
01 - Minha Luz  
 

Eu cheguei com minha luz 
Eu cheguei com minha luz 

Eu vou te encandear 
Minha luz é muito forte 

Tu não pode suportar 
E a minha energia 
Não tem como é comparar 
Eu vim pra fazer o bem 
E não penso em fazer mal 
Eu quero ser purificado 
Para o juízo final 

Eu vim pra fazer o bem} Coro 
Não penso em fazer mal} Coro 

Eu quero ser purificado 
Para o juízo final 

Eu quero ser abençoado 
Pela luz que apaga o mal 
Eu quero ser purificado 
Pela luz que apaga o mal 

Eu quero ser purificado 
Para o juízo final 

 
(música Mestre Liminha) 

(Caxixi) 

 

02 - Sal e Pimenta  
 

Tem que ter sal 
Tem que ter tempero 

Tem que ter sal} Coro 
Tem que ter tempero} Coro 

Tem que ter sal 
Tem que ter tempero 

Tem que ter tem 
Tem que ter sal 

Tem que ter tempero 
Tem que ter tem 

Oooooooooo 
Liminha botou o sal 

Ataare bota tempero 
Tem que ter tem 

Oooooooooo 
Tem que ter sal 

Tem que ter tempero 
Tem que ter tem 

(música Mestre Liminha) 

(Ataare) 

 

 

 

 
 

 

 

 



03 – Negro e Preto  
 

Eeeeeeuuuuu 
Fui na Bahía 

Lá no mercado modelo 
Eu fiquei admirado 

Com as coisas que eu vi lá 
Eu vi que no sub-solo 

Tem a herança da maldade 
Do sofrimento dos negros 

Coisa que eu nunca entendi 
Olha negro é a raça 

Preto é a cor 
Eu vou jogar a capoeira 

Para enganar o feitor 
Negro é a raça} Coro 

Preto é cor} Coro 
Eu vou jogar a capoeira 

Vou enganar o feitor 
Eu vou joga a capoeira 

Vou enganar o feitor 
Eu já joguei  a capoeira 

Já enganei o feitor 
 

(música Mestre Liminha) 

(Caxixi) 

 
04 – Liminha Falou  

 
E Liminha falou 

Eu também posso falar 
O Liminha falou} Coro 

Eu também posso falar} Coro 
Se Liminha falou 

Eu também posso falar 
Eeeeeeee 

Quem me der, também apanha 
Outro remédio não há 

Eeeeeeee 
Quem me der, também apanha 

Ooooooo 
Mas quem me der, também apanha 

 
(música Mestre Liminha) 

(Sapo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 – Lamento  
 

Onde está Zumbi 
Onde está Zumbi 

Onde está o Zumbi 
Socorro 

É  pasi, pasi, pasi 
Há  n'Angola 
É  pasi, pasi, pasi 
Cabinda e Cunene.... 
Há n'Angola...... Mvula 

Hã, hã, hã, hã}Coro 
Dentro da senzala o barulho é assim 

Eeee 
Mas o negro rezando 

Chamando Zumbi 
Eeee 

Mas dentro da senzala o barulho é assim 
Eeee 

Liberdade pro negro 
Que chama Zumbi 

Eeee 
Dentro da senzala o barulho é assim 

 
Mas o negro chorando 

Chamando Zumbi 
 

(música de Mestre Liminha) 

(Sapo) 

 
 

06 – Regional  
 

Bora, bora, bora 
Oooo 

Pé quente, cabeça fria 
Um bom capoeira não faz covardia 

Pé quente, cabeça fria}Coro 
Quem é bom capoeira 

Treina todo dia 
Eeee 

Mas um pé quente 
Olha cabeça fria 

Eeee 
Mas um bom capoeira 

Não faz covardia 
Eeee 

Quem é bom capoeira 
Não faz covardia 

Eeee 
Mas um bom capoeira 

Treina todo dia 
Eeee 

Treinar todo dia 
Não entra numa fria 

 
(música Sapo) 

 



Macaco come ginguba 
Macaco come ginguba 
O que come macaco? 

É ginguba}Coro 
Oooo 

Mas que come macaco? 
Oooo 

Mas que come macaco? 
Oooo 

Danado macaco 

 
(música de Ataare) 

 
Ai, ai, ai dê 

Ai, ai, ai dêeee.... 
Joga bonito que eu também quero aprender 

Ai, ai, ai dê}Coro 
Ai, ai, ai dêe}Coo 

Joga bonito que eu também quero aprender 
Eeee 

O que tu quer pra mim meu velho 
Eu quero é em dobro pra você 

Eeee 
Capoeira é assim 

Jogando tu vai aprender iá, iá 
A capoeira de Bimba é um berimbau 

Dois pandeiros ai aiá 
 

(música de Caxixi) 

 

Fé, fé, fé 
É preciso muita fé 

Fé, fé fé}Coro 
Oooo 

É preciso é muita fé 
Oooo 

Capoeira é muita fé 
Oooo 

Lá em Angola é muita fé 
Oooo 

O meu mestre tinha fé 
Oooo 

O 
Oooo 

Vamos lá é nessa fé 
Oooo 

Mestre Bimba teve é fé 
Oooo 

E o Pastinha também é fé 
Oooo vamos lá é nessa fé 

Lê, lê, lê, lêeeee 
Lê, lê, lê, lêeeee 

Lê, lê, lê, lêeeee 
Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê 

 
(música de Ataare) 

 

 



Quem manda no mundo é Deus 
Quem manda no mundo é Deus 

Quem manda no mundo é Deus capoeira 
Quem manda no mundo é Deus 

Quem manda no mundo é Deus}Coro 
Quem manda no mundo é Deus}Coro 
Que manda no mundo é Deus capoeira 

Quem manda no mundo é Deus 
Eeee 

Quem manda no mundo é capoeira 
Quem manda no mundo é Deus 

Eeee 
Quem manda no mundo é Deus 
Quem manda no mundo é Deus 

Eeee 
Quem manda no mundo meu senhor 

Quem manda no mundo é Deus 
 

(música Mestre Liminha) 

(Oriazambi) 

 
 

07 – Ganga Zumba  
 

Oriazambi mandou dizer 
Que os negros viviam a cantar 

Eééé Ganga Zumba 
Eé Ganga Zumbá 

Eééé Ganga Zumba}Coro 
Eé Ganga Zumbá}Coro 

Eééé Ganga Zumba 
Ié ié, Ganga Zumbá 
Eééé Ganga Zumba 
Eé Ganga Zumbá 

E tem índio, tem moreno 
Negro de Angola e Nagôoooo 

Eééé 
Ganga Zumba iééé Ganga Zumbá 

Ooo iê Ganga Zumba 
Ié, ié Ganga Zumbá 

Oiii 
Oriazambi mandou dizer 

Que os negros viviam a cantar 
Eééé Ganga Zumba 

Ié, ié Ganga Zumbá 
Ooo 

Os negros estão na senzala 
Ganga Zumba mandou libertar 

Eééé 
Ganga Zumba 
Ié, ié 
Ganga Zumbá 

Eééé 
É no sangue, é na cor 

Ganga Zumba mandou lhe ajudar 
 

(música de Mestre Liminha) 

(Caxixi) 



 

08 – Angola em Três  
 

Ai, ai, ai meu Deus 
Saudades que tenho de Angola 

Ai, ai, ai meu Deus}Coro 
Oiii 

Saudades que eu tenho de Angola 
Oiii 

Saudades que eu tenho de Angola 
Oiii 

Saudades de Luanda 
Oiii 

Saudades de muleque 
Ai saudades, saudades de Manhanga 
Ai saudades, saudades de Kuinaxixe 

Ai meu Deus Cabinda e Benguela 
 

(música Ataare) 

 
Angola êeee 

Angola êeee, Angolá 
Angola êeee}Coro 

Angola êeee, Angolá}Coro 
Angola ê, Angolá 

Berimbau veio de Angola, Angolaaaa 
Mas atabaque veio de Angola 

E o meu avô vem de Angolaaaaa 
Ai ai ai berimbau veio de angola 

E o negro de Angolaaaaa 
Angola êeee, Angola êeee, Angola ê Angolá 

Mas todo mundo vem de Angola 
Angola é minha terra 

 
(múAtaare) 

 
Cabinda, Cunene 

Angola é  nossa}Coro 
É éé 

Cabinda, Cunene 
Ééé 

Cabinda, Cunene 
Ééé 

Cabinda, Cunene 
Ééé 

Eu sou de lá 
Ééé 

Eu vou prá lá 
Ééé 

Vou pra Luanda 
É éé 

Sou de Caxito 
 

(música de Oriazambi) 

 
 
 



 

 

 

09 – Bamba da Baixada  
 

Eu cheguei estou bem chegado 
Eu cheguei estou bem chegado 

Eu sou é bamba 
Canto e toco pandeiro 

Eu toco o berimbau 
Na capoeira eu sou mais eu 
Dou lhe um rabo de arraia 
Eu te pego na rasteira 
Eu cheguei estou bem chegado 
Sou da baixada santista camará 
Iê viva meu Deus 

Iê viva meu Deus camará}Coro 

Lê, lê, lê, lêeeee 
Lê, lê, lê, lêeeee 

Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê 
Iê viva meu mestre 

Iê quem me ensinou 
Iê a capoeira 

 
(música Mestre Liminha) 

(André) 

 
10 – Energia  

 
Lê, lê, lê, lêeeee 
Lê, lê, lê, lêeeee 

Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê 
Lê, lê, lê, lêeeee 

Lê, lê, lê, lêeeee}Coro 
Lê, lê, lê, lêeeee}Coro 

Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê}Coro 
Lê, lê, lê, lêeeee}Coro 

 
(música Caxixi / Ataare) 

 

 
11 –  Liminha ao vivo 

  
(músicas dominio publico Mestre Liminha) 

 
 

 
 
 
 


