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APRESENTAÇÃO
Essa cartilha é um dos frutos do Subprojeto Festejos Kalunga através
do DGM Brasil, um mecanismo dedicado às comunidades indígenas,
quilombolas e comunidades tradicionais, com o objetivo de promover e
aprimorar suas práticas tradicionais de uso e manejo dos recursos naturais,
proteção e gestão territorial e de ampliar as capacidades das lideranças e
suas organizações de incidir em espaços de formulação de políticas públicas
que promovam a sustentabilidade socioambiental do Cerrado brasileiro,
implementado pelo Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas
(CAA/NM), e que foi executado pela Associação de Educação do Campo do
Território Kalunga e Comunidades Rurais (EPOTECAMPO).
A proposta em curso é a flor que vingou da semente germinada e
intitulada de Rezas Rezadeiras e a Juventude na comunidade Vão de Almas
Cavalcante-Go, produzida por Wanderléia dos santos Rosa no Curso de
Licenciatura em Educação do Campo (LedoC) da Universidade de Brasília
(UnB), no Campus Planaltina / DF em 2013.
Os registros escrito e audiovisual nas oficinas de rezas foram realizados
por Maria Lídia Anjos de Sousa e Maria Lúcia Martins Gudinho, na cidade
de Cavalcante-GO, em 10 de novembro de 2018, em mais uma atividade
do subprojeto com mestres /rezadores da tradução oral em manifestações
religiosa e festivas das comunidades Diadema, Engenho II, Vão do Moleque e
Vão de Almas. Esse registro é parte inerente e fundamental que compõe está
coletânea. As oficinas proporcionaram os registros, reuniu e uniu rezadores
e juventude em momentos fundamentais a reafirmação da identidade
quilombola kalunga.
Contamos também com registro escrito de algumas rezas denominadas
benditos produzidos por Nilça Fernandes dos Santos em pesquisa na
comunidade Vão do Moleque. Temos ainda colaboração de Silvana Soares
da Costa na organização sequência das rezas.
A inspiração para execução desse projeto e sobre tudo a produção
dessa obra, vem da resistência e da fé dos nossos ancestrais presente na
cultura quilombola Kalunga que é transmitida de geração à geração.
A metodologia utilizada nas oficinas, organização e produção dessa
obra vem da troca de experiência ao longo da coordenação do subprojeto,
Grupo dança da Sussa, Flores e Frutos do Quilombo Kalunga e principalmente
das experiências, acadêmico na graduação e especialização, essa soma, uni
o útil ao agradável e sucesso de cada realização.
Vemos resumo de trabalho acadêmico, registro escrito e audiovisual
da tradução oral de mestres em transmissão da memória tradicional.
Apresentamos este trabalho em seis partes principais: Rezas: início, meio
e fim. Benditos em louvor aos santos. Reza em Batizado em casa. Reza em
Casamento na Fogueira. Rezas em Benzimentos. Excelências: Rezas em velório.
Com essa publicação acreditamos contribuir com o registro, da
memória, história e o fortalecimento da identidade cultural dos Festejos
Kalunga e suas manifestações Religiosas. E sobretudo para o conhecimento
do principal elemento dessa tradição, as rezas, nas festas de boca de noite,
arremate de folia, impérios, e outras manifestações citadas a cima.
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Na hora de rezar, todos ficam sentados em volta de do
altar que decorado com flores recebe santos e velas acesas. As rezas
têm início com o sinal da cruz: pelo sinal da santa cruz, livrem-nos
Deus Nossos inimigos. Em nome do pai do Filho e do espírito santo
amém. Em seguida rezam-se o Credo, Pai Nosso, Ave Maria, Deus
Salva, Virgem Santíssima, Glória ao Pai, Salva Rainha.( Observação
colocar na sequência)

OFERECIMENTO
São oferecido ao santo do dia em que festeja, Três Pai Nosso
e Três Ave Maria, pelas Graças alcançadas, saúde de todos presente
e ausentes, pela paz da comunidade e do mundo a rezadeira,
de joelhos e de frente para o altar, oferece da seguinte maneira:
“Oferecemos um Pai Nosso, para Nossa Senhora da Abadia, livrar
todos nós do perigo e nos dar muita saúde, paz e alegria”.
Em seguida todos rezam o Pai Nosso. Em seguida todos rezam
outro Pai Nosso dedicado a Nossa Senhora da Abadia para ajudar os
donos da festa e a todos os presentes. Posteriormente rezam outro
Pai Nosso para Nossa Senhora da Abadia proteger toda comunidade.
Ainda nas rezas realizadas em festas são rezados benditos em louvor
àquele santo do dia e aos outros santos que estão no altar.
Para finalizar são dedicadas rezas para o Divino José e alguns
benditos de beijar aos santos.

DIVINO JOSÉ
Divino José Divino José meu santo de todos, que da mãe de Deus,
sois um santo esposo. Sois um santo esposo, daquela senhora, tão
bela que um dia, tão clara que aurora. Tão clara que aurora também
sois um santo, que por Jesus cristo alcance, estante de Deus amor.
Sou filho casticismo do mesmo senhor, nascido em Belém, rogai por
nós todos para sempre amém.
Para sempre amém, eu adorei uma cruz, que nela morreu,
meu amado Jesus. Meu amado Jesus, do meu coração, vós foi
ofendido peço a Deus perdão, na flor de quem nasceu, e a hóstia
consagrada e na cruz de quem morreu. Na cruz de quem morrer
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farei um testamento que minha alma vós entrega ao santíssimo
sacramento. Ao santíssimo sacramento, soberano ao rei da
gloria, para que peçamos todos. Deus misericórdia senhor. Deus
misericórdia, misericórdia é o senhor, misericórdia eu vós peço, esses
grande pecador. Esse grande pecador agora pedir que nos dai a
eterna glória para todos sempre amém.

BENDITO DE PEDIDO AO SENHOR DEUS
Meu Jesus vós encomenda, pela flor de quem nasceu e a hóstia
consagrada. E a cruz de quem morreu. Dai-nos o tempo ó meu
Jesus, soberano o rei da glória, para que peçamos todos. Senhor
deus misericórdia, Senhor, ó Deus. Pequei Senhor Deus. Pequei meu
Senhor. Peço misericórdia de nós, Senhor ó Deus!
(Bis 3x) Pela dor da nossa mãe Maria Santíssima, nossa Senhora da
Abadia, Divino Espírito santo, santa Luzia, São José, São Sebastião,
Santos Reis, Nossa Senhora do Livramento, Todos os Santos
passemos misericórdia de nós, senhor ó Deus!
Bendito é louvado o santíssimo sacramento, da virgem senhora
nossa, concebida sem pecado original, amem Jesus. Concebida sem
pecado original amém Jesus (bis)
Eu já chamei, tornei chamar, pra beijar os santos e venerar o altar.
(Bis3x).

VIVA AO PÃO DO CÉU
Viva o pão do céu grande é o sacramento, sendo ele o mais contrito,
louvado seja, viva Maria. A virgem Maria mãe (bis). A virgem Maria
mãe Deus. Rogai, rogai Jesus por nós. Jesus é meu e eu sou de Jesus,
Jesus está comigo e estou com Jesus. Finalizando as rezas todos
falam: Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Para sempre seja
louvada nossa mãe Maria Santíssima.

REZAS EM BENZIMENTOS
O benzimentos é uma linguagem oral e gestual com a qual
as pessoas, detentoras de saberes e de poderes especiais, expulsam
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as forças que perturbam a vida harmoniosa do ser humano. Benzer
é simplesmente garantir o funcionamento da normalidade desejada
e conter o mal. No benzimentos quatro elementos são essenciais: o
benzedor, o benzido, o rito e a utilização dos elementos naturais. Essa
prática pode ser realizada tanto por homens quanto por mulheres,
mas quem mais benze na comunidade Vão de Almas são os homens.
Para exercer esse ritual é necessário ter uma memória fértil para
guardar na cabeça palavras e gestos de benzer. Utiliza-se a repetição
da palavra e de “benzenção” pelo menos três vezes por semana. É
também naturalmente, invocado nomes de alguns santos.

QUEBRANTO
Peço ao divino Espírito Santo E a Virgem Maria E Jesus
Cristo Que tem o poder de tirar Todos os males que estão te
prejudicando Seja quebranto, inveja, mau-olhado Calúnia, solidão
na alma, melancolia Angustia, macumba, Em fim todos os males
material, espiritual e estrutural.

AS EXCELÊNCIAS: REZAS EM VELÓRIO
Na comunidade Vão de Almas quando uma pessoa vem a
óbito, normalmente rezam se Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha,
Ladainhas, benditos e as excelências, que são rezas 43 específicas
de velório, e que também estão presentes na Quaresma. Na hora da
saída do caixão são rezadas excelências de despedida e ladainha a
todos santos. As rezas acontecem durante o velório, na igreja ou em
casa. As rezas seguem até o desaparecimento do cortejo fúnebre.
Seguem abaixo rezas de excelências, tradicionais do Vão de Almas,
rezadas normalmente nos velórios, obedecendo a uma ordem de sete
a onze repetições de versos, pronunciados em grupos, alternando a
primeira e segunda voz. De acordo com os anciãos da comunidade
essas rezas não podem ser pronunciadas em números pares, pois
podem acarretar azar, ou seja, alguém ali do grupo de rezadores
podem não fechar o ano e morrer antes do final do ano.
a) Uma hora da noite sua casa cheira, cheira cravo e rosa e
flor de laranjeira. Abre a porta Pedro deixa clarear, essa alma
vai para o céu fazer morada lá. Duas horas da noite sua casa
cheira, cheira cravo e rosa e flor de laranjeira. Abre a porta
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Pedro deixa clarear essa alma vai para céu fazer morada lá.
Três horas da noite a sua casa cheira, cheira cravo e rosa e flor
de laranjeira. Abre a porta Pedro deixa clarear essa alma vai
para o céu fazer morada lá. Quatro horas da noite sua casa
cheira, cheira cravo e rosa e flor de laranjeira. Cinco horas da
noite sua casa cheira, cheira cravo e rosa e flor de laranjeira
Seis horas da noite sua casa cheira, cheira cravo e rosa e flor
de laranjeira. Sete horas da noite sua casa cheira, cheira cravo e rosa e flor de laranjeira. Abra a porta Pedro deixa clarear,
essa Alma vai para o céu fazer morada lá. (Bis) repetir primeiro verso terminando em qualquer número ímpar.
b) Vossa balança vosso fie leva essa alma meu são Miguel,
Meu são Miguel meu professor leva essa para nosso Senhor.
(Bis 3x) primeiro e segundo verso.

REZAS EM BATIZADO NA FOGUEIRA
Segundo Ferreira (2010) o batizado é um sacramento da
igreja católica no qual a imersão com água significa purificação.
São sete os sacramentos de Deus, segundo a igreja católica:
batismo, confirmação, eucaristia, confissão, unção dos enfermos e
matrimônio. Todo sacramento tem um sinal: no batismo é a água.
No Vão de Almas, para fazer o batizado em casa são
necessários os seguintes rituais de fé: os padrinhos, um prato branco
com água e três pitadas de sal, ramos de vassourinha e uma vela.
Com a vela acesa e os padrinhos com criança nos braços, o rezador
ou a rezadeira pega um dos ramos da planta, molha na água e fazem
o sinal da cruz na testa da criança dizendo: Eu lhe batizo (nome da
criança), em nome de Deus pai, Deus Filho e Espírito Santo.
Finaliza o batismo com um pedido a Deus para abençoar a
referida criança, concedendo-lhe muita sorte, paz e um futuro repleto de
alegria. Por fim, os padrinhos recebem 45 os cumprimentos dos pais da
criança unindo-se suas mãos e dizendo: Parabéns compadre e comadre,
agora somos compadres e comadres com os poderes de Deus e a
Virgem Maria. Dependendo da ocasião e das condições dos pais naquele
momento faz-se a festa do mesmo modo que acontece no casamento.
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REZAS EM CASAMENTO NA FOGUEIRA
Nos antigos costumes das comunidades quilombolas
kalunga o povo realizava o casamento na fogueira e o batizado
em casa, pois o padre do município mais próximo das comunidades
aparecia por lá apenas uma vez por ano. Anciãos da comunidade
faziam o casamento na fogueira e batizado em casa. Dona Getúlia
(2013) relata sobre o casamento na fogueira: “desde que me entendi
por gente já existia... é um casamento mais forte que o da igreja,
pois é feito diretamente por rezadores com os santos”.
Para realizar o casamento são necessários os seguintes
elementos, que significam os sinais de fé: um rezador ou rezadeira,
cinza da fogueira do Mastro de São João e, semelhante ao
casamento na igreja, quatro padrinhos. Ao redor da fogueira de São
João o rezador ou rezadeira pronunciam as palavras e os noivos e
padrinhos as repetem o seguinte juramento:
O noivo: Eu juro por São Pedro, São Paulo e todos os santos
e Vosso Padre, que (o nome da noiva), que Maria é minha legítima
esposa. A noiva: Eu Juro por São Pedro, São Paulo e todos os Santos
e Vosso Padre que (nome do noivo), que João é meu legítimo esposo.
Os padrinhos todos de uma só vez: Nós juramos por São Pedro, por
São Paulo, todos os Santos e Vosso Padre, que João e Maria são
nossos legítimos afilhados.
O juramento é repetido várias vezes. Na sequência do
último juramento padrinhos e madrinhas pegam um pouco da cinza
da fogueira e fazem o sinal da cruz na testa de seus afilhados. O
rezador ou rezadeira, juntamente com noivos e padrinhos, rezam
o Creio em Deus Pai, um Pai Nosso e uma Ave Maria. O rezador
ou rezadeira passa um punhado de cinza da fogueira de São João
nas alianças pedindo a Jesus Cristo sorte e muita paz ao casal, em
seguida o noivo pode beijar a noiva. Ainda ao redor da fogueira o
casal se ajoelha e os padrinhos pedem suas bênçãos.
Como é de costume na comunidade “depois da devoção a
diversão”. Os noivos e toda sua comitiva seguem para casa dos pais
da noiva e lá já está organizado um grande banquete organizado
coletivamente pela comunidade. Logo na chegada os noivos e
padrinhos sentam e são recebidos primeiramente pelos pais do casal
e todos os presentes, fazendo-lhes seus cumprimentos e saudações.
A grande festa inicia com um jantar especial, muita bebida e o povo
“trança no forró” até o “romper o dia”.
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OFICINA DE REZAS
1º CREIO EM DEUS PAI
Creio em Deus Pai, todo-poderoso
Criador do céu e da terra,
Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor,
O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
Nasceu da Virgem Maria,
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
Foi crucificado, morto e sepultado,
Desceu a mansão dos mortos
Ressuscitou ao terceiro dia
Subiu aos céus,
Está sentado à direita de Deus Pai,
E, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo
Na Santa Igreja Católica,
Na Comunhão dos Santos,
Na remissão dos pecados,
Na vida eterna, amém.

2º PAI NOSSO
Pai nosso, que estais no céu!
Santificado seja o vosso nome. Vem a nós o Vosso reino;
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu.
O pão nosso de cada dia, nos daí hoje perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos
deixe cair em tentação, mas livrai – nos do mal, amém.

3º AVE MARIA
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre
as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora
da nossa morte Amém.
Glória é pai e é do filho é pai de é do espirito santo, glória
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Como era no princípio é de nunca e sempre é de século seclore amém
São João santo de jesus querido, vala me sempre com vosso
patrocínio
São João santo, de jesus querido, vala me sempre com vosso
patrocínio

1 PAI NOSSO....
1 AVE MARIA....
4º DEUS SALVE
Deus Salve
Deus vos salve, mãe de deus pai
Deus vos salve, mãe de Deus filho
Deus vos salve, Maria esposa do Espirito Santo
Deus vos salve, é tempo da santíssima e trindade
È digitória em tempo
É de Joana e seu festejo
Glória ao pai e ao filho, e do espirito santo
Como era no princípio e de nunca e sempre e século em se clore amém.

1 PAI NOSSO....
1 AVE MARIA
5º VIRGEM SANTÍSSIMA
A virgem santíssima vos não permitais,
Que eu vivo nem morro em pecado mortais.
Pecado mortais não é de morrer,
A virgem santíssima nos é de valer
Nos é de valer pelo vosso amor,
Rainha dos anjos do céu resplendor
No teu louvor o verbo de dar
O verbo divino quando nos salvar
Para nos salvar eu pensemos também,
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Que no deus da gloria para sempre amém.
Para sempre amém todas hora do dia,
Louvemos a deus e a virgem Maria.
A virgem Maria prometeu salvar
A todos devoto e o terço rezar.
A todos devoto e o terço rezar.

6º GLORIA AO PAI
Glória é pai e é do filho é pai de é do espirito santo glória
Como era no princípio, é de nunca e sempre, é de século seclore
amém
São João santo de Deus onipotente, vala me sempre e para
eternamente
São João santo de Deus onipotente, vala me sempre e para
eternamente

7º SALVE RAINHA
Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa,
salve!
A vós bradamos os degredados filhos de Eva.
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós
volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do
vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
OFERECIMENTO...

1 PAI NOSSO...
1 AVE MARIA...
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LADAINHA DE NOSSA SENHORA (DIALETO EM LATIM)
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de caelis Deus, miserere nobis
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis
Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis
Sancta Maria, ora pro nobis
Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis
Sancta Virgo virginum, ora pro nobis
Mater Christi, ora pro nobis
Mater divinae gratiae, ora pro nobis
Mater purissima, ora pro nobis
Mater castissima, ora pro nobis
Mater inviolata, ora pro nobis
Mater intemerata, ora pro nobis
Mater amabilis, ora pro nobis
Mater admirabilis, ora pro nobis
Mater boni consilii, ora pro nobis
Mater Creatoris, ora pro nobis
Mater Salvatoris, ora pro nobis
Virgo prudentissima, ora pro nobis
Virgo veneranda, ora pro nobis
Virgo praedicanda, ora pro nobis
Virgo potens, ora pro nobis
Virgo Clemens, ora pro nobis
Virgo fidelis, ora pro nobis
Speculum justitiae, ora pro nobis
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Sedes sapientiae, ora pro nobis
Causa nostrae laetitiae, ora pro nobis
Vas spirituale, ora pro nobis
Vas honorabile, ora pro nobis
Vas insigne devotionis, ora pro nobis
Rosa mystica, ora pro nobis
Turris Davidica, ora pro nobis
Turris eburnea, ora pro nobis
Domus aurea, ora pro nobis
Foederis arca, ora pro nobis
Janua caeli, ora pro nobis
Stella matutina, ora pro nobis
Salus infirmorum, ora pro nobis
Refugium peccatorum, ora pro nobis
Consolatrix afflictorum, ora pro nobis
Auxilium christianorum, ora pro nobis
Regina angeloru, ora pro nobis
Regina patriarcharum, ora pro nobis
Regina prophetarum, ora pro nobis
Regina apostolorum, ora pro nobis
Regina martyrum, ora pro nobis
Regina confessorum, ora pro nobis
Regina virginum, ora pro nobis
Regina sanctorum omnium, ora pro nobis
Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis
Regina in caelum assumpta, ora pro nobis
Regina sacratissimi Rosarii, ora pro nobis
Regina pacis, ora pro nobis
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
exáudi nos, Dómine.
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Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.
Orémus.
Concéde nos fámulos tuos, quæsumus, Dómine Deus, perpétua
mentis et córporis sanitáte gaudére: et gloriósa beátæ Maríæ
semper Vírginis intercessióne, a præsénti liberári tristítia, et ætérna
pérfrui lætítia.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

BENDITO DE SÃO JOÃO BATISTA
E Senhor São João Batista
É um amor sem segundo
Ele desceu do céu pra Terra
Para vim correr - se o mundo
Ele desceu do céu pra Terra
Para vim correr - se o mundo
E São João tem grande gosto
Mais e também grandes pesar
E deva saber de seu dia para vim lhe festejar
E deva saber de seu dia para vim lhe festejar
E São João tem grande gosto
Mais e também grande alegria
E dele desce sá capela no festejo de seu dia
E dele desce sá capela no festejo de seu dia
São João se bem soubesse
E de quando era seu dia
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Ele descia do Céu pra Terra com prazer e alegria
Ele descia do Céu pra Terra com prazer e alegria
Nossa senhora pediu, mais que não amasse ninguém
E só amasse a Jesus Cristo que é o senhor que faz o bem
Só amasse Jesus Cristo que é o senhor que faz o bem
Naquela fonte dos magos, aonde São João lavava
E era um tanto de diamante, que e os anjos se alumiavam
E era um tanto de diamante, que e os anjos se alumiavam
Dona celeste Santa Izabel
E com o santo era arrendado
Licença se assinava aonde São João se enxugava
Licença se assinava aonde São João se enxugava
São João batizou Jesus
E Jesus batizou São João
E foram tudo batizado lá no Rio de Jordão
E foram tudo batizado lá no Rio de Jordão
Nossa senhora e nossa mãe
E Santa mãe nossa madrinha
E Coroa São João na glória com seus anjos serafim
E Coroa São João na glória com seus anjos serafim
E senhor São João Batista
Mas é um só Deus verdadeiro
E dizemos todos que viva São João com seu carneiro
E dizemos todos que viva São João com seu carneiro
E vamos oferecer esse bendito
E para o senhor que está na cruz
Mais intenção dos missionários para sempre amém Jesus
Mais intenção dos missionários no coração Jesus

BENDITO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Bendita louvada seja senhora da conceição
E protege os vossos filhos, com a vossa proteção
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Com a vossa proteção
E povo está se acabando sempre sofre com fissão.
É porque não se alembra da virgem da conceição
Da virgem da conceição
Quem tiver o seu rosário e traga ele em devoção
E que é para ser recompensado da virgem da conceição
Da virgem da conceição
Reza rico e reza pobre, ninguém pera melhor, mas que no dia
do castigo os melhor será os pior
Os melhor será os pior
Terça, quinta, sexta e sábado ofereço pra nossa senhora,
E que a peste se afugenta e o maldito vai se embora bora
O maldito vai se embora
Anda pressionando o mundo feito um louco traidor
E atraindo seu rebanho filho de Deus nosso senhor
Filho de nosso senhor
Vos ofereço esse bendito para o senhor que está na cruz
Mas intenção dos missionários o coração de jesus
O coração de jesus.
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PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO
Em nome de deus pai
Em nome de deus ﬁlho
E a virgem Maria,só ...
E a virgem Maria, só ...
Já ta ﬂoroando ....
Já ta ﬂoroando ....
Nos livrai dos males e das enfermidades
Nos livrai do inferno e as enfermidades
Das enfermidades a proteção
Das enfermidades e a proteção
Palavra de Olga nesses coração
Palavra de Olga nesses coração
Nesses coração e jesus entrou
Nesses coração e jesus entrou
........ Deus do redentor
......... Deus do redentor
Deus redentor e na vida nos dá
Deus redentor e na vida nos dá
Palavra de Olga para nos salvar
Palavra de Olga para nos salvar
Para nos salvar adoremos a cruz
Para nos salvar adoremos a cruz
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Que nela morreu meu o amado jesus
Que nela morreu meu o amado jesus
Meu amado jesus pensemos também
Meu amado jesus pensemos também
Que nos dê o céu e a glória para sempre amém
Que nos dê o céu e a glória para sempre amém

BENDITO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Bendita, louvada seja, a conceição de Maria
Levantei de madrugada,
Levantei de madrugada,
Pra varrer a conceição
Pra varrer a conceição
Encontrei nossa senhora
Encontrei nossa senhora
Com seu raminho na mão
Com seu raminho na mão
Eu pedi ela um gainho
Eu pedi ela um gainho
E ela me disse que não
E ela me disse que não
Tornei vos a pedir
Tornei vos a pedir
E ela me deu seu cordão
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E ela me deu seu cordão
Numa ponta tem São Pedro
E na outra tem São João
No meio tem um letreiro
No meio tem um letreiro
Da virgem da conceição
Da virgem da conceição
Que cordão tão estimado
Que cordão tão estimado
Que lhe deu a 7 volta
Que lhe deu a 7 volta
Ele deu as 7 voltas
Ele deu as 7 voltas
E ao redor do coração
E ao redor do coração

BENDITO DA BEATA DE ARAÚJO
A Beata de Araújo
Que está lá no pé da cruz
A beata de Araújo
Que está lá no pé da cruz
Vamos rezar em louvor da beata de Araújo
Vamos rezar em louvor da beata de Araújo
A beata do Araújo, foi no céu e tornou vim
A beata do Araújo, foi no céu e tornou vim
Avisando os pecadores, o mundo logo breve tem fim
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Avisando os pecadores, o mundo logo breve tem fim
A beata de Araújo pois a mão no coração
A beata de Araújo pois a mão no coração
Pedindo nossa senhora que nos dê a salvação
Pedindo nossa senhora que nos dê a salvação
Quem essa oração rezar, sexta feira da paixão
Quem essa oração rezar, sexta feira da paixão
Não é de ser castigo de raio risco e trovão
Não é de ser castigo de raio risco e trovão
Vos ofereço esse bendito, par o senhor que está na cruz
Vos ofereço esse bendito, par o senhor que está na cruz
Em Intenção do missionário e a beata de Araújo
Em Intenção do missionário e a beata de Araújo

AVE MARIA
Ave Maria vem atender na glória
Vem atender na glória
Vala meu divino e vala me senhora
E vala me senhora
E meu nome e de nossa senhora
E nossa senhora
Vala meu divino e vala me senhora
E vala me senhora
O meu rosário é de nossa senhora
De nossa senhora
Vala meu divino e vala me senhora
E vala me senhora
...do céu e chove sem demora, chove sem demora
Chove sem demora
Vala meu divino e vala me senhora
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E vala me senhora
A entrada do céu e ela é tão seguida, e ela é tão seguida
Vala meu divino e vala me senhora
E vala me senhora
Abre a porta do céu e abre sem demora, e abre sem demora
Vala meu divino e vala me senhora
E vala me senhora
Ofereço esse bendito para o senhor da glória, para o senhor da glória
Vala meu divino e vala me senhora
E vala me senhora.
São João santo de jesus amado, vala me sempre com o vosso amparo
São João santo de jesus amado, vala me sempre com o vosso amparo
São João santo de jesus querido, vala me sempre com o vosso patrocínio
São João santo de jesus querido, vala me sempre com o vosso patrocínio
São João santo de jesus Maria, eu quero entrar com vós no último suspiro
São João santo de jesus Maria, quero entrar com vós no último suspiro
São João santo de Deus onipotente, vala me sempre e para eternamente
São João santo de Deus onipotente, vala me sempre e para eternamente

BENDITO LOUVADO
Bendito é louvado
Santíssimo sacramento
Da puríssima Conceição
Virgem Maria senhora nossa
Concebida sem pecado original amém
Concebida sem pecado original amém jesus
Desejamos a todos a festejar
Virgem Maria que e nossa senhora
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BEJEMOS
Bejemos, bejemos meus irmão
Beijemos ao pai, com o joelho no chão
4x
Ajoelha povo que lá vem jesus
Ele vem cansado com o peso da cruz
Ajoelha povo que lá vem jesus
Ele vem cansado com o peso da cruz
5x
Viva Maria mãe quem nos criou,
Viva Maria mãe do redentor
Viva Maria mãe quem nos criou,
Viva Maria mãe do redentor
Os anjos se alegram como deus se alegrou
Dessa senhora no mundo...
Os anjos se alegram como deus se alegrou
Dessa senhora no mundo...

GRAÇAS A DEUS
Graças a deus que louvemos a Deus
Do céu e na terra louvado seja a Deus
Do céu e na terra louvado seja a Deus
Nosso pecado está posto na cruz para nos salvar meu Deus para
meu jesus
Nosso pecado está posto na cruz para nos salvar meu Deus meu
jesus
Jesus é meu e eu sou de jesus
Jesus está comigo eu estou com jesus
Jesus está comigo eu estou com jesus
Viva o pão do céu, grande é o sacramento sendo ele o mais
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contrito
Louvada seja, veva Maria
Louvada seja, veva Maria
A virgem Maria mãe de deus
A virgem Maria mãe de deus
Rogai rogai a deus por nós
Rogai rogai a deus por nós
Viva o pão do céu grande é o sacramento sendo ele o mais contrito
Louvada seja, veva Maria
Louvada seja, veva Maria
A virgem Maria mãe de deus
A virgem Maria mãe de deus
Rogai rogai a jesus por nós
Rogai rogai a jesus por nós
Viva o pão do céu grande é o sacramento sendo ele o mais contrito
Louvada seja veva Maria
Louvada seja veva Maria
A virgem Maria mãe de Deus
A virgem Maria mãe de Deus
Rogai rogai a jesus por nós
Rogai rogai a jesus por nós
Louvado seja meu senhor jesus cristo
Perdão Deus divino
Perdão Deus de amor
Perdão deus tremendo
Perdoa senhor
5x
Louvor ao santo da novena...

BENDITO DE SANTO REIS
Vai acordar quem está dormindo
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Nesse sono assossegado.
Vem dar esmola Santo Reis
Que ele é os três reis mago.
Vem dar esmola Santo Reis
Que ele é os três reis mago.
Santo Reis anda no mundo
Alegremente cantando.
Convidando para a festa
A entrada do novo ano.
Convidando para a festa
Da entrada do novo ano.
Santo Reis anda no mundo
Girando com sua folia.
Ele é os três reis mago
Filho da virgem Maria.
Ele é os três reis mago
Filho da virgem Maria.
Santo Reis anda no mundo
Meia noite fora de hora.
Ele é os três reis mago
Filho de nossa senhora.
Ele é os três reis mago
Filho de nossa senhora.
Santo Reis já foi preso
Lá no rio de Jordão.
Leva o joelho em terra
Pedindo a Deus perdão.
Leva o joelho em terra
Pedindo a Deus perdão.
Ofereço esse bendito
Ao divino que está na cruz.
Em intenção dos três reis magos
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Para sempre amém Jesus
Em intenção três reis magos
Para sempre amém Jesus.

DIVINO JOSÉ
Divino José sois o santo de todos.
Que da mãe de Deus,
Nasce o santo esposo.
Nasce o santo esposo,
Daquela senhora.
Mais clara que o dia,
Mais bela que a aurora.
Mais bela que a aurora,
Também sois teu santo.
E com Jesus cristo,
Alcança este santo.
Que por Jesus cristo alcance,
Estante de Deus amor.
Sou filho casticismo do mesmo senhor,
Meu bom senhor nascido em Belém,
Rogai por todos nós
Para sempre amém.
Para sempre amém,
Eu adorei uma cruz,
Que nela morreu
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Meu amado Jesus.
Meu amado Jesus,
Do meu coração,
Vós foi ofendido
Eu peço a Deus perdão,
Peço a Deus perdão,
Na flor de quem nasceu,
E a hóstia consagrada
E a flor de quem morreu
Antes de eu morrer,
Farei meu testamento.
Entrego a minha alma vos entrego,
Ao santíssimo sacramento.
Entrego ao Jesus,
Soberano ao rei da glória,
Para que peçamos todos
Deus misericórdia senhor.
Deus misericórdia,
Misericórdia é o senhor,
Misericórdia eu vós peço,
Esse grande pecador.
Esse grande pecador agora peço perdão
Esse grande pecador agora peço perdão
Que nos dei o céu e a glória,
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Que nos dei o céu e a glória,
Para todo sempre amém.
Que nos dei o céu e a glória,
para todo sempre amém.
Minha alma vós entrega
Ao santíssimo sacramento.
Ao santíssimo sacramento
Soberano rei da glória,
Para que peçamos todos
Senhor Deus misericórdia
Senhor Deus,
Senhor eu pequei
Tenha misericórdia de nós
Senhor Deus
Pela dor de Nossa Senhora, Maria Santíssima, Senhor Santo Reis,
Nossa Senhora Aparecida ...
Peça misericórdia de nós,
Senhor Deus,
Nossa mãe Maria Santíssima, Nosso Senhor Santo Reis...
Peça misericórdia de nós
Senhor Deus
Bendito é levado ao santíssimo sacramento
A virgem Maria senhora nossa,
Concebida sem pecado original e amém Jesus.
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Perdão meu divino, perdão Deus de amor
Perdão Deus clemente, perdão ao senhor
Perdão meu divino, perdão Deus de amor
Perdão Deus clemente, perdão ao senhor
Perdão meu divino, perdão Deus de amor
Perdão Deus clemente, perdão ao senhor.

BENDITO DE SÃO PEDRO
Ofereço esse bendito
Bendito louvado seja
São Pedro lá no altar
Bendito louvado seja
São Pedro lá no altar
Bendito louvado seja
São Pedro lá no altar
Na hora da nossa morte meu Jesus
São Pedro vem nos buscar
Na hora da nossa morte meu Jesus
São Pedro vem nos buscar
Entramos minha gente entramos
Nessa casa de alegria
Entramos, minha gente entramos
Nessa casa de alegria
Visitar senhor São Pedro meu Jesus
São Judas e Santa Maria
Visitar senhor São Pedro meu Jesus
São Judas e Santa Maria
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Minha gente venha ver
Milagre que Deus obrou
Minha gente venha ver
Milagre que Deus obrou
Um homem que estava morto meu Jesus
Sadio o Santo alevantou
Um homem que estava morto meu Jesus
Sadio o Santo alevantou
Alevanta pecador,
Eu sou pecador também
Alevanta pecador,
Eu sou pecador também
A virgem dando socorro meu Jesus
Não disse para ninguém
Ofereço esse bendito
Pra São Pedro no Altar
Ofereço esse bendito
Pra São Pedro no Altar
Na hora de nossa morte meu Jesus
São Pedro vem nos buscar
Na hora de nossa morte meu Jesus
São Pedro vem nos buscar

BENDITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Bendita louvada e o santíssimo sacramento.
Rainha de céu coroada.
Senhora do Livramento.
Rainha de céu coroada.
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Senhora do Livramento.
Quem quiser entrar na glória lá no céu tem cabimento.
Quem quiser entrar na glória lá no céu tem cabimento,
Quem tiver a devoção Senhora do Livramento.
Quem tiver a devoção Senhora do Livramento.
Cerca grande está pra entrar por causa dos nossos pecados.
Cerca grande está pra entrar por causa dos nossos pecados.
Senhora do Livramento vai ser a nossa advogada.
Senhora do Livramento vai ser a nossa advogada.
Quando menino Jesus nasceu o mundo todo girou.
Quando menino Jesus nasceu o mundo todo girou.
As quatro parte do mundo as árvore secas se enflorou.
As quatro parte do mundo as árvore secas se enflorou.
Louvado seja a senhora e o Santíssimo Sacramento
Louvado seja a senhora e o Santíssimo Sacramento
No ... nós vivemos senhora do livramento
No ...nós vivemos senhora do livramento
Três... que Deus deixou três pé de arvore plantado.
Três... que Deus deixou três pé de arvore plantado.
É o terço da boca da noite De madrugada.
É o ...d a boca da noite ... De madrugada.
Três ... que Deus deixou no coração de Maria.
Três ... que Deus deixou no coração de Maria.
É o terço boca da noite e salve rainha meio dia.
É o terço boca da noite e salve rainha meio dia.
Três... que Deus deixou no coração de Jesus.
Três... que Deus deixou no coração de Jesus.
E o terço a boca da noite lá nos pés da santa cruz.
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E o terço a boca da noite lá nos pés da santa cruz.
Esse mistério que nosso rosário tem.
Esse mistério que nosso rosário tem.
Fecha a porta do inferno pela todo sempre amém.
Fecha a porta do inferno pela todo sempre amém

NOSSA SENHORA APARECIDA
Graças vos damos Senhora
Virgem por Deus escolhida
Para a mãe do redentor
A senhora aparecida.
Para a mãe do redentor
A senhora aparecida.
Louvemos sempre a Maria
Mãe de Deus pra toda vida
Louvemos com alegria
O senhora aparecida.
Louvemos com alegria
O senhora aparecida.
Como a rosa entre o espinhos
De graças enriquecida
Sempre foi pura e sem mancha
A senhora aparecida.
Sempre foi pura e sem mancha
A senhora aparecida.
Seja pois sempre a bendita
Se quisermos ser felizes
Nessa e na outra vida
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Se quisermos ser felizes
Nessa e na outra vida
Devemos sempre devotos
Da senhora aparecida.
Devemos sempre devotos
Da senhora aparecida.
Quando nos virmos cercados
Dos perigos desta vida
Quando nos virmos cercados
Dos perigos desta vida
É no remédio infalível
A senhora aparecida.
É no remédio infalível
A senhora aparecida.
E na hora derradeira
Ao sairmos desta vida
E na hora derradeira
Ao sairmos desta vida
Intercedei a Deus por nós
Virgem mãe aparecida.
Intercedei a Deus por nós
Virgem mãe aparecida

BENDITO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Divino espírito Santo divino consolador
Quem consola nossas Almas quando nesse mundo for
Divino espírito santo hoje veio lhe visitar
E também veio pedindo esmola,
Para quem for servido a dar.
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E também veio pedindo esmola,
Para quem for servido a dar.
Para quem for servido a dar,
Esmola por caridade
Que é pra repartir com os filhos,
Na maior necessidade.
É pra repartir com os filhos,
Na maior necessidade.
Quem quiser saber por certo,
Quem é o espírito santo
é uma pomba excelência,
Toda vestida de branco.
É uma pomba excelência,
Toda vestida de branco.
Toda vestida de branco,
Tem o pé e o biquinho vermelho
É uma das três pessoas,
São um só Deus verdadeiro.
É uma das três pessoas,
São um só Deus verdadeiro.
É um só Deus verdadeiro,
Ilumina um dia triste
Num espaço abrasado,
No fogo da mãe divina.
Num espaço abrasado,
No fogo da mãe divino.
Divino espírito santo,
Divino consolador,
Consolai as vossas almas,
Quando deste mundo for
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Consolai as vossas almas,
Quando deste mundo for
Ire com muita alegria,
Os anjos vai nos levar
Nos pés da virgem Maria.
Os anjos vai nos levar
Nos pés da virgem Maria,
Onde está Jesus também
Ele está no céu agora
Para todo sempre amém.

NOSSA SENHORA D’ ABADIA
Nossa Senhora D`Abadia
O senhora D`Abadia
Espírito santo esposo
O Senhora D`Abadia
A senhora invocamos
Em devota melodia
A senhora invocamos
Em devota melodia
Levai ao céu os nossos votos
Minha senhora D`Abadia
Levai ao céu os nossos votos
Minha senhora D`Abadia
Nós recordamos todo
Recordamos todos
Que no céu envia
Quando vós predestinou

38

FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL DOS FESTEJOS KALUNGA
E SUAS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS (OFICINA DE REZAS).

O senhora D`Abadia
Quando vós predestinou
O senhora D`Abadia
Quando o anjo nos salvou
Cheio de graça e Maria
Bom santuário nos prestou
O senhora D`Abadia
Bom santuário nos prestou
O senhora D`Abadia
Que o senhor está convosco
A voz do céu anuncia
Sós bendito entre as mulheres
O senhora D`Abadia
Sós bendito entre as mulheres
O senhora D`Abadia
O seu nome invocamos
Nos momentos de agonia
Mostrai que é a nossa mãe
O senhora D`Abadia
Mostrai que é a nossa mãe
O senhora D`Abadia

BOM JESUS
O meu bom jesus
Do meu coração
A como devemos a nossa salvação
A como devemos a nossa salvação
No mundo que estava de meu bom jesus
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Vos terá cruzado, foi posto na cruz
Vos terá cruzado, foi posto na cruz
Foi posto na cruz para nos salvar
Nós é que não sabemos a Deus adorar
Nós é que não sabemos a Deus adorar
A Deus adorar foi quem padeceu
As injuria e tantas dos pecados meu
As injuria e tantas dos pecados meu
Dos pecados meu, me trouxe condenado
Eu espero jesus de ser perdoado
Eu espero jesus de eu ser perdoado
Jesus foi preso e adoro e também vendido
Nas costas açoitado, nas costa cuspidos
Nas costas açoitado, nas costa cuspido
Na vista do povo, Deus o amostrou
No Monte Carvalho jesus expirou
No Monte Carvalho jesus expirou
Jesus expirou rezemos com fé,
Viva meu bom jesus
É de Nazaré
Viva meu bom jesus
É de Nazaré
É de Nazaré, rezemos também,
Viva meu bom Jesus para sempre amém
Viva meu bom Jesus para sempre amém
Para sempre amém adoremos a cruz,
Nela morreu meu amado jesus
Nela morreu meu amado jesus
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BENDITO DE NOSSA SENHORA DA ABADIA
Louvor a Virgem Nossa Senhora, que nesta igreja tem o seu altar,
oh Virgem mãe, da Abadia reina amorosa sobre Goiás.
Sempre seremos teus caros filhos, nossa advogada sempre serás,
Com vosso auxilio, perpétuo sempre,
Derrogaremos a satanás.
Recebi ó virgem nosso carinho, a ti queremos sempre servir,
Vossos romeiros desde este dia, nos consagramos pra sempre a ti.
Tu es a mais Santa das mulheres, tu és do céu a mais bela flor,
faze de nós o que bem quiseres, escravos somos do teu amor.
Teu rosto é sol que brilhando aquece, as horas tristes da solidão,
E ao teu sorriso de mãe parece abrir-se em flor nosso coração.
Que poderá definir o encontro que há no espelho do teu olhar,
Oh virgem mãe da Abadia cada vez mais quero amar-te.

LADAINHA DE NOSSA SENHORA
Senhor tende piedade de nós. Jesus Cristo tente piedade de nós. Senhor
tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Deus pai do céu , tende
piedade de nós. Deus filho redentor do mundo, tende piedade de nós.
Deus, espírito santo, tende piedade de nós. Santíssima trindade, que
sois um só Deus. Santa Maria, rogai por nós Santa Virgem das Virgens,
rogai por nós Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós Mãe da Dina Graça,
rogai por nós Mãe puríssima, rogai por nós Mãe Imaculada, rogai por nós
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Mãe Intacta, rogai por nós Mãe amável, rogai nós Mãe admirável, rogai
por nós Mãe do bom conselho, rogai por nós Mãe do Criador, rogai por
nós Mãe do Salvador, rogai por nós Virgem Prudentíssima, rogai por nós
Virgem venerável, rogai por nós Virgem poderosa, rogai por nós Virgem
benigno, rogai por nós Vigem fiel, rogai por nós Espelho de justiça, rogai
por nós Sede sabedoria, rogai por nós Causa de nossa alegria, rogai
por nós Voso honorifo, rogai por nós Voso insigno da devoção, rogai por
nós Rosa mística, rogai por nós Torre de Davi, rogai por nós Torre de
marfim, rogai por nós Casa de ouro, rogai por nós Arca da aliança, rogai
por nós Porta do Céu, rogai por nós Estrela da manhã, rogai por nós
Saúde dos enfermos, rogai por nós Refúgio dos pecadores,rogai,por nós
Consoladora dos aflitos, rogai por nós Auxilio dos cristãos, rogai por nós
Rainha dos anjos, rogai por nós Rainha dos patriarcas, rogai por nós 39
Rainha dos profetas, rogai por nós Rainha dos apóstolos, rogai por nós
Rainha dos mártires, rogai por nós Rainha de todos os Santos, rogai por
nós Rainha concebida sem pecado, rogai por nós Rainha assunto ao céu,
rogai por nós Rainha do santíssimo rosário, rogai por nós Rainha da paz,
rogai por nós Rainha da família, rogai por nós.

BENDITO DE PEDIDO AO SENHOR DEUS
Meu Jesus vós encomenda, pela flor de quem nasceu e a hóstia
consagrada. E a cruz de quem morreu. Dai-nos o tempo ó
meu Jesus, soberano o rei da glória, para que peçamos todos.
Senhor deus misericórdia, Senhor, ó Deus. Pequei Senhor
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Deus. Pequei meu Senhor. Peço misericórdia de nós, Senhor
ó Deus! (Bis 3x) Pela dor da nossa mãe Maria Santíssima,
nossa Senhora da Abadia, Divino Espírito santo, santa Luzia,
São José, São Sebastião, Santos Reis, Nossa Senhora do
Livramento, Todos os Santos passemos misericórdia de nós,
senhor ó Deus! Bendito é louvado o santíssimo sacramento, da
virgem senhora nossa, concebida sem pecado original, amem
Jesus. Concebida sem pecado original amém Jesus (bis) Eu
já chamei Eu já chamei, tornei chamar, pra beijar os santos
e venerar o altar. Eu já chamei e tornei chamar os filhos de
Deus para vim, beijar Eu já chamei tornei chamar para beijar
os santos e venerar o altar. Viva ao pão do céu Viva o pão do
céu grande é o sacramento, sendo ele o mais contrito, louvado
seja, viva Maria. A virgem Maria mãe (bis). A virgem Maria
mãe Deus. Rogai, rogai Jesus por nós. Jesus é meu e eu sou de
Jesus, Jesus está comigo e estou com Jesus.

43

FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL DOS FESTEJOS KALUNGA
E SUAS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS (OFICINA DE REZAS).

REZAS DE BENZIMENTOS
QUEBRANTO
Peço ao divino Espírito Santo E a Virgem Maria
E Jesus Cristo Que tem o poder de tirar Todos os
males que estão te prejudicando Seja quebranto,
inveja, mau-olhado Calúnia, solidão na alma,
melancolia Angustia, macumba, Em fim todos os
males material, espiritual e estrutural.

PICADA DE COBRA
Laia, ladia, Lama, Sanbana, Permita que por
meio desta palavra Se extinga o veneno deste
bicho mau e peçonhento Do corpo desta criatura
(pessoa ou animal) que é Linho, Lami, Isaão,
Filamim.
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