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01 O SIGNO DO TEU ESTUDO
______________________________
Marcha

Aqueles que não merece
Sente dor no coração
É quem escuta esta verdade
E nunca presta atenção

O signo do teu estudo
Estou aqui para te dizer
Estou dentro desta verdade
Tu vai compreender

Aqui eu venho entregando
A quem me obedecer
Sofrer com paciência
E nunca esmorecer

Aqui tu compreende
E tem amor no coração
Tu orna ao pai eterno
E a Virgem da Conceição

Te entrego esta verdade
Tu gravas no coração
Aprende com paciência
E ensina os teus irmãos

A Virgem da Conceição
Tem força e tem poder
Entrega os seus primores
Aqueles que merecer
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02 ESTOU SÉRIO
______________________________

03 SANTO DAIME
______________________________

2X – Marcha

Marcha

Eu tomei o Santo Daime
Comecei a trabalhar
Eu firmei meu pensamento
Nas alturas do astral

To sério, to sério
To sério e estou te mostrando
Tu tá vendo que o caso é sério
Estou sério e não estou brincando

Lá eu encontrei o mestre
Em uma reunião
Dando conforto a todos nós
Pra nós cumprir a nossa missão

Todos que me procuram

Eu estou sempre
A verdade mostrando

Mandando todos trabalhar
Com amor no coração
Implorando ao pai eterno
E a Virgem da Conceição

Que existe este poder
Do divino pai soberano

Para todos encontrar
O caminho da salvação
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04 SIGO NESTE CAMINHO
______________________________

05 SEMPRE EU DIGO
______________________________

2X - Marcha

2X - Marcha

Sigo neste caminho
Me firmo neste poder
Eu não temo este perigo
Que tudo eu hei de vencer

Sempre eu digo, sempre eu digo
Se confiam no poder
O poder está comigo
E eu agora vou mostrar

Eu peço licença a meu pai
Para minha história contar
Perante aos meus irmãos
Para todos acreditar

Vou mostrar aos meus irmãos
Todos que me acompanhar
Todos que me acompanhar
A verdade eu vou dizer

Que Deus está no céu
Está na terra e está no mar
E ele está presente na verdade
E aonde lhe procurar

Que o poder é o nosso mestre
A luz que veio resplandecer
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06 FOI ASSIM TRABALHANDO
______________________________
2X - Valsa

07 ESTA É A FORÇA
QUE TE BALANÇA
______________________________
2X - Marcha

Foi assim trabalhando
Que encontramos este poder
Todo aquele que procura
Um dia tem que vencer

Esta é a força que te balança
Tu vê a força embalançar
Que treme a terra
E geme o mar

Meu pai a vós eu peço
Para vós me perdoar
Vós me defenda dos inimigos
Para sempre eu alcançar

Que é para todos que duvida
Nesta força acreditar
Que é só um que nos domina
E para sempre vai dominar
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08 FOI TÃO LINDO
______________________________

09 QUANDO VÓS AQUI
RESPLANDECE
______________________________

2X - Valsa

Valsa

Quando vós aqui resplandece
Eu vejo tudo se alegrecer
É porque vós também me alegra
E eu não sei lhe agradecer

Foi tão lindo no universo
Quando a Terra consagrou
Consagrou aqui na Terra
O nosso mestre ensinador

Eu vejo a luz neste caminho
E eu não sei compreender
É o caminho do pai eterno
Que é o dono deste poder

O filho da virgem pura
E do nosso pai criador
O filho do pai eterno
Jesus Cristo salvador

A vós eu peço conforto
E vós não me deixe eu esmorecer
Para eu seguir neste caminho
Acompanhando este poder
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10 CHEGUEI EM UM TRONO
______________________________

11 NO PODER DESTA FORÇA
______________________________

2X - Valsa

2X - Marcha

Eu cheguei em um trono
Lá eu vi uma verdade
Assim eu vi a natureza
Vivendo em lealdade

Com o poder desta força
Com o brilho desta luz
Aqui eu chamo
Meu Jesus

O Sol é quem dá força
Para nos tirar das trevas
A Lua nos domina
Para nós viver na Terra

Aqui eu chamo meu Jesus
Filho da Virgem Maria
Para vós dar força a meu mestre
Que ele é uma luz que nos guia
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12 EU DOU GRAÇAS A DEUS
______________________________

13 PARA TODO MUNDO VER
______________________________

2X - Marcha

Marcha

Para todo mundo ver
O valor de quem ensina
Como o mestre ele é puro
Tanto embaixo quanto em cima

Eu dou graças a Deus
Porque vós me perdoou
Vós me ilumine, vós me conforte
Vós não me deixe derribar
Com vosso brilho e o vosso conforto
Triunfe e vamos triunfar
Meus irmãos e minhas irmãs
Vamos todos se humilhar
Que baixa o tempo e chega o tempo
E a santa luz no templo está
Todos seres se aproximam
Da santa cruz que aqui está
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Mostro para todos verem
O valor desta doutrina
Cantando bem baixinho
O cantar dos passarinhos
Chamo e chamo com razão
Que a chave está comigo
Eu dou a quem merece
E a quem prova ser amigo
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14 EU DIGO A TODOS MEUS IRMÃOS
______________________________
2X - Marcha

15 FIRMEI NO SOL E NA LUA
______________________________
2X - Valsa

Eu digo a todos meus irmãos
É com amor no meu coração
Quem quiser seguir a doutrina
Preste bem atenção

Firmei no Sol e na Lua
Firmei na terra e no mar
Firmei no vento e nas estrelas
Firmei em meu mestre, aonde ele está

Aqueles que não obedece
A doutrina vem disciplinando
Isso eu digo é com firmeza
Que o tempo está nos amostrando

Meu mestre eu como vosso filho
Peço brilho e luz para me iluminar
Meu mestre em vosso trono
Peço força para não me derribar
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16 SOL, LUA, ESTRELA
______________________________

17 PEÇO FORÇA
______________________________

2X - Marcha

2X - Marcha

É com o Sol, é com a Lua e as estrelas
É com o vento, é com a terra
E com o mar
Com nosso mestre
Em seu domínio aqui na Terra
Para sempre todos triunfar
Eu peço a Deus e ao divino nas alturas
E a todos seres da corte celestial
A santa luz
Para eu seguir o meu destino
E todos cantar neste lindo festival
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Peço força ao pai eterno
E peço força a virgem mãe
Me firmo com nosso mestre
Com os seres que lhe acompanham
Me firmo em todos seres
E eu confio em Marachimbé
Que vai seguindo nesta linha
Fazendo o que Deus quiser
Segue dentro da verdade
Acompanhando este poder
Aqueles que não acredita
Se apronte para sofrer
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18 NO JARDIM DA ESPERANÇA
______________________________
2X - Marcha

19 SALVE A LUZ DA ESPERANÇA
______________________________
2X - Marcha

No jardim da esperança
Eu vi a santa cruz
Eu vi a presença do mestre
Com o poder de Jesus

Salve a luz da esperança
Salve o santo cruzeiro
Também salve o nosso mestre
Que é o nosso Deus verdadeiro

Meu mestre a vós eu peço
A luz da santa cruz
Peço a vós a minha saúde
Com o poder de Jesus

Aqui eu digo e mostro a todos
Que só nos resta é confiar
Que os ensinos do nosso mestre
A virgem mãe é quem nos dá
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20 VI DEUS NO SOL, NA
LUA E NAS ESTRELAS
______________________________

21 VI DEUS EM TUDO
______________________________
Marcha

2X - Marcha

Eu peço a Deus
Que perdoe os meus pecados
Perdoe a mim e perdoe os meus irmãos
Eu peço a Deus que me dê a santa luz
Para eu amar vós no meu coração
Vi Deus no Sol, Deus na Lua
E nas estrelas
Vi Deus no vento, Deus na terra
E Deus no mar
Todos sabem que Deus está em tudo
Todos se firmem
E se componham em seu lugar

Para dizer aos meus irmãos
Com certeza aqui estou
Deus balança e Deus domina
E Deus não sai do seu setor
Me achei contrariado
Me agarrei com o firmamento
Vi Deus no Sol, vi Deus na Lua
Vi Deus em tudo em um só momento
Eu vi Deus em todas estrelas
Que iluminam o firmamento
Eu vi Deus em todos rebeldes
Que acompanham o firmamento

Eu digo a todos com amor no coração
Deus é quem nos dá a santa luz
Deus é quem dá o nosso destino
Para nós sair deste mundo de ilusão
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22 COM TANTA LUZ
______________________________
Marcha

23 EU VI NO SOL, EU VI
NA
LUA E NAS ESTRELAS
______________________________
2X - Marcha

Com tanta luz
Que resplandece no cruzeiro
Esta é a luz que nos traz a esperança
Que Jesus Cristo é o vosso filho eterno
É o nosso mestre
Vai seguindo este caminho
O nosso mestre
Com seus ensinos aqui na Terra
Traz tanta luz
Que resplandece esse luzeiro
Eu sou um dos vossos filhos
Aqui na Terra
Eu vou pedindo a luz deste caminho

Eu vim no Sol, eu vim na Lua
E nas estrelas
Eu vim no vento, eu vim na terra
Eu vim no mar
Eu peço a Deus
Para seguir o meu destino
Para sempre esta luz eu alcançar
Aqui eu digo
Para todos os meus irmãos
O nosso mestre
É para sempre a ensinar
E o que eu vi dentro desta luz
Foi nosso mestre para sempre triunfar
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24 AQUI ESTOU
______________________________

25
FORÇA DO SOL, FORÇA DA LUA
______________________________

2X - Marcha

2X - Marcha

Aqui estou, aqui estou
Aqui estou e aqui eu vou fazer
Eu vou fazer, eu vou fazer
Fazer estudo para mim compreender

Força do Sol, força da Lua
Nos resplandece este poder
Eu agradeço ao nosso mestre
Ele é quem sabe compreender

Força do Sol, força da Lua
E das estrelas em seu trono divinal
Força do vento, força do mar
E da floresta com o mestre aonde está

Ele é quem sabe compreender
Conforta a mim com os meus irmãos
Para seguir essa doutrina
E cumprir a sua missão
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26 QUEM É O DONO
______________________________
Marcha

27 CONFIO NO SOL
CONFIO NA LUA
______________________________
2X - Marcha

Com esta luz
Que resplandece o vosso brilho
Eu vejo a força e o dono deste poder
Quem é o dono? É o nosso mestre
Que ele veio para sempre nos socorrer
Eu sou um dos vossos filhos
Aqui na Terra
Eu peço força para me defender
Conforte a mim com os meus irmãos
Para sempre a batalha nós vencer

Confio no Sol
Confio na Lua
Confio em meu mestre
Ele é o dono do poder
De passo a passo
Eu vou seguindo o meu destino
Com a força do divino
Tudo eu hei de vencer
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28 MEU MESTRE
A VÓS EU PEÇO
______________________________

29 SOU FILHO DAS ÁGUAS BRANCAS
______________________________

Marcha

Meu mestre a vós eu peço
Com amor no meu coração
Peço a vós um conforto
Para mim e os meus irmãos

Marcha

Sou filho das águas brancas
E sigo neste poder
Peço a Lua nas alturas
Para me fortalecer
Reluz o Sol com o vosso brilho
Para sempre permanecer
É quem dá força ao nosso mestre
Para a batalha vencer

Sempre eu sigo neste caminho
Confiando na Rainha
Porque ela é a minha mãe
Foi quem me mostrou esta linha

Eu peço a todos seres
Para sempre permanecer
Para eu seguir neste caminho
E essa batalha vencer

Sempre eu digo aos meus irmãos
Que existe este poder
Só enxerga quem merece
E só recebe quem obedecer

Eu cheguei bem de mansinho
Eu cheguei para somar
Quem tiver dê um pouquinho
Para eu levar pro lado de lá
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30
PEÇO AOS SERES DA FLORESTA
______________________________
2X - Valsa

31 BALANCEOU
______________________________
2X - Marcha

Balanceou, balanceou
Balanceou eu vi tudo balancear
É com meu pai
É com meu pai
Que agora vou conversar

Eu peço aos seres da floresta
Para vir me ajudar
Seres do vento, seres do céu
Seres da terra e seres do mar
Todos façam a concentração
Para vir me ajudar
Para mim com os vossos filhos
Para sempre triunfar

Balanceou, balanceou
Balanceou eu vi tudo balancear
Todas estrelas começaram a anunciar
Com minha mãe, com minha mãe
Que agora vou conversar
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32 EU CHAMO A FORÇA DO CIPÓ
______________________________
Valsa

Para quem quer conhecimento
Estou aqui para ensinar
É ter firmeza no pensamento
Perdão e amor para alcançar

Eu chamo a força do cipó
Da folha a luz, a miração
Da água a pureza divina
Do fogo toda apuração

Todos os seres se aproximam
Da santa cruz que aqui está
Vamos pedir força e coragem
Saúde para nós trabalhar

O Daime ferve no caldeirão
Borbulha a força do seu poder
A miração vem se aproximando
Para mostrar para quem quer ver

Viva o divino pai eterno
Viva a rainha Iemanjá
E viva todos seres divinos
Que aqui estão a iluminar

Poder de Deus que se manifesta
Agora aqui vai se revelar
O grande segredo da floresta
Do Sol, da Lua, do vento e do mar
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33 UM DIA VOU MOSTRAR
______________________________

34 AQUI CHEGUEI
______________________________

2X - Marcha

2X – Marcha

Aqui cheguei, aqui cheguei
Aqui cheguei eu vim me apresentar
Aqui cheguei, aqui cheguei
Aqui cheguei eu vim me matricular

Um dia vou mostrar
Para todo mundo ver
A força de Ogum
Para quem quer compreender

O pai eterno e a virgem mãe
E o professor que está a ensinar
E o mistério deste segredo
Tá nesta escola para todos estudar

A Lua é nossa mãe
O Sol é o nosso pai
E nós somos as estrelas
Só nos resta agradecer
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