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01OSOLRAIOU
______________________________

Ofertadopelopd.Alfredo–Marcha

O Sol raiou
Iluminou
Vejo esta força
Viva do onipotente

2

O Sol raiou
Iluminou
O vosso brilho
A toda mata resplandece
Por onde se recebe
A força do meu pai
E o conforto
Da rainha da floresta

Vou consagrando
Este brilho em cada estrela
E na Lua
Com sua luz excelente

O Sol raiou
Iluminou
Dando esta força
A todo aquele que trabalha

O Sol raiou
Iluminou
Sinto esta força
Viva no meu pensamento

Nos ensinando
A vencer com todo amor
Quem lhe conhece
Nunca lhe encontra falha

Quem me trouxe
Até aqui foi a Rainha
E o nosso mestre
Com sua luz de alento
1
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02SÓVÓSCOMSEUPODER
______________________________

O Sol raiou
Iluminou
Neste mundo
nos mostrando este caminho

Marcha

Só vós com seu poder
Me faz compreender
A seguir nesta missão
Só vós com seu poder
Me faz compreender
A suportar os meus irmãos

Por tudo isso
Eu agradeço a meu mestre
Dou viva ao Sol
Que nunca me deixa sozinho
O Sol raiou
Iluminou
Suprema luz
Deste planeta que nos guia

Eu vivo neste mundo
Com o A.B.C
Somente para ensinar
Mas todos são sabidos
E nas minhas provas
Sempre ficam atrás do A

A cada irmão
Vou entregando uma estrela
Como prova de amor
No dia a dia
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A vós eu peço e rogo
Para nesta escola
Eu me matricular
Que na primeira prova
Que for fazer com vós
Eu já saber do A
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Sejam amoroso
E não sejam teimoso
E vamos proceder
O que escrevo na lousa
É somente o problema
Que tem que resolver

Peço a vós firmeza e luz
Para nesta escola
Eu não desanimar
Que com meu professor
Perante ao meu senhor
Eu vou me apresentar

Resolvendo o problema
Tudo está certo
Aqui nesta união
É todos batalhar
E na hora de cear
Saber repartir o pão





Tomei Santa Maria
E ao correr do dia
Passei a meditar
Todos fiquem sabendo
O que eu estou dizendo
É preciso se afirmar
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03EUPEÇOFORÇADASESTRELAS
______________________________

Marcha

Eu peço força
Das estrelas que me guiam
A Jesus Cristo Redentor
E a sempre Virgem Maria

A tentação
É as trevas do astral
Que só faz o mal
A quem mal nunca praticou
Até Jesus
Nas suas orações
No monte das oliveiras
Foi quem veio lhe atentou

A São João Batista
Ao patriarca São José
Meu senhor São Irineu
Segurai a minha fé

Mas ele disse
Sai-te daí satanás
Não me atentarás mais
Pois só meu pai amarei

Que esta fé
Que me leva nas alturas
E me tira as amarguras
Deste mundo de ilusão

Aqui
De ti não quero nada
Que neste mundo
Tudo eu já sei

Eu peço a vós
Que aumente a minha luz
Para eu crer em meu Jesus
E me livrar das tentações
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04EUPEÇOAMEUSÃOMIGUEL
______________________________

Também falou
Para a tentação
Que o homem neste mundo
Não vive só de pão

Marcha

Eu peço a meu São Miguel
Para vós com a sua espada
Ajudai-me a dominar esse povo
Para seguir numa boa estrada

E sim
Das palavras do Senhor
E se tiver amor
No seu coração

Para seguir nesta boa estrada
Do mestre que nos ensina
É cumprir todos os mandamentos
Contidos aqui nesta doutrina

O coração
É a peça principal
Que Deus nos colocou
Para transformar amor

Enxotando os mal fazejos
Aqui na linha do Tucum
Meus irmãos vamos prestar atenção
Para que nós não sejamos um

Amar
Sem falsidade
É com lealdade
Foi que o Cristo falou


Isto não é um julgamento
Mas é um aviso seríssimo
Para quem quer seguir a doutrina
E prestar bem conta do serviço
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05EUTOMEIOSANTODAIME
______________________________

É prestar bem conta do serviço
Ao nosso mestre ensinador
Para ver se estamos seguindo
Ou se somos só uns zombadores

Mazurca

Eu tomei o Santo Daime
Sem saber para onde ia
Quando me abriu um caminho
Ia pra casa da família

Meu irmão se está zombando
Trate de se arrepender
E peça seu perdão a Deus
Para ver se pode merecer

Ia pra casa da família
Do meu senhor São João
Agradeço ao Santo Daime
E ao papai Sebastião

É se arrepender de coração
Não é só com comparação
Porque o nosso mestre sabe
Se pode te dar o perdão

Ao papai Sebastião
E a papai São Irineu
Agradeço a compreensão
Que aqui vós me deu

Se se arrepender de coração
Dá para todo mundo ver
No seu seguir da doutrina
E nas ações que cometer
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06EUPEÇOFORÇA
______________________________

Marcha

Eu peço força a papai São Irineu
Eu peço força a papai São Irineu
Eu peço força
Porque sempre ele me deu

O que aqui vós me deu
E eu quis receber
Agora vou fazer por onde
Para sempre merecer

Peço firmeza a papai Sebastião
Peço firmeza a papai Sebastião
Peço firmeza
Porque sempre ele me deu

Para sempre merecer
Essa graça recebida
De meu papai adorado
E de minha mãe querida

Peço conforto a minha mãe Rainha
Peço conforto a minha mãe Rainha
Peço conforto
Porque sempre ela me deu
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07LEMBRANÇASDEPERDÃO
______________________________

Marcha

Eu me firmei na Lua
Eu me firmei no Sol
Me firmei nas estrelas
Porque vivem ao redor

Limpeza, bem limpeza
No meu coração
Esquecer de pecado
Lembranças de perdão

Me firmei nas estrelas
Da constelação
Pedi a virgem mãe
Pra limpar meu coração

Lembranças de perdão
Que já foi perdoado
Por Deus e a virgem mãe
Jesus Cristo a meu lado

Limpai meu coração
De toda maldade
Desejo de matéria
Que é a pura falsidade
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08EMRODADOSMENINOS
______________________________
Agarrube–Marcha
Eu estou no Sol
Eu estou na Lua
Eu estou na Terra
Eu estou no mar
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No que ninguém vê
E nem pode pegar
É Deus nas alturas
Que faz triunfar
Todo aquele que
Lhe segue com amor
E tem a certeza
Que é o salvador

Estou nas estrelas
Eu estou no ar
Eu estou no vento
Para amostrar

Vivo na floresta
Trago os meus ensinos
Canto bem baixinho
Em roda dos meninos

Para amostrar
O poder que tem
No que ninguém vê
E nem pode pegar
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09OINFINITO
______________________________

Marcha

O infinito
É tão bonito
Para quem quer ver
E observar

Ninguém aqui
Vai conseguir mudar
O que ele falou
Pode esperar
Pode ser em dois mil
Não sei quando é
Sei que vai pegar
Como pegou
No tempo de Noé

A partir do Sol
Aí vem a Lua
E as estrelas
Para enfeitar

Todos estão avisados
Para não errar
Mas só acreditam
No que está errado

Os homens da Terra
Com sua ciência
Querem com isto
Me tapear
Mas eu acredito
É no meu Jesus
É quem tem a luz
Para nos salvar
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10PARABÉNSPRAMEUMESTREIRINEU
______________________________

11OPRINCÍPIOEOMEIO
______________________________

Marcha

Parabéns, parabéns, parabéns
Parabéns pra meu Mestre Irineu
Parabéns, parabéns, parabéns
Pra meu mestre que sempre viveu

Marcha

Eu sou o significado
Deste mundo existir
Sou o princípio e o meio
E nunca posso ser o fim

Parabéns, parabéns, parabéns
Parabéns pra meu Mestre Irineu
Parabéns, parabéns, parabéns
Parabéns para o rei dos judeus

Só transformo e utilizo
O que está ligado em mim

Parabéns, parabéns, parabéns
Parabéns para o rei dos judeus
Parabéns, parabéns, parabéns
Parabéns, quem está dando sou eu

Porque eu sempre começo
E como posso ser o fim?
Bendito louvado esteja
Quem está ligado em mim

Parabéns, parabéns, parabéns
Pra meu mestre que sempre nasceu
Parabéns, parabéns, parabéns
Pra meu mestre que nunca morreu
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12ASSEGURANÇASDOCÉU
______________________________

Pad.PauloRoberto

Papapapaparuê
Papapapaparuá

Eu sou o Onipotente
Sou a luz incandescente
Que brilho neste jardim

Vou chamar neste terreiro
Ogum da mata e Ogum do mar

Eu protejo os meu filhos
Mas pra não ter empecilho
Tem que estar bem ligado em mim

Também vou chamar aqui
As seguranças do céu
São Miguel, São Gabriel
Junto com São Rafael
Para vir nos ajudar
A segurança do quartel
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13DEUSÉQUEMMEDOMINA
______________________________

Marcha

Para só poder entrar
As falanges que vêm do céu

Deus é quem me domina
Em Deus é que eu tenho fé
Porque Deus é quem me determina
E é quem me mantém em pé

E não poder penetrar
As falanges de Lucifer

Ele é quem me mantém em pé
Assim como os meus irmãos
Por isto é preciso
Nós termos mais atenção

Para isto é preciso
Sermos soldados fiéis
Para poder merecer
As seguranças do céu

Prestar bem atenção
No que estamos fazendo
Para quando chegar no trabalho
Não ficar só sofrendo
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14EMMINHAMEMÓRIA
______________________________

Marcha

Está em mim e está em ti
É só prestar atenção
O que o mestre nos ensina
É amor no coração

Eu tomo Daime
É para ver os meus defeitos
Eu tomo Daime
É para eu me corrigir

Não é ficar só sofrendo
Com medo de apanhar
Fazendo o que ele está dizendo
Você pode se salvar

Não tomo Daime
Para me engrandecer
Porque o grande
É Jesus, está aqui

Não é se fazer de surdo
E não querer compreender
Depois não saia dizendo
Que o mestre não tem saber

Eu tomo Daime
É para ascender minha luz
E esta luz é
Meu Jesus é quem me dá
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15SALVETODASFESTASJUNINAS
______________________________

Marcha

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

Salve todas festas juninas
Salve os santos destes festejos
Salve, salve, salve, salve
Santo Antônio, São João e São Pedro

Eu tomo Daime
E considero este vinho
O mesmo vinho
Que Jesus deu pra tomar

Salve a aniversariante
Que também é deste calendário
Salve, salve, salve, salve mamãe
Parabéns por seu aniversário

Aos seus apóstolos
E disse em minha memória
Que é para sempre
Esta luz nunca faltar

Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Parabéns por seu aniversário
Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Por nos dar este hinário
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16OESTUDOÉESPIRITUAL
______________________________

10Ͳ09Ͳ1998–Marcha

Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Parabéns por seu aniversário
Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Que Deus lhe dê
Mais de um centenário
Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
Eu te dou com alegria
Parabéns, parabéns, parabéns mamãe
E assim seja de toda família

Para se estudar
Nesta escola do Senhor
É preciso ter amor
E prestar bem atenção
O que ensina o professor
Quando dá aula
O que ele passa na lousa
É o dever que se faz em casa
Todo aluno
Sabe que é obrigação
De ir para a escola
É para aprender as lições
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Por isto eu digo
Vamos estudar com atenção
Para poder se formar

Que o seu mestre passa
Em cada matéria
Meus irmãos a coisa é séria
Vamos estudar com atenção

Estou nesta escola
Vou estudar meu livrinho
Escutar meu professor
Para aprender bem as lições

Que nesta escola
O estudo é espiritual
Vamos prestar atenção
Para poder ter nosso grau

Que ele passa
Em cada aula que nos dá
Aqui dentro da sessão

Desenvolvendo
Todas as suas faculdades
Nesta escola espiritual

Que o professor
Desta escola é meu Jesus
Que foi quem morreu na cruz
Para vir nos ensinar

Não adianta
Querer chegar aqui formado
Pode as lições deste livro
Você não ter estudado

E todo aquele
Que deseja aprender
É começar do ABC
Para poder se diplomar
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17VIVAOSENHORSÃOMIGUEL
______________________________

18EUCHAMOOMESTRE
______________________________

Marcha

Valsa

Eu chamo o mestre
Chamei o mestre
Eu chamo o mestre
Para abrir a sessão

Viva o senhor São Miguel
Viva as falanges do céu
E os arcanjos querubins
Viva a mãe do salvador
E viva o nosso senhor
E os anjos serafins

Eu chamo o mestre
Chamei o mestre
O mestre chegando
Traz as manifestações

Que com Deus não tem igual
Nos livra de todo mal
De tudo enquanto é ruim

É Jesus Cristo
E a virgem mãe
O pai eterno
E o meu senhor São João
Chamei o mestre
Eu chamo o mestre
Chamei o mestre
Porque é quem tem poder
35

36

19TOCANDOASUACORNETA
______________________________

Chamei o mestre
O mestre chegou
Todos se acordem
Para o mestre poder ver

Mazurca

Eu pedi ao astro Sol
Este ser onipotente
Limpai o meu coração
E firmai o meu pensamento

Abrindo os olhos
E os ouvidos
Para ouvir
E poder ver

Limpai o meu coração
De todas vaidades
Retirando as mentiras
E colocando a verdade

É com firmeza
E com amor
Chegando o mestre
Tudo pode estremecer

Também peço segurança
Aos guardiões do céu
Todos santos e arcanjos
E ao anjo Gabriel

Preste atenção
Nestas palavras
Que nesta hora
É firmeza para você
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20AQUIESTOUEU
______________________________

Marcha

Tocando a sua corneta
Anunciando o salvador
São Miguel com sua espada
Enxotando o tentador

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

Eu me firmo nesta força
Deste rei onisciente
Peço meu amor em Deus
Aos três reis do oriente

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

O amor que vós tiveram
Ao visitarem Jesus
O dia do seu nascimento
Foram guiados pela luz

Mas é preciso
Se deixar as covardias
Ter amor e alegria
E só a Jesus amar
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21FIRMEZA
______________________________

Marcha

Firmeza, bem firmeza
Peço em concentração
Firmeza, bem firmeza
Na corrente da sessão

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

Firmeza, bem firmeza
Peço ao rei Juramidam
Firmeza, bem firmeza
Para sempre eu ser seu fã

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

Firmeza, bem firmeza
Peço a Virgem Maria
Firmeza, bem firmeza
E vós seja a minha guia
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22CHAMEIMAMÃEJUREMA
______________________________

Firmeza, bem firmeza
Peço ao senhor São João
Firmeza, bem firmeza
Para eu seguir na missão

Marcha

Chamei mamãe Jurema
Chamei mamãe Yemanjá
Chamei papai Ogum da mata
Chamei papai Ogum do mar

Firmeza, bem firmeza
Peço ao pai da criação
Vós me dê paz e amor
E aplanai meu coração

Chamei todos os caboclos
Chamei todos os Orixás
Chamei todas as falanges
Que Deus domina na terra e no mar

Aplanai meu coração
Para eu poder amar
E as ofensas dos irmãos
Eu saber perdoar

Chamei todas essas forças
Para virem me ajudar
Me defender das tentações
Que só querem me derribar

Sabendo perdoar
Seguindo nesta luz
Para poder dizer
Que estou com meu Jesus
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23ACREDITOETENHOFÉ
______________________________

Tenho fé no meu pai eterno
E na minha mãe imaculada
Que com meu senhor São Miguel
Eu vou vencer a jornada

Marcha

Acredito e tenho fé
Em Jesus nosso senhor
Que morreu no alto da cruz
Que os incrédulos matou

É só prestar atenção
Nas lições que está estudando
Para poder passar
Nas provas que vem chegando

Mas com vosso poder divino
Ele se ressuscitou
Tenho fé e acredito
Que ele já me libertou

Estuda com atenção
Na escola que se matriculou
Para provar que é bom aluno
E que está com o seu professor

Nesse mundo de pecado
De doenças e de sofrer
Vós me dê vida e saúde
Que eu não quero morrer

Eu prometo ao meu mestre
Que eu vou pisar no batente
Que de agora pra frente
É olho por olho e dente por dente

Quero viver com Jesus
Aqui na terra e no astral
Seguir nesta doutrina
E me livrar de todo mal
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24DILIGÊNCIAS
______________________________

Trab.SãoMiguel–CéudoMar–21/04/2001–Marcha

Quem não cumpre os mandamentos
Da doutrina que segue
Não é um bom soldado
Para os trabalhos do mestre

Peço a Deus muita saúde
Para mim, minha família
E para todos meus irmãos
Que dizem ser desta trilha

Para ser um bom soldado
Tem que ser obediente
Recebendo as ordens
Fazendo as diligências

Para toda humanidade
Também faço oração
Pedindo a Jesus Cristo
Que nos livre da ilusão

Meus irmãos as diligências
Podem ser feitas em si mesmo
Vencendo os inimigos
Para se livrar dos erros

Para quem segue a doutrina
Também peço obediência
Nos mandamentos dela
Para poder dar a crença
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25HINÁRIODECENTE
______________________________
Marcha
Meu Deus como vós tem amor
Meu Deus como é grande seu poder
Meu Deus eu quero teu amor
Para eu poder compreender

Vejamos o que o nosso mestre diz
Em seu hinário decente
Não brigar com os seus irmãos
E nem trocar seus pensamentos

Meu Deus eu quero teu amor
Plantado no meu coração
Para que eu nunca seja ofendido
E também nunca ofender meus irmãos

Eu estou fazendo por onde
Cumprir esses mandamentos
Para eu poder amar
O nosso Deus onipotente

Eu quero sempre ter bom humor
Para viver com harmonia
Para que com os meus irmãos
Tudo só seja alegria
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26PROTEÇÃO
______________________________

20/07/2001–Valsa

Eu peço a meu mestre
Porque vós tem poder
Meu mestre eu peço
Para me proteger

27PEÇOAVÓSMINHAFIRMEZA
______________________________

Marcha

Meu Deus, meu pai, minha mãe
Eu peço que vós me cure
A matéria das doenças
E o espírito do escuro

Eu peço a meu mestre
Porque é quem me ensina
Vossa proteção
No explandir da doutrina

Meu Deus, meu pai, minha mãe
Eu peço para vós me curar
A matéria das doenças
E o espírito um bom lugar

Eu peço a meu mestre
Porque vós tem amor
Meu mestre, eu peço
Para ser vencedor

Meu Deus, meu pai, minha mãe
Eu sei que vós já me curou
Peço a vós minha firmeza
Para sempre eu dar valor

Para ser vencedor
Com esta santa doutrina
Pregando a verdade
Que vós me ensina
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28OARCOͲÍRIS
______________________________

RaimundaNonata(Dercinha)–Marcha

Olhando as matas verdes
Com o Sol dourando
Eu vejo o jardim
Da mãe soberana

Esta é minha linha
Foi Deus que me deu
E mandou por guia
Meu Mestre Irineu
Vou sempre seguindo
Com esta missão
Com esta justiça
Com meu São João

Com o arco-íris
Armado na frente
É mais um enfeite
Do onipotente

E a vós vou pedindo
Paz e harmonia
Saúde para todos
Com muita alegria

Debaixo das árvores
A folha, Rainha
Cipó, rei Jagube
Esta é minha linha
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29ADMIROOSOL
______________________________
MadrinhaCristina–Marcha–2X

30EUENTREINESTECAMINHO
______________________________

Admiro o Sol
Admiro a Lua
Admiro as estrelas
Admiro o mar

Eu entrei neste caminho
Vou seguindo a minha jornada
Peço a Deus que me ajude
Para eu vencer a batalha

Admiro a Terra
Com tudo que tem nela
Eu dou glória a Deus
Que nos fez habitar

A batalha é pesada
Mais tenho fé de vencer
Com meu mestre em minha frente
Meu escudo é seu poder

Eu vou meditando
Um pouco seu poder
Para aqui na Terra
Eu poder compreender

A sempre Virgem Maria
É quem vem nos dar a mão
Protegei nossa doutrina
Oh! Virgem da Conceição

Todo movimento
Do infinito global
Sendo que pra Deus
Tudo é igual

Tirai das mãos dos malvados
E deixa nas mãos dos fiéis
Para ver se a humanidade
Um dia chega no céu

LúcioUmpierre–Mazurca
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31MAR,PEDRA,VULCÃO
______________________________

Rebeca–Marcha

Dou viva ao Sol
Porque onde eu vou ele está
Com sua luz de cristal
Para me alumiar

Dou viva a Terra
E aos mistérios que nela estão
Vejo mar, pedra e vulcão
Gosto de apreciar
Dou viva a Deus
O nosso pai divino
Dou viva a Jesus menino
Que me fez acreditar

Dou viva a Lua
Porque onde eu vou ela está
Com sua luz prateada
Me dando seu bem-estar

Por isso eu peço
A esse ser que me defenda
De todos maus que pretenda
A querer me derrotar

Dou viva as estrelas
Porque onde eu vou elas estão
Vejo o mesmo aqui do chão
Seja de qualquer lugar

57

58

32OCHICOTE
______________________________

Valsa

Aqui eu deixei essa planta
Foi para todos respeitar
Mas não quiseram me seguir
Seguiram as falanges do mal

Eu digo aos meus irmãos
Todos tratem de se firmar
Que eu segurei até aqui
Mas agora não vou mais segurar
Que eu só vou dar cobertura
Aqueles que me obedecer
Quem estiver na zombaria
A peia eu mando descer

Agora ela está suspensa
E a ordem é meu pai quem dá
Quem não quiser obedecer
Se apronte para apanhar

Que há tempo foi avisado
E ninguém trata de obedecer
Mas quando estiver ardendo
Ai é que eu quero ver

Eu peço aos meus irmãos
Vamos todos concordar
Que é para ver que ela possa
Aqui nos ajudar

Meu pai, eu vos agradeço
Por receber e compreender
A vós eu peço meu perdão
E agora um pouco eu hei de fazer
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33CUMPRIRASORDENS
______________________________

Mazurca

Quero sempre cumprir as ordens
Que o nosso mestre tem
Quero sempre obedecer
O que o mestre veio dizer

Quero seguir nesta linha
Do meu mestre ensinador
Para poder destorcer
Os espíritos tentadores

O que o mestre veio dizer
Posso dizer pra você
É seguir firme a doutrina
Sem defeitos aparecer

Para sempre esta limpeza
Sobre mim e meu irmão
Para podermos trabalhar
No terreiro de São João

Aparecendo os defeitos
Está fora da doutrina
Nunca pode estar com o mestre
Nem tão pouco com a Rainha
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34PELOSBRAÇOSDESTACRUZ
______________________________
BigIsland–22/08/2004–Marcha
Dou viva a Virgem Maria
E o patriarca São José
Dou viva ao meu senhor Jesus
E vós segure a nossa fé

O nosso plano todos sabem
Que é seguir nesta luz
Andar direitinho neste chão
Para poder ter seu perdão
Para poder ter o perdão
É preciso ter amor
Tratar bem os seus irmãos
Que nem o mestre se orgulhou

Vós segurai nossa fé
No caminho para seguir
Fazendo o que o mestre pede
E não querer interferir

E para seguir a doutrina
É andar dentro do plano
O nosso mestre nos ensina
A não querer usar de manha

É não querer interferir
Com as coisas mundanas
Já que estamos na doutrina
Vamos seguir o nosso plano

Aqui eu peço o meu perdão
Pelos braços desta cruz
A minha senhora mãe
E ao meu senhor Jesus
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35ABÊNÇÃO
______________________________

36CHEGUEIACASADOMEUMESTRE
______________________________

Eu sempre peço a meu mestre
E ele sempre está me dando
Mas vós mesmo é quem me diz
Vai pedindo e eu vou te dando

Cheguei a casa do meu mestre
Fui receber esta luz
Graças a Deus que eu já tinha
Uma ligação com Jesus

Vai pedindo do que é bom
Para ti e teus irmãos
Para quando chegar no céu
Receber o santo perdão

Senti um grande medo
Quando a miração chegou
Não sei como perdi
Mas meu mestre me firmou

Recebendo a salvação
De Jesus Cristo Redentor
Com o divino pai eterno
E a virgem mãe abençoou

Aí eu me desprendi
Entrei numa imensidão
Em vez de sentir meu corpo
Era só meu coração

Recebendo a benção
Para ambos viver ao lado
Sempre lembrar de Jesus
E esquecer de pecado

Daí me veio conforto
Com prazer e alegria
Do divino pai eterno
De Jesus e a Virgem Maria

Mazurca
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37ANJOSGUARDIÕES
______________________________

38CHIQUEIRADOR
______________________________

Meu pai a vós eu peço
Livrai-me da escuridão
Eu quero estar com vós
Meu pai, eu quero o seu clarão

Peço a meu mestre
Saúde pra minha matéria
Para eu poder ter nela
Firmeza pra trabalhar

Peço que vós me defenda
De inveja e olhão
Eu peço que vós quebre
Como se quebra grão no pilão

Nesta doutrina
Com amor no coração
Ensinar os meus irmãos
O que vós me ensinar

Eu peço a São Miguel
A todos anjos guardiões
Para serem meus guarda-costas
Para que eu possa limpar o salão

Que com certeza
É amar e ter amor
E não querer ser inventor
Do que vós aqui já deixou

Limpar de todas maldades
Falsidade e traição
Para que se limpe o trono
Para que sente meu São João

Que para mim
Isso é engrandecimento
Não vejo nenhum fundamento
Em mudar o que o mestre falou

Valsa

Agostode2006–Marcha
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39BRILHANTESPEDRASFINAS
______________________________

Peço a meu mestre
Amor, paz e harmonia
Para eu poder seguir
Aqui nesta doutrina

Marcha–2X

Vou seguir nesta doutrina
De brilhantes pedras finas
Assim o mestre falou
Pra seguir nesta doutrina
De brilhantes pedras finas
É preciso ter amor

Não fazer
Como muitos estão fazendo
Dizem que estão seguindo
Estão é pulando por cima
Meus irmãos
Não queiram se enganar
Que o mestre não engana
E nunca se enganou

Meus irmãos estou dizendo
Que o mestre já falou
Vamos parar com essas brigas
Vamos deixar dessas intrigas
O mestre assim não ensinou

Ele deixa
Que todos se adiantem
Para lá na frente
Entrar no chiqueirador
69

70

40FORÇADOSOLEDALUA
______________________________

Marcha

Eu ensino é direitinho
Mas ninguém segue o caminho
É porque não tem amor
Meus irmãos prestem atenção
Vamos perdoar nossos irmãos
Assim o mestre ensinou

Eu me firmo nessa força
Para ela me ajudar
Eu colocar meu Deus
Sempre em primeiro lugar
Esta força vem do Sol
Esta força vem da Lua
Esta força eu considero
Que vem das imagens suas

Vamos seguir bem contentes
Para poder lá na frente
Receber de nosso senhor
Que o Cristo lá na cruz
Na pessoa de Jesus
Os inimigos perdoou

Que vem das imagens suas
De meu pai e de minha mãe
Peço que vós me ajude
A chegar com este rebanho
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41LINDOSOL
______________________________

OferecidoaEquiô–Marcha–2X

Eu tenho um amigo
Que nunca me deixa só
Que é o Sol lindo
Que é o lindo Sol

A chegar com este rebanho
Aos pés do meu senhor
Para que todos vivam
Com prazer e com amor

Lá vem o lindo Sol
Lá vem o Sol lindo
Por isso todo dia
Devo receber sorrindo

Com prazer e com amor
Dentro da soberania
Com o divino pai eterno
E a sempre Virgem Maria







Sou filho de Jacó
Descendente de Abraão
Do divino Espírito Santo
Vem a minha geração
Sou discípulo de Jesus
Companheiro de João
Que escreveu o apocalipse
A grande revelação
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A grande revelação
Da nova Jerusalém
Quero estar nesta cidade
Todos anjos digam amém

42BOMFILHO
______________________________

Mazurca–2X

No ventre da Virgem Maria
Foi que Jesus se gerou
Com ordem do divino
Pra ser o nosso salvador

Todos anjos digam amém
E eu digo também
Para sempre, para sempre
Para sempre amém

Como um filho legítimo
São José adotou
Por ordem do anjo
Que o divino pai mandou

Para sempre, para sempre
Para sempre esta existência
O divino Espírito Santo
Vós nos dê a santa bênção

Daí foram viver
Na mais pura harmonia
Jesus Cristo e São José
E a sempre Virgem Maria

Com Jesus Cristo
E a Virgem Maria
E São José
Para ser nossos guias
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Quando Jesus completou
A sua maior idade
Seguiu o seu destino
Para cumprir o que foi traçado
Cumpriu sua obrigação
Como todo bom filho faz
Hoje ele está no céu
A direita de seu pai
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