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01 SALVADOR
______________________________

02 TIN RIN RIN
______________________________

Ofertado por Manuel Nunes – Valsa – 3X

Ofertado por Manuel Nunes – Marcha

Tin rin rin rin rin
Tin rin rin rin
Tin rin rin rin rin rin rin
Tin rin rin rin rin rin rin
Tem quem me ensina
Tem quem me dá
Quem me ensina é minha mãe
Quem me dá é o nosso pai

Eu sou o salvador
Neste mundo pecador
Minha mãe é uma flor
Meu pai é dominador

Tem tantas flores
Diversas cores
No jardim da minha mãe
Tem tantas flores de amor
Tin rin rin rin rin
Tin rin rin rin
Tin rin rin rin rin rin rin
Tin rin rin rin rin rin rin
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03 EM MINHA MEMÓRIA
______________________________
Ofertado pelo pad. Valdete - Marcha

Por isso eu devo consagrar
No coração
Que também é
Da Virgem da Conceição

Eu tomo daime
Para ver os meus defeitos
Eu tomo daime
Para eu me corrigir

Eu tomo daime
E considero este vinho
O mesmo vinho
Que Jesus deu para tomar

Não tomo daime
Para me engrandecer
Porque o grande
É Jesus, está aquí

Aos seus apóstolos
Disse: Em minha memória
Que é para sempre
Esta luz nunca faltar

Eu tomo daime
É para acender minha luz
E esta luz
Meu Jesus é quem me dá

3

4

04 AQUI ESTOU EU
______________________________
Ofertado pelo pad. Valdete - Marcha

Aqui estou eu
Lembrando o mestre Irineu
Com a doutrina de Deus
Que ele vem nos relembrar

Para que
Na presença do senhor
Todos só tenham amor
E alegria de estar

Para mim
E para todos meus irmãos
Que desejam a salvação
Que Jesus tem para nos dar

Bem juntinho
Sem nenhuma perturbação
Bem firmado a sua mente
E bem limpo seu coração

Mais é preciso
Se deixar as covardias
Ter amor e alegria
E só a Jesus amar
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05 SENHORA DO MONTE
______________________________
Ofertado pela mad. Brilhante - Marcha

Nossa Senhora do Monte
Nos segure este monte
E não deixai
Sobre nós ele arrear

Vamos se unir
E vamos todos rezar
Que é para Deus
Vir nos ajudar
O tempo é forte
E ele está se balançando
Meu Jesus Cristo
Tenha pena dos cristãos

Fiz este pedido
E ouvir uma voz me falar
Que passará o céu e a terra
Mas as palavras do meu pai
Não vai passar

Tenha pena
De todos os inocentes
Que se acham
Dentro dessa aflição

O tempo é esse
E o tempo vai chegar
Meus irmãos
O tempo está se aproximando

Eu aqui já
Me acho revoltado
Com inimigo
E com tanto intrigado
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06 OS PADRES DO DESERTO
______________________________
Ofertado por Paolo Roberto - Marcha

Chegou o tempo
Que Deus nos falou
Pagam os inocentes
Pelos pecadores

Com a chuva que vai cair
Eu peço a meu pai do céu
Que eu possa estar neste terreiro
Junto com meu São Miguel

Essa doutrina
É para fazer união
Levar a Deus
E receber consagração

São Miguel e todos arcanjos
Da Virgem da Conceição
São arma, escudo e defesa
Para nossa proteção

Todos falam que estão comigo
Me toma a benção
E aqui me beija a mão
Eu vendo Judas
Aqui dentro da sessão

Com a chuva que vai cair
Desce o errado e sobe o certo
Que eu possa estar neste terreiro
Junto com a voz do deserto
São João, lá no deserto
Sempre teve seus seguidores
Por causa da perseguição
Aos santos mártires sofredores
9

10

07 VEM JESUS
______________________________
Ofertado por Fátima Santagata
Marcha - 2X

No deserto do Egito
Santo Antão teve um chamado
Para encontrar com Jesus Cristo
Venceu demônios e diabos

Vem Jesus
O príncipe da paz
O rei do amor
A todos governar

Fé, renúncia e coragem
Meditação, jejum e reza
Quem sempre lembra de Deus
Deus, a este, não despreza

Ele é rei
Misericordioso
Transforma seus guerreiros
Em chefes do amor

Santo Antão e São Macário
E o Aba Poemem
São seres extraordinários
Da Nova Jerusalém

Este é o comando
Do Nazareno
A sua humildade
Devemos espelhar
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08 MEU DESTINO
______________________________

09 ESPADA DE LUZ
______________________________

Ofertado por Ronaldo Rocha - Marcha

Ofertado por Agarrube - Marcha

O povo pensa
E começa a duvidar
Meus irmãos
Vamos todos se firmar

São Miguel pega e dá peia
São Miguel pega e clareia
Reia, reia, reia, reia, reia
Reia - Meu São Miguel
O príncipe guerreiro arcanjo
Mais forte das falanges do céu

Estou aqui, e estou lá
Neste mundo
Eu vou seguindo
Meu destino

Sai de reto Satanás
Você não me satisfaz
Sai, sai, sai, sai, sai, sai
Você não entra no céu
Aqui quem nos protege
É o arcanjo São Miguel

Eu vou seguindo
Na estrada do amor
Com São João
Ele é meu protetor
Eu peço força
Firmeza e amor
Oh! Pai divino
E ele é meu professor
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10 A NAVE DO ESPÍRITO SANTO
______________________________
Ofertado por Júlio Cézar - Marcha

Vou navegando
Dentro desta luz divina
Minha mãe é quem me ensina
A ser um homem de valor

Chamo, chamo, vem contente
São Miguel está presente
Traz, traz, traz, traz, traz, traz
A sua espada de luz
O príncipe guerreiro
Arcanjo mais forte de Jesus

Vou aprendendo
E ensinando meus irmãos
Plantando em todos corações
A semente do santo amor

Salve São Miguel
Xô! Satanás

Vou viajando dentro do poder divino
Aqui entrego esses ensinos
Que meu pai determinou
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Esta é a nave
Do divino espírito santo
Brilha em todos os recantos
A luz eterna do amor
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Esta é a nave da luz do conhecimento
Onde o eterno é um só momento
Do poder do criador

Este é o amor
Que vem da alma do meu pai
Que ilumina o caminho
Por onde a humanidade vai

Santo poder reluz o brilho da nobreza
Onde está toda pureza
De Jesus o salvador

É o caminho que nos leva a salvação
Que nos liberta das amarras
Das trevas da ilusão
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Meu Jesus Cristo é o dono desta luz
Imperador do universo
Poder que a tudo conduz
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11 A FORÇA
______________________________

12 SÃO JOÃO CHEGOU
______________________________

Ofertado por Francisca Grangeiro
Marcha – 2X

Ofertado por Graça Mitoso - Marcha

A força vai chegar
A força está chegando
Quem não prestar atenção
Vai ver seu corpo balançando

São João chegou
Chegou para balançar
Quem quiser que se segure
E se componha em seu lugar

Vamos se humilhar
Vamos trabalhar
Vamos todos se firmar
Para poder alcançar

São João chegou
Chegou para afirmar
Que esta é a casa da verdade
E todos tem que consagrar

O nosso mestre manda
O nosso mestre diz
Quem não quiser lhe ouvir
Nunca pode ser feliz

Rei Davi, rei Salomão
Aqui presentes no salão
Junto com a senhora mãe
A Virgem da Conceição
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13 OH! MINHA MÃE
______________________________
Ofertado por Beijamim Brandão
Marcha – 2X

Oh! Minha mãe Oh! Mãe de piedade
Oh! Minha mãe nos dê vossa coragem
Cadê minha mãe?
Cadê minha mãe?

O tempo se apresenta
Pra nós todos em vista clara
Quem não acompanha o tempo
Perde tempo e se atrapalha

Estou aqui no meio da verdade
Estou aqui em possibilidade
Estou e vi
Estou e vi

E para todos nós chegou
A hora da decisão
De seguir com meu Jesus
Esquecer a ilusão

É a verdade da consagração
É a justiça aqui nesta união
Já vi, já vou
Já vi, já vou
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14 MOMENTO SOLENE
______________________________
Ofertado por Mário Lima - Marcha

Neste momento solene
De paz e muita alegria
Agradeço ao pai eterno
Por mim e por minha família

Oh! Meu Juramidam
Oh! Meu senhor São João
Eu sinto vossas presenças
Aqui nesta sessão

Oh! Meu Jesus milagroso
Que me mostrou o caminho
Revela aos meus irmãos
O caminho da sabedoria

No pino do meio dia
Na luz do resplendor
Eu vejo neste momento
Um lindo beija-flor

Quem singrar o caminho
Da sabedoria
Recebe todos os primores
Da sempre Virgem Maria
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15 EU SOU JESUS
______________________________
Ofertado por Daniel Lapa
De pé – Sem instrumentos

Eu sou Jesus
Eu sou Jesus
Eu sou Jesus
O chefe desta missão

Te afasta
Inimigo espiritual
Que eu venci, até a morte
Para livrar meu povo de todo mal
Que eu sou Jesus
Que eu sou Jesus
Que eu sou Jesus
Jesus Cristo salvador

Te afasta
Inimigo espiritual
Que eu pisei na tua cabeça
E vou cortar
Com a espada de São Miguel

Te prepara
Inimigo espiritual
Estou voltando, estou voltando
Estou voltando pra meu povo arrebatar

Que eu sou Jesus
Que eu sou Jesus
Que eu sou Jesus
Filho do pai criador
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16 UNIÃO
______________________________
Ofertado por Roberta - Marcha

Consagra o Daime
No teu coração
Consagra o Daime
Na nossa união

Aqui nesta mata
Há um santo que veio curar
Eu digo a todos
Vamos se limpar

Firma bem tua casa
E não sai mais daqui
Que o povo é este
Vamos prosseguir

Este santo é o Daime
Consagra no teu coração
Ele fala e pede
Tu presta atenção

Persegue e leva
No teu coração
Que o Daime é a vida
É a nossa união

Ele disse
Não vejo o que te ensinei
Consagra o amor
Que um dia eu te dei
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17 A RAINHA DA FLORESTA
______________________________

18 CONFIA
______________________________

Ofertado por Salomão Rossy - Valsa

Ofertado por Leandro – Marcha – 2X

Encontrei a rainha da floresta
Enxerguei os seres elementares
Conheci o amor da mãe divina
Aprendi a viver com meus pais

Confia, confia
Confia em meu pai
Confia na força
Que o mestre nos dá

Caminhei muito tempo sozinho
Procurei o caminho da luz
Segurei firme a mão do padrinho
Acordei junto ao meu Jesus

Confia, confia
Confia em meu pai
Confia no Daime
Ele vem nos curar

Entreguei sempre o meu coração
Trabalhei com amor no jardim
Recebi da Virgem da Conceição
Descobri o que já estava em mim

Ele vem nos curar
A mim e aos meus irmãos
Aqueles que se humilham
Iluminam a escuridão

Rezei quando foi perdoado
Bailei no dia de São João
Chorei quando vi meus pecados
Renasci como o rei Salomão
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19 EU TOMO DAIME
______________________________

20 IGREJA
______________________________

Ofertado por Flávio - Marcha

Ofertado por Maurício - Marcha

Quando tudo parecer sem importância
E a vida o valor não querer dar
Tomo Daime, eu tomo Daime
Eu tomo Daime, tomo Daime
E vamos todos trabalhar

Todo momento, todo instante
Deus domina o mundo inteiro
Não adianta meus irmãos
Querer só pensar em si mesmo
Isso eu digo para todos
Que querem ser o primeiro
Primeiro só meu pai
Porque ele é verdadeiro

Quem ordena é o senhor São João
E a doutrina precisamos respeitar
Tomo Daime, eu tomo Daime
Tomo Daime, tomo Daime
E vamos todos se limpar

Deus é o discernimento
Firmeza e compreensão
Só amando com firmeza
Se chega a união

Este claro que vem se aproximando
É o caminho da nossa salvação
Tomo Daime, eu tomo Daime
Eu tomo Daime, tomo Daime
E vamos todos triunfar

A união é para todos
Que bem prestar atenção
Não é da boca pra fora
Se ajustem meus irmãos
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A igreja eu trago em mim
Dentro do meu coração
Um grande salão dourado
O mestre ensina a ser irmão

Vamos todos meus irmãos
Nesta bela união
Elevar o pensamento
Dentro aqui deste salão

Isso eu digo é para todos
Não se percam com a ilusão
O correio da má noticia
Traz muita desunião

Jesus Cristo está em nós
E a Virgem da Conceição
Os caboclos já disseram
Ter respeito, ser irmão

Vamos pedir a meu pai
Limpai nosso coração
Para nos engrandecer
De amor, com meu irmão

Nesta roda todos nós
Bailando em harmonia
De um lado para o outro
Cantando com alegria

Não queiram ficar de fora
E só prestar atenção
O mestre diz é bem baixinho
Nessa linda preleção

Santo Daime é minha vida
Meu caminho, meu professor
Humildade e disciplina
Para ter o seu valor
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21 FORÇA DAS ÁGUAS
______________________________
Ofertado por Samarone - Marcha

É um primor
A fonte da água da vida
Da nova Jerusalém
A santa terra prometida

Firmei, firmei
Firmei na força das águas
Águas que nascem benditas
Águas que fluem das matas

Com São João
Fazendo o testemunho
Que nas folhas da Rainha
Tem a cura para o mundo

E o Santo Daime
Lavando meu coração
Me curando as feridas
Sarando a ilusão

No apocalipse
A verdadeira revelação
Jesus Cristo está voltando
Julgando e dando a salvação

E nestas águas
O mergulho do beija-flor
Nas profundezas da alma
Brilho do eu superior
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22 TRANSFORMAÇÃO
______________________________
Ofertado por Daniel Lima - Marcha

O mestre vem chegando
Abrir sua sessão
Trazendo a santa luz
Irradiante no salão

Eu peço a meu mestre
Na minha miração
Firmeza nos trabalhos
Cumprir minha missão

Quem não estiver firmado
Trate de se firmar
Quando o mestre chegar
Tudo vai balançar

Vem do reino do astral
Esta compreensão
Dai-me força e dai-me luz
Oh! Virgem da Conceição

Trazendo a disciplina
Para a transformação
Depois de todo apuro
O renascer da união
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23 PARA TODOS CANTAR
______________________________
Ofertado por Adir Dinelli
De pé – Sem instrumentos

Quando eu for chamado
Para cantar lá no céu
Junto a São João Batista
E o arcanjo São Miguel
Vou rezar para todos
Que estão me ajudando a cantar
Para todo esse mal
Eu doutrinar

Agora que já sabes
Tem muito que trabalhar
É que o nosso mestre
É quem vem nos ajudar
Que a Virgem Maria
Mandou ele nos dizer
Para todos cantar
Pra merecer

Lá na casa de Deus
Só pode entrar quem merecer
Eu digo para todos
Ele é quem tem o poder
De chamar os irmãos
Para todos se apresentar
É só ele é quem pode nos libertar
39

40

24 COMO UM VOO TÃO LINDO
______________________________
Ofertado por Jusarah Polyanna - Valsa

Eu estou aqui
Firmado na luz
Eu vou caminhando
E vou cantando

Como um voo tão lindo
Do beija-flor
Vem da nossa floresta
É o nosso padrinho

Vem do alto do astral
Os seres divinos
Para consagrar
Estas palavras

Padrinho me cure
Proteja a mim
E aos meus irmãos
Dentro dessa doutrina

Somos a luz
Viemos da luz
Esse mistério
Para destrinchar
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25 A BENÇÃO
______________________________
Ofertado por Andrei

Eu digo assim
Tu dizes não
Desse jeito não vais
Aprender a lição

No coração
A virgem mãe
No pensamento
Jesus Cristo Redentor

Se duvidar
Do que eu mostrar
Quero ver como é
Que vai ficar

É com fé
E alegria
São José abençoa
Nossa família

Quando papai
Te chamar
Para sempre tu
Com ele estar
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I AQUI ESTOU EU
______________________________
Ofertado pelo pad. Valdete - Marcha

Aqui estou eu
Lembrando o Mestre Irineu
Com a doutrina de Deus
Que ele vem nos relembrar

Para que
Na presença do senhor
Todos só tenham amor
E alegria de estar

Para mim
E para todos meus irmãos
Que desejam a salvação
Que Jesus tem pra nos dar

Bem juntinho
Sem nenhuma perturbação
Bem firmada a sua mente
E bem limpo seu coração

Mas é preciso
Se deixar as covardias
Ter amor e alegria
E só a Jesus amar
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II LÁ EM CIMA NO ASTRAL
______________________________

01 NOVA LIÇÃO
______________________________
Mazurca

Acorda meu irmão
Chegou o tempo da salvação
Jesus Cristo está conosco
E é quem pode dar o perdão

Lá em cima no astral
Onde existe todo amor
Por que Deus no céu e na Terra
É o nosso pai criador

Escuta meu irmão
Mamãe no céu do coração
Jesus Cristo está no Daime
E a Virgem da Conceição

Quem nos dá toda firmeza
Para nós com todo amor
A nossa mãe soberana
É a nossa mãe santa

Saindo da ilusão
É que pode ter o perdão
Com amor no coração
E trabalhar com seus irmãos
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02 O DIA
______________________________
Marcha

O dia já vem raiando
E os pássaros todos cantando
Consagrando o novo dia
E a Jesus dizendo bom dia

Se calem aparelhos
O momento é de concentração
Para poder receber
Primores da nova lição

Meu Pai aqui estou
Cantando com todo amor
Perante aos meus irmãos
Aqueles que acreditou

Obedece ao nosso mestre
Aqui na terra de ilusão
Juramidam lá no astral
É quem nos dá a salvação

Mamãezinha é quem me guia
No caminho da sabedoria
Clareai o meu pensamento
Me livrando do mau sustento
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03 BOA VIAGEM
______________________________
Marcha

Vou seguindo com o meu mestre
Pois de nada tenho a temer
Porque ele é quem comanda
A doutrina que faz renascer

Sol que ilumina
A beleza deste dia
Consagrando a pureza
Para sempre eterna vida

Estou alegre e satisfeito
Rogando a Deus por estar nesse reino
Para nós poder alcançar
O que o mestre nos determinar
Agradecendo ao criador
Esta cura que ele mandou
Muito obrigado meu mestre Jesus
Porque é quem nos conduz

Venho aqui agradecer
Para nunca esquecer
O que vós tem para fazer
Refletindo no meu ser
Recebendo esta cura
Iluminando a escuridão
Pedindo o meu perdão
Para eu poder vencer
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Dando viva ao meu padrinho
Pois sempre me proteger
Me mostrando a humildade
Para o valor eu poder ter
Dentro do meu coração
Vou guardar a instrução
Sempre pedindo a Deus
Que me tire da ilusão
Finalizo este presente
Que vem da beira do mar
Nesta boa viagem
Que veio para transformar
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