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01 ÁGUIA PIOU
______________________________

02 O SEU PERFUME
______________________________

Mazurca – 2X

Marcha

Águia piou, águia piou
E todo pássaro voou
Para o meio da floresta
Se encontrar com o Beija-Flor

Meu pai aqui estou
Para receber o seu amor
Transformado em Beija-Flor
Aqui voou, aqui voou

O Beija-Flor, santo das matas
Bateu as asas em vibração
Todos pássaros se encataram
Entrando em concentração

Deixando o seu perfume
Na essência da flor
Em mim tocou, em mim tocou
O seu amor, o seu amor

Águia desceu, águia pousou
No terreiro do Beija-Flor
Todos pássaros se iluminaram
Cantando a luz do resplendor

Dentro do meu coração
Sua lembrança ficou
Transformado em Beija-Flor
Aqui voou e aqui pousou
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Vou zelando para sempre
Esta presença divina
Consagrada no astral
E realizada na doutrina

03 PRESENÇA TRANSPARENTE
______________________________
Marcha

Meu pai estou aqui
Para lhe servir
Aqui, aqui
Aqui no seu jardim

Não estou aqui em matéria
Mas meu espírito está na Terra
Vendo tudo acontecer
Principalmente a terceira guerra

Seu jardim é a doutrina
Clara e limpa
Sem confusão
Sem fantasia

Tem muita gente faminta
Por um pedaço de pão
Mas ninguém enxerga isso
Só enxerga a ilusão

Seus ensinos transmitidos
Aqui neste hino
Quem ouviu, chorou
Quem viu, se emocionou

Do mundo velho de ilusão
Por não prestarem atenção
Por não terem caridade
Toda riqueza vai pro chão
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04 MINHA MÃE, MINHA MÃEZINHA
______________________________
Marcha

Sua presença transparente
Curou muita gente
Salvando as almas
Iluminando as mentes

Minha mãe, minha mãezinha
Dona do meu coração
Eu quero agradecer
Pela sua dedicação

Meu pai, eu quero lhe agradecer
Por mais uma vez eu merecer
Tua presença tão divina
Que faz resplandecer

Como mãe, como madrinha
Aqui dentro da doutrina
Eu quero sempre louvar
Toda hora e toda dia

Resplandecendo a floresta
A terra, o vento e o mar
Resplandece a natureza
E tudo que nela está

Quero sempre festejar
Estes grandes festejos
Santo Antônio e São João
A senhora e São Pedro
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05 MEU SUCESSOR
______________________________
Marcha

Eu vou contar esta mensagem
Que meu mestre me mandou
Através da Santa Maria
Suas palavras em mim inspirou

Para sempre, para sempre
Com a senhora no salão
Cantando este lindo hinário
Do papai Sebastião

Minha doutrina eu deixei aí
Graças a Deus estou vendo progredir
Através do meu sucessor
Com a sua coragem
A bandeira levantou

Viva a aniversariante
Do festejo deste dia
Junto com os meus irmãos
E toda nossa família

Levantou e espalhou
Pelo mundo afora
Nosso sonho realizou
Doutrinar o mundo inteiro
Com a luz do salvador

7

Não se importou
Com conversa de irmão
Com fé em Deus segurou a minha mão
Segurou e está seguro
Agora no astral
Nós estamos sempre juntos
Nossa história não começou aqui não
Nós nos conhecemos
No rio de Jordão
Jesus Cristo e São João
Mestre Irineu e o padrinho Sebastião
Obrigado meu Mestre Irineu
Por esta mensagem
Que o senhor me deu
Para mim e toda minha família
O que temos de bom é sua doutrina
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06 GRANDE ESTRONDO
______________________________
Marcha

Grande estrondo deu no mundo
O mundo inteiro estremeceu
Foram as falanges do mal meus irmãos
Que no oriente se ergueram
Com sua fúria satânica
Sem ter dó nem piedade
Vai espalhando o terror e o pavor
No coração da humanidade
Muitos já estão sofrendo
Na agonia e na dor
É lembrança do passado, meus irmãos

Dois mil anos já se passaram
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Mas vamos firmar em Deus
O grande rei dos Judeus
Jesus Cristo e São João, meus irmãos
E a Virgem da Conceição

07 PATRIMÔNIO
______________________________
Marcha

Dia a dia eu sinto falta
Do calor da sua palavra
Do brilho do seu olhar Oh! Papai
Que o senhor traz aqui nesta casa

Meu pai, meu pai
Aqui eu vou chamar
Para vir nos ajudar
Na segurança do Mapiá
Para vir no ajudar
Na segurança do Céu do Mar

Pela paz e pelo amor
Na Terra sempre lutou
Sem tragédia e ambição meus irmãos
O mundo escuro dominou

Só vós, só vós
É quem pode nos salvar
Com a sua sabedoria
E seu poder aonde está

Nunca se sinta sozinha
Sempre estarei juntinho a ti
Sou o perfume desta flor de jasmin
Que perfuma o seu jardim

Meu pai, meu pai
Como é que vai ficar?
Um lugar como esse
Ninguém sabe valorizar
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08 VIDA NOVA
______________________________
Marcha – 2X

É isto, é isto
Que você e os demais estão vendo
A maioria na zombaria
E de mim estão se esquecendo

Estou aqui, estou aqui
Porque Deus me determina
Estou com a virgem mãe
Meu padrinho e minha madrinha

Segura, segura
Segura na minha mão
Eu sempre estarei contigo
A sua mãe e os seus irmãos

Meu padrinho e minha madrinha
Eu quero vos agradecer
Por estas lindas palavras
Que me faz renascer

E com todo aquele
Que não está servindo ao demônio
Que está seguindo a doutrina
Defendendo o nosso patrimônio

A alegria e a esperança
Dentro do meu coração
De receber a cura
Através da respiração
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09 A MAGIA DA ORAÇÃO
______________________________
Marcha

Meu São João, meu São João
Foi quem cantou esta canção
Para mim e para ti
Na magia da oração

Confia, confia
Confia nas minhas palavras
Que há muito tempo deixei contigo
Através da linda mensagem

Examine a consciência
E acalme seu coração
Através das minhas palavras
Refletidas na oração

Mesmo com todo sofrimento
Não queira esmorecer
Te firma na vida nova
Que a mensagem veio dizer

A meu pai peço firmeza
E não saio do meu lugar
Eu vivo é com meu mestre
Na barca que corre no mar
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10 SABEDORIA DO REI SALOMÃO
______________________________
Marcha – 2X

É pedindo e rogando
Que devemos sempre estar
As seis horas da tarde
Com amor vamos cantar
Dem dum, dem dum, dem dum
Eu não sou Deus mas tenho esperança
Eu pedi e tive o toque
Quem reza com Deus nunca se cansa
Estou rezando e sempre zelando
Dentro do meu coração
O que o senhor deixou comigo
A hora sagrada da oração

Jesus Cristo está no céu
Jesus Cristo está na Terra
Depois de dois mil anos
Ainda sentimos em nossa matéria
O que ele na cruz passou
E ninguém acreditou
Com coragem, sem temer
A mesma coisa ele quer no dizer
Através do sofrimento
Através da traição
Quem busca a Jesus Cristo
Não está livre da perseguição
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11 COMO DEUS CRIOU A TERRA
______________________________
Marcha – 2X

É com fé e paciência
E suportar toda agressão
Que a humanidade está passando
Sem a menor precisão

Quando Deus criou a Terra
O homem não observou
Que foi a natureza
Como ele criou

Com Deus pai no pensamento
E a virgem no coração
Paz e coragem é a espada
Que ele botou em nossas mãos

No seu equilíbrio
Criou o Sol e a Lua
A chuva e o vento
Que são imagens suas

Para expulsar todo mal
Que ele aqui não tem vez não
Com a ordem de São Miguel
E a sabedoria do rei Salomão

Só o reinado humano
Vive desequilibrado
Por não cumprir dez mandamentos
Que por Deus foram mandados
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12 SANTA MARIA
______________________________
Marcha – 2X

Santa Maria
Não é toda hora
É as seis horas
Invocando Nossa Senhora

Desde o tempo de Noé
Desde o tempo de Adão
Que o homem desafia
Quem criou o céu e o chão

Santa Maria
Não é todo dia
É em oração
Com toda família

Com suas ciências
Vivem mal orientados
Não sabem e nem lembram
Que por Deus foram criados

Para se proteger
Para se defender
Dos homens da Terra
Que faz parte da guerra
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13 ILUMINANDO SEU TRANCA RUA
______________________________
Marcha – 3X

Estou aqui neste salão
Para curar meus irmãos
Sou a força de São João
E do padrinho Sebastião

Todo mundo está
De olho nela
Porque ela cura
E ela liberta

Muitos não sabem
Por onde eu passei
Era um e era dois
Mas nos três eu triunfei

De toda ilusão
De toda maldade
Mas os homens da Terra
Não reconhecem ela

Este um era o medo
E este dois era a dúvida
Foi aí que eu me entreguei
Iluminando Seu Tranca Rua

23

24

14
______________________________
Marcha

Quando ele pediu
Com amor no coração
Para eu iluminar
E ele me chamar de irmão

Estou alegre e satisfeito
Com estes trabalhos
Graças a Deus, graças a Deus
Meu compromisso foi reatado

Aí eu consenti
Com prazer e alegria
De ajudar estes seres
Aqui na nossa doutrina

Este compromisso
Eu fiz ainda em matéria
Com o rei Tranca Rua
Iluminar os seres da Terra

Aquele que não crê
E nem prestar atenção
Está seguindo outra linha
Isto quer queira ou quer não

Quando eles chegaram
Encontraram tudo trancado
Foram fazendo o que eles sabiam
Fazendo tudo ao contrário
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15 EU SOU
______________________________

Agora estão voltando
Chorando e pedindo socorro
Muitos vem amarrados
Porque não podem chegar soltos

Marcha

As ordens foram ditas
As ordens foram dadas
Agora as ordens
Estão sendo executadas

Para receber
O amor e a caridade
A luz da iluminação
Com o poder do Santo Daime

Através do eu sou
Através do sou eu
Te agradeço Oh! Papai
Quem te agradece sou eu

Continue minha filha
Com estes trabalhos
Graças a Deus, graças a Deus
Já estou vendo resultados
Graças a Deus, graças Deus
Estarei sempre a seu lado

O eu sou do amor
O eu sou da caridade
O eu sou da justiça
O eu sou da verdade
A luta que nós entramos
O meu espírito e sua matéria
Pra iluminar os sofredores
Para uma nova era
27

A era é de dois mil
Já passamos dois mil e oito
Agora estamos chegando
Em pleno dois mil e doze
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16
______________________________
Marcha

Eu cheguei aqui
Foi para te curar
Recebe a tua cura
Que eu cheguei pra te ajudar

Devemos estar ligados
Na Terra, no céu e no além
Para poder estar na cidade
Da Nova Jerusalém

É só confiar na cura
E lembrar do passado
Quando eu chegava em sua casa
Eu já estava irradiado

Que há muito tempo foi anunciado
Pelo profeta São João
Transmitido pelo aparelho
Do Padrinho Sebastião

Com meus guias curadores
Aqui estou de volta
Com Bezerra de Menezes
E o professor Antônio Jorge

Harmonia, amor e paz
Fé e consideração
É que devemos deixar na Terra
Para as novas gerações

Tu és um amigo velho
Das bandas de lá
E também um representante
Lá do Céu do Mapiá
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Levanta o pensamento
E alegra meu coração
Que você tem longa vida
Para cumprir sua missão
Orientando a nossa família
Junto com suas irmãs
Com a Rita e a Júlia
Vocês seguram essa missão

Só quem sabe a nossa volta
É o nosso criador
Confia no Santo Daime
Que é o nosso curador

Com suas preces e rogativo
Elas estão sempre em oração
Pedindo paz e saúde
Para você e todos irmãos

Aqui eu vou me despedir
Te desejando longa vida
Não creias em certos doutores
Nem nas falsas medicinas

A coisa está muito séria
Dá pra sentir meu irmão
Só quem passa na matéria
É quem sabe a pressão
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