugar 
Viva a Lua, viva as estrelas 
Viva o Sol e o povo do ar 

 
 

2.  LÁ VEM A RAINHA IEMANJÁ 
(Pad. Paulo Roberto) 

 
Lá vem, lá vem, lá vem 
Lá vem a Rainha Iemanjá 
Ela vem cavalgando nas ondas 
Com suas princesas e Ogum Beira-Mar 
 
Presença tão divina 
Presença de meu Pai Ogum 
Eu peço aos caboclos das matas 
Que nos de a força de sermos só um 
 

 



Lá vem... 
 

Presença tão divina 
Presença de Mamãe Oxum 
Ela canta nas cachoeiras 
Do alto das matas do meu Pai Ogum 
 

Lá vem... 
 

Presença tão divina 
Presença de Mamãe Iansã 
Os seus raios trovejam nos ares 
Vencendo demanda pra Juramidam 
 

Lá vem... 
 

Presença tão divina 
Presença de Vovó Cambinda 
Eu peço ao povo da África 
Vossa proteção aqui em baixo e lá em cima 
 

Lá vem... 
 

Presença tão divina 
Presença de Ogum Megê 
Eu peço a Cosme e Damião 
Pureza das crianças para eu e você                 

Lá vem... 
 

Presença tão divina 
Presença de compadre Exu 
Eu peço a seu Tranca das Matas 
Que guarde as porteiras de norte a sul 
 

Lá vem... 
 

Dou viva a todos os santos 
Dou viva a todos Orixás 
Eu dou vida a todos os povos 
Que vivem na luz de meu Pai Oxála 

 
 

3.  CHAMEI MAMÃE JUREMA 
(Pad. Valdete) 

 

Chamei Mamãe Jurema 
Chamei Mamãe Iemanjá 
Chamei Papai Ogum da Mata 
Chamei Papai Ogum do Mar 
 

Chamei todos os caboclos 
Chamei todos os Orixás 
Chamei todas as falanges 
Que Deus domina na terra e no mar              



Chamei todas estas forças 
Para virem me ajudar 
Me defender das tentações 
Que só querem me derribar 
 
Tenho fé no meu Pai Eterno 
E na minha Mãe Imaculada 
Que com meu senhor São Miguel 
Eu vou vencer a jornada 
 
E só prestar atenção 
Na lição que está estudando 
Para poder passar 
Nas provas que vem chegando 
 
Estuda com atenção 
Na escola que se matriculou 
Para provar que é bom aluno 
E que esta com o seu professor 
 
Eu prometo a meu Mestre 
Que eu vou pisar no batente 
Que de agora pra frente  
É olho por olho e dente por dente 

 

4.  IEMANJÁ  
(Maria Alice) 

 

Iemanjá vem com a espuma branca 
O reino da floresta banhar 
Vem trazendo a piedade 
Para na floresta morar 
 

Jurema dá a força guerreira 
A cabocla que vem atuar 
Para unir a lança e a espada 
Ogum Megê, Ogum Beira-Mar 
 

São Miguel acompanha a falange 
Das Oxum, menina Odo Iá 
E apresenta a diadema de prata 
Pai Oxossi é quem vem coroar 

 
 

 
5.  LÁ VEM A MARÉ 

(Maria Brilhante) 
 

Lá vem a maré 
Lá vem a maré 
Lá vêm as ondas 
Que bate na terra 
Estremece o mar                                            



Esta é a força 
Da Mãe Iemanjá 
 
Navego nas ondas 
Navego nas ondas 
Que Mamãe me chama 
Para passear 
 
Esta é a força 
Da Mãe Iemanjá 
 
Me traga de volta 
Me traga de volta 
Para confirmar 
O que se passou-se 
Neste lugar 
 
Esta é a força 
Da Mãe Iemanjá 
 
Só o poder de Deus 
Só o poder de Deus 
De São João Batista 
Nosso Salvador 

 

Esta é a força 
Do Pai Criador 

 
 

6.  IEMANJÁ 
 (Maria Cecilia) 

 
Iemanjá, Iemanjá 
Leva pras ondas do mar 
Todo o mal que aqui está 
Leva pras ondas do mar 
 
As ondas são as princesas 
Que acompanham a Rainha do Mar 
São forças da natureza 
Treme a Terra e geme o mar 
 
O Sol com vosso brilho 
Ilumina todos vossos filhos 
A Lua, oh! Mãe Divina 
Nos firme nesta doutrina 
 

 
 
 



7.  NOSSA SENHORA DO MAR 
 (Denise Franco) 

 

Iemanjá, Iemanjá 
Ela vem nas ondas do mar 
Vem nos ajudar desse lado de cá 
Para nós não tombar 
 
Ela é Rainha e soberana 
Nossa Senhora do Mar 
Ela vem aqui, vem nos curar 
É só acreditar 
 
Nossa Rainha do Mar 
Ela vem sempre iluminar 
Vem nos proteger, nos alegrar 
Nossa Rainha do Mar 

 
 

8.  EU VOU TRABALHAR 
(Kedma Cecília) 

 

Iemanjá-e, Iemanjá-á 
Iemanjá-e, Iemanjá-á 
Eu estou aqui 
Eu vou trabalhar                                            

Para trabalhar 
Tem que ter amor 
Bem cumprir as ordens 
Que meu Pai deixou 
Já chamei Ogum 
Eu chamo aqui Xangô 
 
Vamos receber e merecer 
Limpar esta casa e agradecer 
Iemanjá-a, Iemanjá- ê 

 
 

9.  A PROMESSA 
(Pad. Paulo Roberto) 

 
A promessa divina 
É o amor eterno 
Para sempre seu filho 
Ser leal e sincero 
 
Dizer não a mentira 
Aguentar sofrimento 
Para sempre seu filho 
No meu pensamento 

 



Para sempre seu filho 
Vós que sois minha Mãe 
Sigo neste caminho 
Com Juramidam 
 
Para sempre outra vez 
Devo amar a lei 
Viva a Divina Estrela 
Viva o Santos Reis 
 
Estou na montanha 
Na floresta e beira-mar 
Estou dentro da doutrina 
Estou vendo Iemanjá 
 
Espuma branca 
Todas princesas do mar 
Lavem o meu coração 
Pará eu purificar 
 
Purificar o amor que eu recebi 
Que vem do meu Pai do céu 
Desde o dia em que eu nasci 
 

 

10.  AI IÁ IÁ IEMANJÁ 
(Pad. Paulo Roberto) 

 
Rainha do céu 
Rainha do mar 
Mãezinha das ondas 
Ai Iá Iá Iemanjá 
 
Eu sempre fui 
Eu sempre segui 
Mãezinha do céu 
Agora estou aqui 
 
Tu és minha filha 
Minha protegida 
Teu tempo é agora 
Acorda é a vida 
 
Tu hoje nasceu 
Tua Mãe deu a luz 
No seio de Deus 
Coração de Jesus 
 

 
 



Oh minha Mãe 
Estou aqui em Seu jardim 
Peço a vós e a Vosso Filho 
É para que rogai por mim 
 
Quero viver 
Mas eu sou pequenininha 
Irei junto a Vós crescer 
Vós que Sois minha Rainha 
 
Bem-vinda aqui na Terra 
Filha que vem do astral 
Te firma neste reino 
É da Estrela Oriental 
 
É o Sol de amor 
Que vai te dar a salvação 
Vai trazer vida e saúde 
A paz e o lar cristão 
 

 
 
 
 
 

11.  SINO DE BELÉM 
(Pad. Fernando Tavares) 

 
Toca o sino de Belém 
Que nos ensina a cantar 
Nos trazendo a alegria 
Nesta noite de luar 
 
Combina com este brilho 
O vento da beira-mar 
Lá no alto do céu tem 
Uma estrela a ensinar 
 
No embalo da Rainha 
Manda meu Pai Oxalá 
Tantos raios para todos 
Filhos de Iemanjá 
 
Minha santa, santa força 
Minha vida, minha luz 
Minha rica esperança 
Na força que nos conduz 
 

 
 



12.  NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 
(Pad. Fernando Tavares) 

 
Embarquei com minha Mãe 
Com grande satisfação 
Zarpamos em viagem 
Meus irmãos e minhas irmãs 
 
Chegamos em alto mar 
Com ventos de grande amor 
Flutuando nas ondas 
De repente tudo parou 
 
E do fundo do mar 
Uma linda luz nos raiou 
A Rainha de Glória saudou 
Mamãe Iemanjá 
 
Oh! Minha amada Rainha 
Luz da nossa embarcação 
Nossa Senhora da Glória 
Nos dai a salvação 
 

 
 

13.  A DONA DAS ÁGUAS 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Meus irmãos, vocês pediram 
Ela vai chegar 
Abram as portas do seu templo 
Deixa a luz entrar 
 
Confiem no poder da luz que virá 
Ela é dona de tudo 
Ela é Iemanjá 
 
Rainha das águas 
Ela é dona do mar 
Se segurem, minha gente 
Ela vem derribar 
 
Quem for forte se segure 
Quem não for pode apagar 
Acordem, meus irmãos 
E aprendam a remar 
 
Segure a luz para não apagar 
Sigam em frente, minha gente 
Vão limpando o seu gongá                            



Gongá, gongá 
Dá licença para entrar 
A Mãe da natureza 
Ela é Iemanjá 
 
Gongá, gongá 
Ela vem saravá 
Dá licença, dá licença 
Meu povo, eu vou entrar 
 
Gongá, gongá 
Dá licença para entrar 
Ela é Mãe da natureza 
Ela é dona do mar 

 
 

14.  RAINHA DO MAR 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Iemanjá, Rainha do Mar 
Ofertamos essas flores 
Mamãe Natureza 
Mandou entregar 
 

 

Ofertar, sou também uma flor 
Me banhando nas ondas 
Cantando este hino 
Eu vim me entregar 
 
Me entregar 
Com a força das águas 
Abre todas as forças da natureza 
Me deixa eu entrar 
 
Eu entrando 
Não quero mais sair 
E por todos os santos 
Aos pés do Cruzeiro eu vou me firmar 
 
Iemanjá, Rainha do Mar 
Das forças das águas 
E a cachoeira 
Faz chuá, chuá 
 
Mãe das águas, aqui eu cheguei 
Quero me banhar 
Vou nadando nas águas 
Eu vou me firmar                                          
 



Me firmar 
Com os cavalos brancos 
Eu vou viajando 
E nunca mais vou perder o caminho 
 
Navegando por cima do fogo 
Atravessando todos os caminhos 
Vou viajando sob as asas dos anjos 
E para sempre a Deus eu vou louvando 

 
 

15.  SALVE A TERRA, O CÉU E O MAR 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Amém Jesus, amém 
Salve as sereias do mar 
Os passarinhos a cantar 
Aleluia! 
 
Salve a Rainha do Mar 
Ela é Iemanjá 
Salve as estrelas sagradas 
Que vêm à Terra curar 
 

 

Por ordem do Mestre 
Consagrar o amor 
E fazer o favor 
De levar tudo embora 
Por ordem do Mestre 
As estrelas na Terra 
Vêm curar 
E matar toda a maldade 
 
Salve a Terra 
E tudo que nela há 
As estrelas, o Sol e o celestial 
Salve a Terra 
E tudo que nela há 
O universo inteiro é do nosso Pai 

 
 

16.  SENHOR DE TODO AMOR 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Oh! Senhor de todo amor 
Tira essa dor de todos nós irmãos 
Leva para as ondas do mar, oh! Senhor 
Com a ajuda de Iemanjá 

 



Leva toda maldade 
E transforma em amor 
Traz a saúde e a paz, oh! Senhor 
Com todas forças do Teu amor 
 
Eu chamo aqui o povo da mata 
Cabocla Jurema, Oxossi, meu Pai 
Vem todos a mando da luz 
Com a ajuda do meu Jesus 

 
 

17.  IEMANJÁ, OGUM BEIRA-MAR 
(Pad. Fernando Luiz) 

 

Chuá, chuá, chuá, chuá 
Ventania traz a força 
Com a corrente de Iemanjá 
A Mãe das águas, luar de prata 
Convoca todos seus filhos 
Para nas águas se banhar 
 
Limpar o couro das maldades 
Com a força do Velho Guerreiro 
Ogum, Ogum, Ogum, Ogum 
Ogum da Beira-Mar 

 

18.  OS MISTÉRIOS 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Oh! Minha Mãe 
Deixa eu mergulhar 
Nos mistérios da vida 
Entrar pelo mar 
 
Conhecer os segredos 
Que existem lá 
Ser levado nas águas  
Ver as sereias bailar 
 
Seguir nas ondas 
O azul do mar 
O balanço das águas 
A me doutrinar 
 
Mamãe Iemanjá 
Seus segredos passar 
E os peixinhos nas águas 
A me ensinar 
 

 
 



Pisar nas areias 
Em direção à floresta 
No coração da Mãe Terra 
Ver o vento soprar 
  
E as danças da mata 
Ver o tempo trazer 
Sou filho da vida 
Me deixa entender 
 
Embrenhar pelas matas 
Ao brilho do Sol 
Escutar o caboclo 
Ver Oxum cantar 
 
E a cachoeira 
A me batizar 
Sob o azul celeste 
Eu vim me entregar 
 
Oh! Minha Mãe 
Dai-me luz, dai-me paz 
Dai-me força total 
Para eu aprender 

 

A ter humildade 
De hora em diante 
E ensinar aos irmãos 
Com educação 
  
Segurar esta bandeira 
Que o Daime me deu 
Consciência e firmeza 
Não me deixe perder 
 
Trazer meu inimigo 
No meu coração 
E a quem precisar 
Estender minhas mãos 

 
 

19.  VALEI-ME MINHA MÃE 
(Pad. Fernando Luiz) 

 

Iemanjá, Iemanjá 
Mamãe das águas 
Me chama para luz 
 
Com a força de Oxum Maré 
Caô Cabiecile 
Meu Pai Xangô                                             



Iemanjá, Iemanjá 
Abre tuas águas 
Me leva para luz 
 
Pelo amor de Cristo Jesus 
Me ensina o caminho 
Me tire essa cruz 
 
Sofrimento, sofrimento 
Procura teu ninho  
Nas marés da águas 
 
Já sei, Cristo me avisou 
Andar direitinho 
Praticar o Amor 
 
Andei, andei 
Traindo meu Mestre 
Nada me acontece 
 
Esse era o meu pensamento 
Agora eu entendo 
E te peço perdão 
 

 

Eu pensava, eu pensava 
Só acontece com os outros 
Eu não pego nada 
 
Agora na escuridão 
Sofrimento no couro 
Valei-me minha Mãe 

 
 

20.  VAMOS MEUS IRMÃOS 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Vamos meus irmãos 
Vamos todos se alegrar 
Com a força da alegria 
Da Rainha Iemanjá 
 
Vai segue em frente 
Segue sem pestanejar 
A força está aqui 
Currupipipiraguá 
 
Currupipipiraguá 
Currupipipiraguá 
Acorda quem está dormindo 
Estou aqui para curar                                     



Currupipipiraguá  
Vamos todos caminhar 
O novo milênio 
Acaba de entrar 
 
Currupipipiraguá já chamei está aqui 
Está pensando que estou brincando 
Quem não estiver firmado 
Vai ficando no desengano 
  
Enrola aqui enrola ali 
Entenda o que estou dizendo 
Não adianta vir chorando 
Enrolado vai ficando 
 
As coisas estão acontecendo 
Quando menos se espera 
Chegou de brincadeira 
Seu momento aqui encerra 
 
Zombando tu vive rindo 
Agora não dá mais tempo 
Na garrafa vai entrando 
E a rolha vai apertando 

 

Aqueles que estão cientes 
Vamos todos se alegrar 
Com a força da alegria  
Da Rainha Iemanjá 

 
 

21.  POMBA ROLA 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Ei pomba rola 
Quem mandou me sacudir 
Ei pomba rola 
Estás aí, estou aqui 
 
Essa pomba rola 
Não veio aqui pra brincar 
Essa pomba rola 
É um guerreiro de Iemanjá 
 
Vai sacudindo  
Esses espíritos zombeteiros 
Se firma em Deus 
Para essa alma navegar 
 

 



Estou ensinando 
Só não aprende quem não quer 
Calem as bocas 
Vamos todos trabalhar 
 
Bicho de pena 
É que cisca para trás 
O Mestre manda 
Para frente caminhar 
 
Bico de pato 
Saravá três vezes 
Livrem-se dos pesos 
Para todos voar 
 
Aqui vai um recado 
Para quem vive se perdendo 
Estão fazendo pacto 
Com a alma de Satanás 
 
Agora eu digo 
Que ainda dá tempo 
Se firme em Deus 
Manda de retro Satanás 

 

22.  ME FIRMO NO SOL, ME FIRMO NO 
MAR 

(Pad. Fernando Luiz) 
 
Me firmo no Sol 
Me firmo no mar 
Chamo aqui todas as forças 
Para vir nos ajudar 
 
Sou filho de Iemanjá 
Filho do velho Xangô 
No centro do meu triângulo 
Está meu Pai Oxalá  
 
Quem me trouxe aqui  
Foram os velhos Orixás 
Curo tudo, expulso tudo    
Salve Ogum da Beira-Mar 
 
Está pensando que eu estou brincando 
Não brinco com coisas sérias 
Se não está enxergando 
Ponha lente para enxergar 
 

 



Aqui eu paro o barco 
Vou andando sobre o mar 
Atôtô Obaluaiê 
O que falo vou provar 
Ando por cima das águas 
Não tenho medo de afundar 
 

Nanã, Nanã 
Chuva que cai do céu 
Iansã balança tudo  
Socorro meu Pai do Céu 
 

Ai meu Deus, meu Deus do céu 
Não quero mais sofrer 
Se o balanço não passar  
Como é que vou fazer  
 

Saluba Nanã 
Salve as princesas do mar  
Tuperci, Jaci, Tucum 
Salve o velho Omulú 
 

Sou luz, sou luz 
Salve o velho Omulú 
Batiza na terra fria 
Da licença entrar mais um                              

Ossãe guarda as matas 
Frutos do grande pomar 
Rainha da Floresta 
Flores perfuma o ar 
 
Arô, arô, arô 
Os compadres e as comadres 
Se firmem na verdade 
E vamos todos trabalhar 
 
Arrobobôia 
Kawô kabiecile 
Ventania vai passando 
Vamos todos aprender 

 
 

23.  EU CANTO E TORNO A CANTAR 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Trafego na sombra do vento 
Eu canto e torno a cantar 
Escrevo meu nome na areia 
Saúdo Mamãe Iemanjá 
 

 



Paz aos quatro ventos 
Ao mundo eu quero gritar 
Jesus é o meu abrigo 
No fogo, na terra e no mar 
 
Odoia Mamãe vem nas ondas 
Eu canto e torno a cantar 
Oxum sai da cachoeira 
Nas águas vou me batizar 
 
O Daime é que vai me levando 
Com Deus eu vou me encontrar 
A hora vai se aproximando 
Tenho que me apresentar 

 
 

24.  DOIS PASSAGEIROS 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Neste oceano tem uma barca 
Levando dois passageiros 
Um é a Princesa Soloína 
E a Rainha Iemanjá 
 

 

Tomado pela emoção 
Peço purifica tudo em mim 
Torna-a clara e límpida 
A minha vida e o meu ser 
 
Eu olhando para as águas 
Vejo os raios do Sol 
Tornou-se tudo transparente 
Vejo um ligamento só 
 
Saúdo o fogo, saúdo a Terra 
Saúdo as águas, saúdo o ar 
Perguntei o que queres que eu seja 
E o que eu devo fazer 
 
Daime a sincronicidade 
Em todo o meu viver 
Eu sou tudo o que sou 
Eu sou o que devo ser 
 
Vejo todo o universo 
E todo o movimento é Deus 
Agora eu paro para agradecer 
Ao Vovô Omunguelê 

 



25.  NESTE BARCO VOU VIAJANDO 
(Pad. Fernando Luiz) 

 
Meio dia duas horas 
Quatro e meia o que que há  
Neste barco vou viajando 
Vou com Deus a qualquer lugar 
 
Ele manda eu ir com calma 
Nas águas vou deslizando 
Vejo em frente uma Senhora 
A Senhora dos Navegantes 
 
Ela vem como Sereia 
Bailando nas ondas do mar 
Me firmando eu vou firmado 
A Ela me apresentar 
 
Já é tarde quase noite 
Desse o Sol vai subindo a Lua 
Senhora de Nazaré 
Me ilumina com vossa luz 
 

 
 

Santo manto de Deus Pai 
Tocai a humanidade 
Com a Vossa luz tão clara 
Tão clara vai clareando 

 
 

26.  O CANTO LINDO DE IEMANJÁ 
 
O pescador me contou 
Que numa noite de Lua 
Viu uma sereia cantar 
 
Quando ele saiu para pescar 
Viu e ouviu o canto lindo de Iemanjá 
Dizendo assim 
Ô, ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô 
Pescador 

 
 

27.  ALTO MAR 
 
Lua branca veio da floresta 
Trazer esta festa neste lindo mar 
Porque esse é o primeiro 
Que aqui eu recebo neste alto mar                 



Alto mar de tão lindas ondas 
De espumas tão brancas, veio nos lavar 
Que esta é a prenda bendita 
Que aqui nesta vida temos que recordar 
 
Oxalá com seu manto branco 
Trouxe sete ondas para festejar 
Iemanjá banhada em cores 
Cercada de flores veio nos curar 
 
Lua prata que veio da mata 
Trouxe essa lembrança, esperança e fé 
Agradeço a todas sereias 
Que são as guerreiras do céu de Nazaré 

 
 

28.  IEMANJÁ 
 
Iemanjá é Rainha do Mar 
Ela é soberana, é casta, é bela 
 
É o cântico das águas chegar 
Com os meus irmão, eu na floresta 
 

 

Mais em cima está o astral 
Faço a ligação aqui na terra 
 
Na alegria do amor voltará 
Para nós cumprir o caminho das estrelas 

 
 

29.  ESPUMA BRANCA 
 
No brilho das águas 
Lá vem a minha Mãe 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
 
Na sua profundeza 
Está sua beleza 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
 
Nas águas cristalinas 
Sua pureza divina 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
 

 



Me banho em suas águas 
Vós me purifica 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
 
Na orla do seu manto 
Uma renda fina 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
 
Me leve espuma branca 
Aonde Vós habita 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 
Ô Iemanjá, ô Iemanjá 

 
 

30.  LAI VEM IEMANJÁ 
 
Lai vem, lai vem, lai vem 
Lai vem a Mamãe Iemanjá 
Trazendo todos peixinhos  
Lá do fundo do mar 
 

 
 

Lai vem, lai vem, lai vem 
Lai vêm as princesas do mar 
Trazendo todas ondinhas 
Para nós viajar 
 
Lai vem, lai vem, lai vem 
Lai vêm as Oxum do mar 
Trazendo todas gotinhas 
Para nós se lavar 
 
Pedi a Oxum Maré 
Para nos ajudar 
Eu chamo todos guerreiros 
De Ogum da Beira-Mar 

 
 

31.  LÁ VEM 
 
La vem, lá vem a Rainha Iemanjá 
Comandando suas damas e as princesas do mar 
 
La vem, lá vem a Rainha do Mar 
Comandando os caboclos das ondas do mar 
 

 



Chegou, chegou quem veio balançar 
Caboclo que balança as ondas do mar 
 
Chegou, chegou quem veio pra curar 
Lavando com as águas cristalinas do mar 
 
Do cipó, do fogo, da folha e da água 
Me vem este ponto aqui encantar 

 
 

32.  DAMA DO MAR 
 
Minha Mãe, minha Mãezinha 
Oh minha Rainha do Mar 
Minha Mãe, minha Mamãezinha 
Oh minha Rainha do Mar 
 
Eu me chamo é Flor das Águas 
Eu venho aqui te entregar 
Esta força que vem das ondas 
Esta dama que vem do mar 
 
Sou dama e estou com você 
Trago comigo Ogum Megê 
Esta força, este mistério 
Esta luz que vai renascer                                

Choro, choro por piedade 
Estou sempre a trabalhar 
Limpo, limpo com as minhas águas 
Em belas flores vou transformar 

 
 

33.  POR PIEDADE 
 
Por piedade minha Mãe eu vou rogar 
Tem piedade Mamãe Iemanjá 
Tem piedade Mamãe Iemanjá 
Que é pra nós poder caminhar 
 
Tem piedade dessas almas sofredoras 
Que me acompanham neste caminho da cruz 
Por piedade minha Mãe eu vou rogar 
Pelo Amor Divino de Jesus 
 
Com Vosso sal oh! minha Mãe queira lavar 
Seus corações Vós queira purificar 
Por piedade minha Mãe eu vou rogar 
Pra todas almas eu poder encaminhar 
 

 
 



Tem piedade minha Mãe do sofrimento 
Nos libertai desse subjugamento 
Com Vosso manto Vós queira nos cobrir 
Pra todos nós também poder se redimir 

 
 

34.  CRISTAL 
 
Salve esta força 
Salve este gongá 
Salve este cristal  
De Mamãe Iemanjá 
 
Mamãe me ensina 
Mamãe vem me lavar 
Me lava nas águas 
Para eu acreditar 
 
Me entrega na força 
Do conhecimento 
Escuta o estrondo 
Olha o firmamento 
 

 
 

Não tem outro caminho 
Não tem arrodeio 
Embarca na força 
Segue bem pelo meio 
 
Sou bem pequenina 
Não sei navegar 
Mas esta força 
Me faz embalar 
 
Lai e vem, lai e vem 
Olha as ondas do mar 
É espuma branca 
Lá vem Iemanjá 

 
 

35.  RAINHA IEMANJÁ 
 
Louvada seja a Rainha Iemanjá 
Encantar o reino do mar 
Vem cantar nas ondas do mar 
Vem cantar nas ondas do mar 
 

 
 



Ouço o canto da sereia chamar 
Encantar as profundezas do mar 
Iemanjá vem nas ondas do mar 
Iemanjá vem nas ondas do mar 
 
Louvado seja Jesus Cristo Salvador 
Mamãe Iemanjá vem nos ajudar 
Vem curar na beira do mar 
Vem curar na beira do mar 
 
Salve o Sol, salve a Lua e as estrelas 
E a Mãe Natureza dona desse altar 
Salve o céu, a floreta e o mar 
Salve o céu, a floreta e o mar 

 
 

36.  SOMENTE DEUS 
 
Somente Deus é que tem tudo enquanto há 
Somente Deus e a Rainha Iemanjá 
 
O vento traz a brisa que está no ar 
Vem maresia, vem Rainha Iemanjá 
 

 

Espuma branca são as ondas feito renda 
Salve essa Dama, a Senhora dessa prenda 
 
Vem balançando e faz a floresta embalar 
Vem maresia, vem Rainha Iemanjá 

 
 

37.  PEÇO PROTEÇÃO 
(Fernando Ribeiro) 

 
Peço proteção a Rainha Iemanjá 
Lavai o meu coração nas ondas do mar 
Lavai, lavai nas profundezas 
Mamãe Natureza, Rainha do Mar. 
 
Peço sabedoria ao Rei da ciência 
Que é quem comanda nosso batalhão 
Segura na sua mão, Ele tem uma chave 
Para chegar até ela tem que abrir o coração 
 
Esta chave de ouro é muito preciosa 
E abre a porta da revelação 
Eu agradeço a esse bom companheiro 
Que traz neste mundo esta direção 

 



Por minha família peço segurança 
Ao Mestre Irineu e ao Padrinho Sebastião 
Nossos protetores no céu e na terra 
E na Nova Era com Juramidam 

 
 

38.  SARA CORPOS VELHOS 
(Padrinho Alfredo) 

 
Sara corpos velhos 
Judiados dos judeus 
Sou eu quem estou aqui 
Quem está dizendo sou eu 
 
Recebe corpo humano 
Que vem da graça de Deus 
Destes grandes sofrimentos 
A recompensa do céu 
 
O saber é muito fino 
Vindo do espiritual 
Fazer julgamento em Terra 
Separando o bem do mal 
 

 

Daqui para os fins dos tempos 
Todos nós temos que ver 
Se estivermos vivos vemos 
E se vê também se morrer 
 
Julgando os vivos e os mortos 
Até todos conhecer 
Que Deus reina em harmonia 
E Deus não pode morrer 
 
Salve o Sol e salve a Lua 
Salve a Terra e salve o mar 
Salve a linha de Umbanda 
Da Rainha Iemanjá 
 
Viva o meu Juramidam 
Que vive a governar 
Do principio até o fim 
Jesus bem louvado está 

 
 

 
 
 
 



39.  LÁ VEM O SOL 
(Madrinha Rita) 

 
Lá vem o Sol nos curar 
Vamos todos se firmar 
No Sol, na Lua e nas estrelas 
E na Rainha do Mar 
  
Cheguei, já estou aqui 
Ninguém queira duvidar 
O que meu Pai me ordena 
Eu tenho que afirmar 
  
Meu Pai, Vós nos abençoe 
Nos dando o Vosso conforto 
Que eu estando com Vós 
Jamais me considero morto 
 

 
 
 
 
 
 
 

40.  O MESTRE QUE ME ENSINA 
 (Germano Guilherme) 

 
O Mestre que me ensina 
Para eu bem aprender 
Para eu ter amor 
Para eu ter amor 
 
A minha Mãe é Divina 
Todos ensinos a Vós vos dá 
E vós aprender 
Para nos ensinar 
 
A minha Mãe é Divina 
Ela é Rainha do mar 
Estremece a Terra 
E balanceia o mar 
 
O meu Pai é Divino 
Não sai do seu lugar 
A Terra é quem gira 
Para nos amostrar 

 
 

 



41.  FLOR DAS ÁGUAS 
(Mestre Irineu) 

 
Flor das águas 
Da onde vens, para onde vais 
Vou fazer minha limpeza 
No coração está meu Pai 
 
A morada do meu Pai 
É no coração do mundo 
Aonde existe todo o amor 
E tem um segredo profundo 
 
Este segredo profundo 
Esta em toda a humanidade 
Se todos se conhecerem 
Aqui dentro da verdade 
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