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                    Vitor Paulo Teixeira, 
carinhosamente chamado pelos 
seus amigos de Vitti, nasceu em 30 
de janeiro de 1965 em Porto Alegre-
RS no bairro Bom Fim e percorreu o 
mundo. Sua primeira religião foi a 
Umbanda no seio de sua família 
com sua avó Francisca Meirelles de 
Oliveira, a Vó Chica, e depois o 
krishnaismo, aonde na adolescência 
viveu em templo. Passou por 
diversas escolas iniciáticas até 
encontrar o Santo Daime em 1987, 
vindo a se fardar em 1990 em 
Florianópolis-SC. Logo em seguida, 
no movimento da Aliança Sagrada 
com o Caminho Vermelho e o Fogo 
Sagrado    do    Brasil   se   iniciou nas  
 
 



 
práticas xamânicas e estabeleceu 
relações e estudos com as plantas 
de poder nas tradições indígenas.  
     Pós-graduado em psicologia 
transpessoal e com formação em 
diversas técnicas e conhecimentos 
terapêuticos, atualmente é dirigente 
do centro espiritual e de 
desenvolvimento humano Céu de 
Oxalá em Curitiba-PR, aonde 
coordena cerimônias do Santo 
Daime, Umbanda e Xamanismo. 
 
     ¨Como discípulo da Mãe 
Baixinha, eu peço a ela e ao Caboclo 
Tupinambá para reafirmar a 
afirmação do Caboclo e cantar a 
mensagem dele na abertura deste 
hinário.¨ 
     

Vitor Vitti 



 
MENSAGEM DO CABOCLO 
(HINO 115 – MÃE BAIXINHA) 
(3x)  
      Marcha – Tom D 
 
Vida, saúde, felicidade 
Caminhos abertos para seguir 
 
Saúde no corpo, paz no espírito 
Amor no coração  
Para todos meus irmãos 
 
Pisa firme seja uma rocha 
Para seguir com São João 
 
Tudo vai tudo vem 
Tudo treme, tudo balança 
Te firma não sai do seu lugar 
 



 
 
 
 
1 – EU VIM ME APRESENTAR 
      Marcha – Tom C 
Agora eu vou me apresentar  
Eu sou um filho de Deus  
E eu vim para rezar  
 
Eu vim para cantar  
Eu vim para bailar  
Para aprender e poder ensinar  
 
Eu vim para amar  
Para plantar e colher  
Para iluminar hei de vencer  
 
 
 



2 - CHAMEI E QUERO VER –Tom C  
Chamei e quero ver  
Quem segue bem limpinho no 
caminho  
Para poder receber  
 
Eu Sou e vou  
Cumprindo o meu destino  
Para eu poder merecer  
 
Tomo Daime e Santa Maria  
Meu pai e minha mãe  
Todos anjos, os arcanjos, 
querubins e serafins são quem me 
guiam  
 
Amar todo dia  
Todas flores do jardim da Virgem 
Mãe  
Com alegria 



 
 
3 - MENSAGEIRO DAS ESTRELAS  
     Marcha – Tom Dm 
 
Vou seguindo no caminho das 
estrelas  
No galope do meu cavalo 
marinho  
Salve meu Pai Oxalá  
E a minha Mãe Iemanjá  
 
No comando de meu São Miguel 
Arcanjo  
No exército de Ogum da Beira 
Mar  
Com todos os seres divinos  
Da floresta do céu e do mar  
 
                                           → 



 
Eu saúdo o meu senhor do 
tempo 
E o guardião do Império do beija-
flor  
Gira mundo sopra o vento  
O mar levanta e só se firma com 
amor  
 
Eu chamo as tribos da paz  
De todas as direções 
Para vir rezar neste fogo  
No círculo do tambor dos 
corações  
 
Eu chamo todos os guerreiros 
Os caboclos, as estrelas e as 
princesas 
Para vir brilhar neste terreiro 
Iluminando o mundo inteiro→ 



 
 
 
Eu saúdo a águia e o condor  
Eu saúdo a pantera e o jaguar  
Eu saúdo o cavalo e o beija-flor  
Eu saúdo o chefe deste conga 
  
Eu saúdo meu povo de Aruanda  
Eu saúdo meu povo do Oriente   
Eu saúdo meu povo de Santo 
Antônio  
Eu saúdo meu povo desta 
corrente  
 
Eu saúdo todos curadores  
Eu saúdo todas medicinas  
Eu saúdo os pajés e os doutores   
Eu saúdo a Deusa Terra mãe 
divina  



4 - YEMANJÁ É A RAINHA  
(A Enio Staub, Ivana Duarte e ao 
Céu do Patriarca São José) 
  Marcha e meia-valsa – Tom E 
 
Iemanjá é a rainha desta igreja  
Iemanjá é a rainha deste mar  
 
Ie... ie... ie... ie... Iemanjá  
 
A lua é cheia e as estrelas 
brilham  
Na espuma branca deste mar 
azul  
 
As folhas verdes bailam na 
floresta 
E o povo em festa salda mamãe   
 
ie... ie... ie... ie ... Iemanjá → 



O meu padrinho e a minha 
madrinha   
São curadores de São Sebastião  
 
O mundo inteiro está 
estremecendo  
E o poder divino está em nossas 
mãos  
 
Ie... ie... ie... ie... Iemanjá  
 
A folha rainha e o cipó jagube  
Sol lua estrela Tintuma e 
Agarrube 
 
Terra vento e mar papai mamãe  
Nos mandam cantar  
 
Ie...ie... ie...ie... Iemanjá → 

 



 
 
 
Quem vem chegando é a minha 
mãe  
E o povo do mar vem lhe 
acompanhar  
 
E o povo da floresta que está 
esperando  
Vão se levantando e começam a 
cantar  
 
Ie...ie... ie...ie... Iemanjá 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 – PALÁCIO DE CRISTAL     
      Marcha – Tom B 
 
No fundo do mar  
Tem um palácio de cristal  
Madre pérola e sereia  
Tem búzios e tem coral   
 
Rainha Yemanjá  
Reina na grande calunga  
Com os mistérios do mar  
Vem da fonte mais profunda  
 
Seu Beira–Mar  
Com seu cavalo marinho  
Galopando sobre as ondas  
Vem abrindo os caminhos → 

 



 
 
 
 
Velho lobo do mar  
Marinheiro ancestral  
Com paz e sabedoria  
Dissolvendo todo mal 
 
E vai descer  
Chuva de estrelas do astral  
Se cumprindo a profecia  
Do saber celestial  
 
Vem da floresta  
Um tesouro vegetal  
As medicinas da Mãe Terra  
Com o poder Universal  
 
 



 
6 – COBRA CORAL 
(Mãe Baixinha) 
     Marcha – Tom B 
 
Cobra Coral já chegou pra 
trabalhar  
Vai limpando o terrreiro  
Vai limpando os aparelhos  
Vai abrindo os caminhos 
 
Nessa linha de Umbanda 
Da Rainha da Floresta 
Todos seres aqui cantam  
Nesta linda grande festa 
 
Seu Lua Branca, seu Pena Branca 
Seu Águia Branca  
Seu Tupinambá 
Salve Meu Pai Oxalá→ 



 
 
 
 
 
O mundo gira, o vento sopra 
O mar levanta 
E eu peço força  
Para todos os Orixás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 – CABOCLO FORTE - Tom Am 
Aqui tem caboclo forte  
Preto velho curandeiro  
São Miguel seu Tranca Rua  
Na porta deste terreiro  
 
Oxalá no sete estrelas  
Iemanjá no fundo do mar  
Ogum megê nas matas  
Meu Ogum da beira mar  
 
Mãe Oxum na cachoeira  
Oxóssi na gameleira  
Pai Xangô lá na pedreira  
Iansã santa guerreira  
 
Preto velho na figueira  
Crianças na brincadeira   
Muita paz nessa bandeira  
E a vitória derradeira → 



 
 
 
 
E o que vem contra mim  
Apresento a vó trincheira  
Que sabe botar na linha 
E derriba faladeira  
 
Nesta linha do Tucum  
Marachimbé e Xoroquê  
Trate de se arrepender  
Ou logo vai estremecer  
 
Aqui eu peço o meu perdão  
Muita paz e humildade  
Vós limpai meu coração  
Pra eu trabalhar na caridade   
 
 



 
 
8 - NA GUIA DESTE TERREIRO  
(Vó Chica)  
      Marcha – Tom D 
 
Minha mãe minha mãezinha  
Vós aqui neste terreiro  
Sois o brilho da rainha  
Santa luz neste cruzeiro  
 
Doutrinai os aparelhos  
Para aprender a trabalhar   
Na guia deste terreiro  
Do nosso pai Oxalá  
 
No rufar do meu tambor 
Tudo vai se iluminando 
Nesta linha do amor 
Os caboclos vem chegando→ 



 
 
 
 
 
Trabalhar na caridade  
Junto com o meu Jesus  
É preciso humildade  
Pra receber a santa luz  
 
Com amor e com verdade  
Com a justiça e a santa paz  
Sem maldade nem falsidade  
Assim que o meu Mestre faz  
 
 
 
 
 
 



 
 
9 – EU VOS SAÚDO 
(Vaneza D´Ávila)  
      Marcha – Tom D 
 
Eu vos saúdo a todos Orixás 
Deste terreiro para todos 
trabalhar 
 
E vem do céu da floresta e do 
mar 
Aqui na terra para todos 
abençoar 
 
Os primores vem das flores da 
floresta 
E os beija-flores vem compondo a 
nossa orquestra→ 

 



 
 
 
 
 
 
Aqui o chefe da sessão  
Com Deus do céu no coração de 
cada irmão 
 
Aqui manda com alegria 
Dona da casa a sempre Virgem 
Maria 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 - O CANTO DO CABOCLO  
     Marcha – Tom Bm 
 
O canto do caboclo  
Na floresta vem dizer  
Cada vez aprende um pouco  
Para vós poder crescer  
Cada vez aprende um pouco  
Para poder compreender   
 
Eu chamo os caboclos  
As estrelas e as princesas  
Para trabalhar na mesa  
No trabalho espiritual  
 
Quem está na mesa é o amor  
O professor dos professores  
Os expios do caminho  
São os ensinos da Rainha→ 



 
 
 
 
 
Vou zelando todas flores  
Dentro do meu coração  
Sou filho de minha mãe  
A padroeira desta linha  
 
A minha mãe que me mandou  
Eu vir cumprir minha missão  
Com amor verdade e justiça  
Nossa Senhora da Conceição  
 
 
 
 
 
 



11 – LÁ VEM ELA 
(Raia Tarumim e Maria Vitória)  
     Marcha – Tom C 
Lá vem ela numa canoa  
E vem bem acompanhada  
É a minha Mamãe tão boa  
Que na proa está sentada  
 
Ela vem trazendo a cura  
Pelos raios do sol nas águas  
Ela vem acalmando as dores  
Ela vem acabando com as 
mágoas  
 
Ela vem curando as doenças  
Que existem aqui na terra  
Ela vem saudando as crianças  
Ela vem acabando com a guerra   
 
Lá lá lá lá lá lá lá lá 



 
12 – UNIÃO 
(Maria Cristina de Moraes)  
     Marcha – Tom C 
Tem força e tem poder  
O mestre que nos ensina  
Vamos todos receber  
O amor da Mãe divina  
 
E para todos receber  
É ter amor no coração  
Uma palavra verdadeira  
E a justiça em sua mão 
 
O amor é a lua branca  
A verdade é estrela alva  
A justiça é o sol dourado  
E a harmonia é toda calma 
 

          → 



 
 
Vamos todos acompanhar  
O mestre que nos ensina  
Quem é filho zeloso  
Sempre tem uma Mãe divina  
 
E agora eu vou dizer  
O que o mestre me mandou  
Minha Mãe quem me chamou  
Para eu vir a onde estou  
 
Para eu vir a onde estou  
Com firmeza e alegria  
Dando viva ao nosso Mestre  
E viva Santa Maria   
 
 
                                                       → 
 



 
 
Quem quiser acreditar  
Vem cantar e vem bailar  
Nesta linha do amor  
Pra um dia lá chegar  
 
No jardim das primozias  
Nossos filhos nosso irmão   
Nosso Pai e nossa Mãe   
E eu dou viva a união  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 – TREZE DIAS 
     Marcha – Tom E 
 
Eu vi a Lua Branca lá no céu 
Na beira-mar, Rei Ogum, Mãe 
Iemanjá 
 
Estava lá rezando na montanha 
Meu pai Xangô ralhou um trovão 
dentro de mim 
 
Oh minha Mãe Oxum da 
cachoeira 
Com suas lágrimas lavou meu 
coração 
 
Ahô meu Pai Oxossi okê arô 
Ahá Mamãe Jurema juremi é 
juremá→ 

 



 
 
Sou filho do Império do Beija-Flor 
Vim das estrelas do comando 
redentor 
 
Aqui na terra acender o fogo 
sagrado 
Banhar nas águas rufar o sopro 
criador 
 
Expandir ao mundo inteiro como 
o Mestre afirmou 
Com a Virgem Mãe, São João 
guerreiro e Jesus Cristo aqui 
estou 
 
Estou na floresta, na montanha, 
no deserto e beira-mar 
Em todo ponto que o sol irradiar 



 
 
 
 
14 – VEIO DAS ESTRELAS    
      Marcha – Tom B 
 
Foi na figueira que ele me 
apareceu 
Olhou pra mim  
E um sorriso ele me deu 
 
Com a cruz de Deus ele me 
benzeu 
E uma luz no meu peito ele 
acendeu 
 
Eu agradeço a este ancião 
Que iluminou o meu coração→ 

 



 
 
 
 
 
 
Agora eu rezo toda hora e todo 
dia 
Agradecendo a vossa luz na 
minha guia 
 
Veio das estrelas para me guiar  
Aqui na terra para me abençoar 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 – TENHO UM TRONO 
CELESTIAL        
      Marcha – Tom G 
 
Tenho um trono celestial  
Com sete estrelas sempre a 
brilhar  
É o reino de mamãezinha  
É o jardim lá da Rainha   
 
Dentro de cada um  
Tem o Mestre a doutrinar   
Ele veio e depois partiu  
E voltou para ensinar 
   
Não tem começo e nem fim  
A viagem espiritual  
Cada passagem que eu passo  
É só mais um degrau   



16 – MAMÃEZINHA  
(Ivana)          
      Marcha – Tom G 
 
Mamãezinha mamãezinha  
Reflete a luz do sol  
És espelho d’agua és espelho 
d’agua  
És espelho d’água és espelho 
d’agua  
 
Oxóssi está na mata  
Esperando os filhos seus  
Pra ensinar a fazer fogo  
E ensinar a amar a Deus   
 
A floresta é verde e branca  
O céu e o mar azul e branco  
É feliz quem canta encanta  
É feliz quem canta um canto 



  
17 – FLOR DE LÓTUS 
(Prem Baba)        
      Marcha – Tom D 
 
Vou cantando no caminho para 
seguir    
Vou cantando no caminho para 
seguir 
E este canto no caminho me 
ilumina para seguir 
E este canto no caminho me 
ilumina para seguir 
 
Esta flor de lótus que veio dizer 
Esta flor de lótus que veio dizer 
A todos os seus devotos que 
confiem neste poder 
A todos os seus devotos que 
confiem neste poder 



18 – BEIJA-FLOR  
(Cristal Violeta e Mel)     
      Marcha – Tom C 
 
Beija-flor está sedento  
Está com sede de amor  
Beija-flor está trazendo  
Um canto superior  
 
Este canto é a floresta  
Este canto é a luz do dia  
Este canto é esta festa  
Ritual da alegria  
 
Vou seguindo e vou cantando  
Com amor no coração  
Sempre eu peço ao meu 
padrinho   
Que me dê sua benção  
                                                 → 



 
 
 
 
Vou seguindo e vou cantando  
Com amor no coração  
Sempre eu peço a virgem mãe  
Que nos dê a proteção  
 
E agora eu vou embora  
Eu deixo aqui o meu recado  
Nosso pai e nossa mãe  
Sempre estão ao nosso lado   
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DEFUMA A CASA SANTA - Bm 
Salve a defumação  
Salve o defumador 
Salve a Casa Santa 
De Deus Nosso Senhor 
 
Salve a Casa Santa 
E salve a Lei Suprema 
Defuma o meu povo  
Com as ervas da Jurema 
 
Defuma o meu povo  
Com as ervas da Jurema 
Salve a Casa Santa 
E salve a Lei Suprema 
 
Limpa e descarrega 
Abençôa e purifica 
Leva o que não presta 
Só o bom é o que fica 



 
 
1 – MENSAGEIRO DE OXALÁ  
     Marcha – Tom Bm 
 
Vou seguindo vou seguindo 
A Lua Branca é quem me guia 
A Estrela do Oriente 
Ela brilha e me alumia 
 
Salve o sol e salve a lua 
As estrelas e o mar 
Salve a Rainha da Floresta 
E a Rainha Iemanjá 
 
Salve salve Juramidam 
Salve meu Pai Oxalá 
Salve salve salve salve 
Salve todos Orixás→ 

 



 
 
 
 
Eu agora vou chegando 
E eu agora vou chamar 
O divino Espírito Santo 
Que agora vai comandar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 – BANDEIRA BRANCA   
    Marcha – Tom Dm 

 
      Levantei a minha bandeira 
      E o meu povo acompanhou  
      Todos são filhos de Deus 
      Irmãos em Cristo Redentor 
 
      A minha mãe é prata fina  
      Ela tem um puro amor  
      É ela que nos ensina  
      A ter firmeza no Salvador 
 
      E agora eu vou seguindo  
      E cada passo que eu dou  
      Meu coração vai se abrindo  

     E aumentando o meu amor→ 

 



                         
       Eu dou viva a Juramidam  

             Neste terreiro do pai Oxalá  
             Todos que aqui chegar  
             É porque ele manda pra cá  
 
             Este jardim de belas flores  
             É para todos nós zelar   
             Com os caboclos curadores  
             E o axé dos Orixás  
 
             Este jardim é da Rainha  
             Do meu Mestre Imperador  
             Quem segue nesta linha  
             Planta paz e colhe amor 

 
 E agora meus irmãos  

   Vamos todos trabalhar 
          Estamos dentro da União 
          Com nosso pai Oxalá   



3 - O PODER DO AMOR 
(Mãe Baixinha)       
     Marcha – Tom A 
 
Hea Hea Hea Aho  
Hea Hea Hea Aha  
É o poder do amor 
Do rei Tupinambá   
 
Com a força dos guerreiros  
Com a cura dos caboclos  
Com o poder dos Orixás  
Aqui deste terreiro  
 
Hea Hea Hea Aho...  
 
Se acordem meus irmãos  
Saiam logo da ilusão  
O inimigo está reunido  
Pra a destruição → 



 
 
 
 
 
Hea Hea Hea Aho...  
 
Se acordem meus irmãos  
Abram o seu coração  
E pratiquem a união  
Ou vão ficar na escuridão  
 
Hea Hea Hea Aho...  
 
Corre a água de Oxum  
Lava a pedra de Xangô  
Com a espada de Ogum  
Meu Rei Oxossi okê arô  
 
Hea Hea Hea Aho... → 



 
 
 
 
 
 
Este trono é do meu rei  
No mundo superior  
A Umbanda é minha lei 
O Santo Daime um puro amor 
 
Hea Hea Hea Aho...  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 - SALVE SALVE A LUA BRANCA  
(Leo Artese)        
    Marcha – Tom C 
 
Salve salve a Lua Branca  
Salve salve a lua Cheia  
Salve meu pai Oxalá  
E a Rainha Iemanjá  
 
Salve salve Pena Branca   
Salve salve Águia Branca  
Salve minha Mãe Jurema  
Salve o rei Tupinambá  
 
O tempo que aqui está  
É a nova dimensão  
Nem passado nem futuro  
Só o presente coração → 

 



 
 
 
 
Vi o Cruzeiro iluminado  
Aqui na terra e lá no céu  
Com meu Mestre em minha 
frente  
E ao meu lado São Miguel   
 
As estrelas arrodeando  
A roda agora vai girar  
Aquele que não rezou  
Agora é que vai rezar  
 
Anjos e arcanjos  
Querubins e serafins  
Vejo Deus na natureza  
E sinto aqui dentro de mim → 

 



 
 
 
 
 
 
O mundo velho se acabou  
Um mundo novo começou  
O mistério revelado  
É a chave do amor  
 
O pensamento é uma flecha  
A palavra é um trovão  
O amor abre o medo fecha  
O segredo é o coração 
 
 
 
 
 



 
5 - MENSAGEIROS DE SÃO 
MIGUEL         
   Marcha – Tom D 
 
Lá vem lá vem, lá vem lá vem  
Vem do alto do astral  
 
Mensageiros de São Miguel  
Com a espada de fogo  
E o escudo de cristal  
 
Lá vem lá vem...  
 
Iluminando os sofredores  
Educando os zombeteiros  
Afastando todo mau  
 
Lá vem lá vem... → 

 



 
 
Os anjinhos do céu  
Vem cantando em coro  
Carrossel de luz  
Tem chuva de ouro   
 
Lá vem lá vem...  
 
Os caboclos da floresta  
Com o seu divino dom  
Tira tudo que não presta  
Deixa só o que é bom   
 
Lá vem lá vem...  
 
A minha mãe divina 
É a Rainha Iemanjá   
E o meu mestre ensinador 
É o meu Pai Oxalá 



6 - DESPACHO DE AMOR 
(Vitor Fênix)        
    Marcha – Tom C 
 
Eu agora convido os meus irmãos 
Eu vou fazer o meu despacho de 
amor 
Vou despachar o Santo Daime 
água da vida 
Que é o néctar do Império do 
Beija-Flor 
 
O Beija-Flor há muito tempo que 
voou 
Pousou no trono do nosso Pai 
criador 
A Virgem Mãe acompanhada dos 
anjinhos 
Arrodeando a sua coroa de 
estrelas→ 



 
Sou uma estrela na coroa de 
Iemanjá 
Sou um Beija-Flor no jardim de 
Oxalá  
Sou Lua Branca Águia de Luz 
Tupinambá  
Abro a banca com Jesus pra 
saravar   
 
Os Orixás vem chegando nesta 
linha   
Salve os Caboclos os Pretos-
Velhos e os Eres  
Eu saúdo todos os meus 
Guardiões  
Que estão aqui sempre pra me 
defender→ 

 
   



 
Este é o tempo do meu rei 
Juramidam  
Juntar na terra todos os filhos do 
céu  
Pra ver cumprir a profecia de São 
João  
Com a Virgem Mãe vem chegando 
São Miguel  
 
Meus irmãos vamos todos nós 
rezar 
Este é o tempo da grande 
iluminação  
Filhos de Deus passa pra cá e vem 
cantar  
Minha barquinha já vai em alto 
mar → 

 
 



 
 
 
A preleção que ele manda é para 
todos  
Que vem chegando no rufar do 
tambor  
É o toque do Mestre no coração  
Que vem puxando a linha do 
amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7 – Perdoai-me Oh meu Jesus 
(Georgiana)        
    Marcha – Tom D 

 
Perdoai-me Oh meu Jesus 
Aqui no pé da Santa Cruz 
Perdoai os pecadores 
Dai-me força e dai-me luz 
 
Oh Virgem da Conceição 
Vós nos dê a proteção 
Eu chamo meu São Miguel 
Pra dominar este dragão 
 
Os inimigos de outrora 
Estão aqui com a ilusão 
A justiça não demora 
Viva o meu São João→ 



 
 
 
 
Recebi minha estrela 
Na ordem de Salomão 
Uma estrela da corôa  
Da Virgem da Conceição 
 
Chacoalhou minha roseira 
Dentro da apuração 
Vós perdôe os meus pecados  
E perdoai os meus irmãos 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8 – O Canto das Estrelas 
(Maria Zaly Folly)  

(em pé, sem instrumentos) 
 
Se desta rocha corre água 
Nesta mata nasce flor 
É o canto da Yara  
Que um quem já escutou 
 
Água lava a alma  
Leva a mágoa 
Eleva o amor 
 
Nesta luz de ouro puro 
No brilho da prata fina 
Quem navega no escuro 
Sempre guia e ilumina→ 



 
 
 
 
 
No fogo do amor 
Na água da vida 
No alento da alma 
Mãe Terra querida 
  
Nesta senda luminosa 
No caminho das estrelas 
Doces pétalas da rosa 
Cada um, uma centelha 
 
 
 
   
 
 



9 – POVO DAS ESTRELAS 
(Jonas Felipe)        
   Marcha – Tom Bm 
 
Eu chamo aqui meu São Miguel 
Com a Rainha Iemanjá 
Eu chamo aqui as forças do céu 
Eu chamo as forças do fundo do 
mar 
 
Estou aqui com a minha Rainha 
da Floresta  
E o meu cacique Tupinambá 
Estou aqui com meu Rei Ogum 
Meu Rei Oxossi e meu Pai Oxalá 
 
Eu saúdo aqui o povo Shipibo 
Huni Kuin e Yawanawá 
Eu chamo aqui todos os pajés 
E os guardiões para saravar→ 



 
 
 
 
Esta é a Umbanda da floresta 
Do povo do rezo da aldeia de 
Juremá 
Esta é a banda que vem das 
estrelas  
Aqui na terra para te curar 
 
Esta é a Aliança da Unidade com 
cada um  
No ser divino pra sentir Deus se 
manifestar 
Este é o caminho do coração, 
senda de estrelas 
Mestre que veio para nos guiar→ 

 
 



 
 
 
 
Este é o tempo da União de todas 
tribos 
Para fazer a paz reinar 
Este é o tempo da expansão, 
Nova dimensão, meus irmãos, 
vamos despertar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CÉU DE OXALÁ 
CURITIBA-PR 

WWW.CASADALUABRANCA.COM 
 
 
 
 

ESTE HINÁRIO PERTENCE A: 
 
 
 

TELEFONE: 
 
 


