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01 O ROSÁRIO
______________________________
Marcha

Oh! Minha mãe
Vós limpai meu pensamento
Para eu poder seguir
Junto com Juramidam
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Estrela viva
Dentro do meu coração
Cada raio do seu brilho
É uma manifestação
Pai Oxalá
Xangô, Obaluaê
Pai Ogum e rei Oxóssi
Vós venha nos valer

Na piedade
Quero firmar meu coração
Para eu poder libertar
O amor dos meus irmãos

Mamãe Oxum
E mamãe Iemanjá
Iansã, Nanã, Jurema
Vós venha nos salvar

Juramidam
Hoje a vós vos reconheço
E vos sigo sem tropeço
Porque sei aonde estás

Eu venho aqui
Meu rosário apresentar
Fazer os meus rogativos
Pra meus irmãos vos enxergar
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02 POR PIEDADE
______________________________
Iemanjá - Marcha

Por piedade
Minha mãe eu vou rogar
Tem piedade
Mamãe Iemanjá

Com vosso sal
Oh! Minha mãe queira lavar
Seus corações
Vós queira purificar
Por piedade
Minha mãe eu vou rogar
Para todas as almas
Eu poder encaminhar

Tem piedade
Mamãe Iemanjá
Que é
Pra nós poder caminhar

Tem piedade, minha mãe
Do sofrimento
Nos libertai
Deste subjulgamento

Tem piedade
Destas almas sofredoras
Que me acompanham
Neste caminho da cruz

Com vosso manto
Vós queira nos cobrir
Para todos nós
Também poder se redimir

Por piedade
Minha mãe eu vou rogar
Pelo amor divino
De Jesus
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03 OXALÁ
______________________________
Marcha

Firmada na piedade
De mamãe
Venho rogar
Pela luz do meu senhor
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Vós que sois
A luz do Sol dourado
Fonte de luz
Meu farol iluminado
Baixai na Terra
Clareai meu pensamento
Com vosso brilho
Que ilumina o firmamento

Pai Oxalá
Vós venha me valer
Com vossa luz
Para eu poder vencer

Aqui eu venho
Meu rosário apresentar
Pedindo a vós
Para não me desprezar

Para eu vencer
A escuridão desta matéria
Iluminar
Toda esta legião

Com meus irmãos
Oh! Meu pai Oxalá
Ao vosso brilho
Eu quero retornar

Dos sofredores
Que vêm me acompanhando
Para eu cumprir
A minha peregrinação
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04 MINHA MÃE MARIA
______________________________
Oxum

Minha mãe Maria
Vós venha me abençoar
Para eu passar
Por mais esta provação

Minha mãe Maria
Inspirai-me o vosso pranto
Pra eu lavar
Todas estas almas em agonia
Lavai, lavai
Oh! Minha mãe Maria
Confortai-nos
Com vosso divino manto

Por vosso amor
Eternamente eu consagrar
Fortificai
A minha servidão

Minha mãe Maria
Mais uma conta eu vou contar
Do meu rosário
Que aqui venho apresentar

Minha mãe Maria
Vós que sois mamãe Oxum
Purificai
O meu coração

Por caridade
Minha mãe eu vou rogar
Mamãe Oxum
Águas celestes a lavar

Poli, poli
Todos estes cristais
Pra eu consagrar
O vosso amor nesta missão
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05 MISERICÓRDIA
______________________________
Obaluaê - Marcha

Aqui na Terra
Eu só posso agradecer
Porque vivo
Com a benção do meu pai
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Misericórdia
Peço a São Irineu
Para eu seguir
Sempre no caminho seu
Do vosso amor
Eu não posso me esquecer
Atotô, atotô
Baluaê

Misericórdia
Dentro do meu coração
Eternamente
Peço para merecer

Rei Salomão
Rogo ao vosso coração
Pra vós olhar
Os sofredores da Terra

Oh! Meu São Lázaro
Vós venha me ajudar
Nessa lembrança
Que o tempo vem me relembrar

O meu rosário
Eu vos apresento aqui
Rogando a vós
Para abrandar esta guerra

Da redenção
Que está no sofrimento
Aqui na Terra
Eu vim pra testemunhar
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06 MAMÃE DOS VENTOS
______________________________
Marcha

Mamãe dos ventos
Aqui eu vou chamar
Chamando o tempo
Para vir se adiantar

Minha Santa Bárbara
Com a vossa chama na mão
Vós sois rainha
Da comunicação
Estais no fogo
Da fogueira de São João
Vós limpai a casa
Para a justificação

Justiceira vós vem
Na tempestade vós vem
Soprando o vento
Com vosso raio purificar

Mamãe dos ventos
A vós eu vou louvar
E o meu rosário
Também vos apresentar

O vosso raio
É que rompe a imensidão
Para eu poder
Ouvir a voz do trovão

Varrei as trevas, Iansã
Na varreção, Iansã
Iluminai
Toda esta escuridão

Eparrê, Iansã
Eparrê, Iansã
Eparrê
Dentro do meu coração
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07 PAI XANGÔ
______________________________
Marcha

É delicada como um cristal
A tecedura do vosso amor
Cristal de rocha, firme e seguro
É o coração de pai Xangô

Meu pai Xangô, vos reconheço
No meu padrinho Sebastião
Caô, Caô, Caô, Xangô
Vem nos falar pelo trovão

Meu São João, sois o fiel
Da balança do criador
O prumo do amor verdadeiro
É a peneira do vosso amor

Meu pai Xangô, vou vos louvar
E o meu rosário vou vos cantar
Pedir por mim e por meus irmãos
Pra nós conhecer com o coração

Estás no alto da montanha
Com a machada do justiceiro
Meu São Miguel está em vós
Peneirador do verdadeiro
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08 MÃE JUREMA
______________________________
Valsa

Jurema, vós sois minha mãe
Rainha do meu Jacutá
Mamãe de toda a floresta
Jurema, ô Jurema

Oh! Minha mãe Jurema
Aqui venho vos louvar
Trazendo o meu rosário
Para vos apresentar

Jurema, vós sois caçadora
Das almas da escuridão
Vós caça com a vossa flecha
Ilumina com o coração

O meu rogativo é de luz
Para toda a escuridão
Jurema, dai-me a vossa chave
Para eu cumprir minha missão

O vosso coração divino
Tem a chave do conhecimento
Vós sois estrela cadente
Que cai lá do firmamento
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09 MEU REI OGUM
______________________________
Marcha

Meu rei Ogum
Eu a vós venho louvar
E o meu rosário
Também vos apresentar

Já vem das matas
Na direção do mar
Com sua lança
É Ogum que vai chegar

Perante a vós
De joelhos me formar
Rogando a vós
Para vós me ordenar

É o cavaleiro
Do capacete de aço
Com seu rigor
Vai acertar nosso passo

Para eu vencer
Nesta linha do vigor
Com meus irmãos
E triunfar o amor

Meu rei Ogum
Sois general de papai
Meu rei Ogum
Sois guardião de mamãe
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10 MAMÃE VELHA
______________________________
Valsa

Nanã Boroquê
Vós sois a mãe das mães
Sois rainha da Terra
O perdão é você

Vós sois mãe da floresta
E de todas as águas
É no fundo do lago
Onde está vossa casa
Nanã Boroquê
Eu quero vos louvar
De joelhos na Terra
Vosso amor consagrar

Nanã Boroquê
Oh! Senhora Santana
Vós sois mãe de Maria
Vós sois soberana

Também um pedido
Eu quero vos fazer
Dentro do meu rosário
Ô Nanã Boroquê

Vós sois mamãe velha
Ô Nanã Boroquê
Toda vida que nasce
Provém de você

Oh! Minha mamãe velha
Afirmai o perdão
Transformai as entranhas
De cada coração
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11 PASSARINHO VERDE
______________________________
Valsa

Passarinho verde
Canta na floresta
É o mistério sagrado
Que se manifesta
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Meu guerreiro santo
Eu venho vos louvar
Dentro do meu rosário
E também vos rogar
Dai-me a vossa fé
Vosso amor e firmeza
Para eu alcançar
A vossa fortaleza

É do rei Oxossi
A manifestação
Que ilumina as trevas
Com o coração

Dai-me a vossa luz
Do conhecimento
Para eu livrar os seres
Do escurecimento

São Sebastião
Meu guerreiro sem lança
O mistério do vosso amor
É a minha esperança

Oh! Meu rei Oxossi
Da folha de ouro
Vós sois rei dos caboclos
Vós sois meu tesouro
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12 ROSA DO SEU CORAÇÃO
______________________________
Marcha

Pra ser humilde
E seguir com alegria
Sem vaidade
Nem soberba e rebeldia

Meu pai
Faça de mim o que quiser
E para sempre
Eu lhe prometo ser fiel

Meu pai
Sou rosa do seu coração
Humildemente
Caminhando neste chão

Meu pai
Agora eu tenho o meu bastão
Que vós me deu
Para eu zelar no coração

Meu pai
Eu vou regando o seu jardim
Zelo por todos
Sei que vós zela por mim

Meu pai
Eu vou rogar por meus irmãos
Pra vos amar
E segurar a vossa mão
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