
Viva Preto Velho 

 

Salve deus salve a pátria e salve a África irmãos africanos irmãos pretos viva a 
liberdade ainda que ela tenha vindo a contra gosto de muitos por si só tem asas tão 
grandes quantos oceanos testemunham do transporte escravocrata  que ate hoje 
envergonham todos os brasileiros não fundamentalistas, não fanáticos que sabem na 
alma e no coração o que é sentir a dor do tronco, do chicote da segregação infame 
imposta aos pobres e indefesos homens e mulheres que sem direitos só deveres foram 
trucidados. E daí surge a resistência a perseverança o enraizamento da diáspora para a 
herança a prece a fé a ancestralidade a panela o poço e o pântano do profundo segredo 
traçado por Nanã, Obaluaiê e Iansã senhores ligados diretamente aos Eguns dando 
direito de persuasão a Umbanda sagrada onde a cabeça branca do Brasil repousa 
cansada do tormento de outrora e do chicote atual, a discriminação, a perseguição, o 
bulling, a marginalização das religiões afro-descendentes, todos nós ainda somos 
chicoteados e açoitados ainda hoje 13 de maio de 2013, 125 anos de uma abolição que 
ainda engatinha não esqueceremos de você negro sofredor discriminado e perseguido 
por causa da sua fé, do seu culto, da sua crença a luta continua e não temos medo de 
manifestarmos nossa estima, nosso carinho, nosso amor, nosso culto, nosso canto e 
nosso encanto a este conselheiro mentor do bem chamado de Preto Velho rezo as almas, 
peço as almas e oro pelas almas os cabelos brancos deste negro retratam a coroa de 
Oxalá sobreposta a sua historia de forma a dizer todos são meus filhos viva o treze de 
maio viva a liberdade e que a nossa religião respeite-se entre si própria sem querer 
criticar, humilhar e desrespeitar os mais velhos com suas tendências e conveniências 
lembremos que todos foram criados por Zambi com ordem de serem úteis para todos a 
água, o ar, a terra, o fogo estes elementos em desacordo a humanidade perde a 
humanidade em desequilíbrio faz o planeta terra infértil e não é isso que os Orixás  

Nem zambi e nem a mãe África deseja mais uma vez a paz é fruto da justiça e onde 
houver justiça com certeza haverá liberdade e paz palmas para Preto Velho.  

 

 


