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I FESTA DOS SANTOS
______________________________

Pd. Alfredo - Marcha

Nesta Festa dos Santos
Que estamos reunidos
Deus nos dê um bom Natal
E um Ano Novo feliz
Estamos todos reunidos
Nesta noite de Natal
Vamos cantar com amor
Para Deus nos ajudar
Piso firme e sigo em frente
Com firmeza e consciência
Entregar estes louvores
Aos três Reis do Oriente
Continuando a viagem
Da Virgem da Conceição
Vamos levar o prazer
Ao meu senhor São João
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II MINHA HISTÓRIA
______________________________

Md. Rita - Marcha

Vou contar minha história
Desde quando começou
Santo Daime é minha vida
Meu caminho, meu professor
Eu agora vou dizer
O que ele me ensinou
Quem seguir neste caminho
Ande bem devagarinho
Prestando bem atenção
Para não errar o caminho
Devagar também se chega
Lá no ponto destinado
Que somos filhos de Deus
Nenhum é desamparado
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Este caminho é divino
É por onde chega lá
É preciso ter amor
É preciso se humilhar
É com calma e paciência
Que se adquire o amor
Expulsando a ignorância
Que é uma devoradora
Meus irmãos prestem atenção
Vamos ser atencioso
Vamos firmar nossa história
Para não sermos mentiroso
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Tenho medo de dizer
Porque sou pequenininha
Eu vim dar o meu recado
Vou seguindo meu caminho
Eu confio em meu pai
Ele tem todo poder
Peço força a minha mãe
Não me deixe esmorecer
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01 MEUS IRMÃOS EU ESTOU BATALHANDO
______________________________

Marcha

Meus irmãos eu estou batalhando
Para um dia eu poder chegar
Para isto eu vivo aqui na Terra
Com a força do céu e do mar
Eu peço a Deus nosso pai
Que me dê toda a humildade
Para eu ter no meu coração
Firmeza, amor e lealdade
Eu peço a virgem nossa mãe
Que me livre de toda inveja
Pra eu cumprir meu juramento
E a esta doutrina estar entregue
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Eu peço ao meu Juramidam
E a todos outros seres do astral
Que me dê a vossa santa luz
E livrai-me de todo mal
Essa graça que agora eu recebo
É para todos os meus irmãos
Vamos todos se firmar nesse império
E marchar sempre nessa união
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02 DEUS É NATUREZA
______________________________

Valsa

O silêncio é a eternidade
Os passarinhos seus mensageiros
Que nos trazem essas verdades
Do meu pai verdadeiro
Aqui eu estou olhando
A graça da natureza
Pensando que isso é Deus
Sua força e nobreza
A Terra me abençoa
A mim no meu coração
Dizendo que eu sou filho
Do meu pai da criação
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03 FARDAMENTO
______________________________

Marcha

Eu vinha no infinito
Fui dar neste salão
O mestre me recebeu
Com minha farda na mão
As chamas que lá ardiam
Eram da consolação
A virgem é que presidia
Os soldados do batalhão
Tomei por um atalho
Dei numa fortaleza
Era um templo construído
Com nosso amor e firmeza
Na sala do trono
É que fiz meu juramento
Eu disse: Eu disse eu sou Midam
Eu quero a sua bênção
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Deus é quem conduz
Deus é quem balança
Sua glória vem a nós
Por meio desta dança
Nessa luz dourada
Eu quero me embalar
A papai, a mamãe eu falo
Vibrando meu maracá
São Pedro abriu as portas
E eu entrei com minha chave
São João é meu padrinho
Lá na espiritualidade
Cheguei na cidadela
Ouvi muitos clamores
Era a dor dos que não cumpriram
E hoje vivem esses terrores
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As armas retiniam
Na forja dos ferreiros
Era Deus quem dava o posto
E as ordens da batalha
No meio a tantas estrelas
Está suspensa a eternidade
A Virgem Mãe nela é que tece
Seus raios de bondade
Agora eu já voltei
Agora vou lembrar
Declaro meu testemunho
Feliz em meu lugar
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04 CONSOLAÇÃO
______________________________

Marcha

Vejo meu pai nas alturas
E o poder aonde está
Só Deus, só Deus
Só Deus é quem vai brilhar
Eu luto por meu padrinho
Na doença em que ele está
É corrigindo nossos pecados
Que ele irá se curar
A virgem Santa Maria
É quem virá nos consolar
Foi o mestre que prometeu
No calvário a expirar
Cesse o vento, morra a terra
Venha o fogo, seque o mar
Quem acreditar em Jesus
Sua fé lhe salvará
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05 NASCIMENTO
______________________________

Carlos Barsé - Marcha

Eu não posso ter orgulho
Eu quero é ter amor
Toda vida que nascer
É da luz do Redentor
A vida está aí
A vida vai seguir
É preciso pedir força
Para poder prosseguir
O que vai acontecer
É com o meu comando
Das estrelas do firmamento
Sou eu quem vou governando
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Como é brilhante este jardim
Quando eu tenho Deus em mim
Toda estrela que me guia
Sabe bem quem eu sou
Os filhos sou eu quem mando
Só tem que receber
Dando graças a meu pai
Que é para merecer
Essas flores perfumosas
São do meu amado jardim
É zelando eternamente
Que vocês terão a mim
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06 OS DONS DESTA CASA
______________________________

Marcha

Jesus Cristo veio a Terra
Para ensinar a verdade
Hoje eu sigo o meu padrinho
Que me ensina com bondade
Todos filhos reunidos
Aqui neste salão
Vamos renascer de novo
No batismo de São João
A doutrina é uma ciência
Que se aprende no coração
Vamos todos ouvir os hinos
Que são do Rei Salomão
Misericórdia é um dom
Que vem lá do astral
Aprendam todos a rezar
Com a Virgem Divinal
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O respeito a disciplina
É uma ordem aos fiéis
Vamos todos obedecer
Ao comando de São Miguel
A batalha na corrente
É um dever de todo irmão
Vamos todos se doar
Senão não tem a união
O mestre veio a nós
Para ser crucificado
Agora aos pés do Cruzeiro
Ele deve ser amado

15

Por fim temos a fé
Em sua ressurreição
Vamos entender a luz
Desta linda miração
Aqui em nossa casa
É o Sol, a Lua e as estrelas
A terra, o vento e o mar
E devemos viver com eles
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07 MEU PADRINHO
______________________________

Pd. Alfredo - Marcha

Padrinho é Bastião
Dá luz em todo lugar
Padrinho na floresta
São João lá no astral
Eu digo para todos
Nós temos que seguir
A rainha manda as ordens
Que é para nós cumprir
Padrinho é Bastião...
Quando chegar o balanço
É ele que vai voltar
Cada malha da rede
Foi Deus quem mandou botar
Padrinho é Bastião...
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O tempo é chegado
Não podemos esmorecer
Dando provas da verdade
É que nós vai vencer
Padrinho é Bastião
Dá luz em todo lugar
Padrinho na floresta
São João lá no astral
É preciso não ter medo
Se ele for pra lá
Porque tem o seu filho que no mesmo
Mestre está
Padrinho é Bastião...
O mestre é eterno
Sua ternura não irá falhar
Já temos o seguimento
Para quem continuar
Padrinho é Bastião...
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08 INVOCAÇÃO DA VIRGEM
______________________________

Marcha

Oh! Virgem Santa Maria
Iluminai meu coração
Para eu receber os ensinos
E explandir para os meus irmãos
O tempo está curto
E precisamos é rezar
Só com o dom de vós
É que nós vamos trabalhar
Aqui nesta estrada
Nós temos que vencer
O caminho não tem volta
Tratem de se arrepender
Oh! Virgem da Conceição
Nossa mãe de piedade
Aqui nessa missão
Precisamos de sua bondade
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09 O MESTRE VEIO RECEBER
______________________________

Valsa

Aos pés do Cruzeiro
O mestre está
Aos pés do Cruzeiro
Devemos amar
A força é de todos
Vamos se firmar
Para o mestre
Poder triunfar
Oh! Deus agradeço
A vossa bênção
Que derramastes
Em meu coração
Oh! Deus agradeço
Pelos novos irmãos
Que vós recebestes
Em nosso salão
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10 EU SOU É DE LÁ
______________________________

Valsa

Oh! Meu pai, eu vos agradeço
Por toda a compreensão
Eu quero me apoiar
No amor pelos meus irmãos
No amor pelos meus irmãos
A doutrina tem seguimento
É preciso prestar atenção
No poder de nossa mente
No poder de nossa mente
Todo segredo lá está
O coração é a casa divina
Onde escuto o universo a vibrar
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A chave deste mistério
É o Daime que eu vou tomar
Lembrando que ele é um ser eterno
Aonde o meu mestre está
Na matéria eu estou trabalhando
Mas eu sou é de lá
A força que vem chegando
É que veio para me lembrar
Eu sinto tanta alegria
Dos ensinos poder escutar
Por isso eu vou cumprindo
As ordens que meu pai me dá
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11 SÃO JOÃO
______________________________

Marcha

Pregando no deserto
Rogando com amor
São João abriu o caminho
Para o nosso senhor
Trazendo a boa nova
Na terra de Israel
Era São João Batista
Filho de Santa Isabel
Nas margens do Jordão
O mestre consagrou
Batizando nas águas
Os pecados ele limpou
São João está de volta
Ele vem lá do astral
Jesus Cristo veio na frente
Com seu cetro de cristal
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12 DIVNA LUA
______________________________

Thiago - 2X - Marcha

Lua
Divina lua
Formosa lua
Aonde estás
Vós sois soberana
Reina na terra
Domina o mar
Luz
Serena luz
Que abençoa
A criação
Coroa
Manto estrelado
Da nossa Virgem
Da Conceição
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Lua
Espelho divino
De todos seres
Celestiais
Vem ouvir teu hino
E envia a luz
Da vossa paz
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13 DEUS DO AMOR
______________________________

Marcha

Eu sou o Deus do amor
Eu não preciso de vingança
A tua própria culpa
É o fim dessa esperança
Nesta outra vida
Se paga o que se deve
Eu mostro a minha lei
E quem cumpre é quem recebe
Mataram em meu nome
Mas eu nunca quis a guerra
Eu sou a luz da vida
Que domina toda a Terra
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Minha espada é a cruz
Dos martírios do meu filho
Ele trouxe a santa paz
Mas não quiseram foi ouví-lo
Vou seguindo, vou seguindo
Os ensinos de Maria
Quem me guia é o meu mestre
Com sua sabedoria
Vou seguindo com justiça
Vou chegar onde eu queria
Jesus quem me mandou
A beleza da harmonia
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14 ESTRELA GUIA
______________________________

Md. Cristina - Marcha

Estrela, estrela guia
Ouve por favor
O rosário de agonia
Desse povo pecador
Quem pede é servido
A quem roga é mandado
Os puros de coração
No meu pai serão louvados
Estrela, estrela guia...
Meu pai é quem recebe
Ele é pai de todo irmão
Quem vence os pecados
Fica dentro da união
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Estrela, estrela guia
Ouve por favor
O rosário de agonia
Desse povo pecador
Ver tanta beleza
E toda primozia
Santo Daime e o Cruzeiro
E os ensinos de Maria
Estrela, estrela guia...
Quem ama é quem recebe
Aqui dentro da união
A virgem é quem consola
No meio da sessão
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Estrela, estrela guia
Ouve por favor
O rosário de agonia
Desse povo pecador
São tantas maravilhas
Que o mestre oferece
Só de ver a estrela guia
Nosso ser se enternece
Estrela, estrela guia
Ouve por favor
O rosário de agonia
Desse povo pecador
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15 CARPINTEIRO NAZARENO
______________________________

Marcha

Carpinteiro Nazareno
O amor ele pregou
Na Terra não havia trono
Que coubesse o filho do homem
Foi o mestre agradecido
Ele veio para nos salvar
O seu exemplo na cruz
Está a nos chamar
Ele fez jus a verdade
Ele veio testemunhar
De toda flor que existe
É a mais bela que há
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16 NO ALTO DA SERRA
______________________________

Marcha

Eu sou bem humilde
Revelando essa verdade
Se preparem meus irmãos
Que o tempo é chegado
Eu vivo nesse mundo
Multiplicando o que é do mestre
Eu sou o trabalhador
Ele a luz que nos fornece
Na esteira dessa força
Lua branca brilha agora
Chuva de diamante
Manto de Nossa Senhora
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Nessa noite, nessa festa
É prestar bem atenção
Nos abra as suas portas
Oh! Virgem Senhora Mãe
Eu venho de tão longe
Batalhar com os meus irmãos
Dentro desse hinário
Da Virgem da Conceição
O que tem lá na floresta
Também tem no alto da serra
É o poder de Deus
Que em tudo se encerra
Apresento meus trabalhos
A todos seres divinos
Peço bênção a meu padrinho
Guardião desses ensinos
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17 CANTO DE UNIÃO
______________________________

Sônia - Valsa

É preciso prestar atenção
Nesse mistério que há
Um homem, uma mulher
Que Deus pôs para se amar
Dentro desse recinto
Eu sinto todo poder
Todos os nossos carinhos
Consagram o mesmo ser
São tantos os pensamentos
Oceanos a desvendar
Quem segue essa doutrina
O amor não tarda a chegar
Esse é o amor
Que eu tenho para mostrar
Só assim o divino aparece
No lugar onde deve estar
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Um homem, uma mulher
Podem bem se amar
Se tratam esse primor
Do jeito que meu pai quer
Se estamos puros na Terra
O pai e a mãe vem nos ver
Amar a todos os seres
E não fazê-los sofrer
Há tempo para colher
Há tempo para plantar
Dentro desse jardim
Nós todos devemos amar
Eu faço dessa oferta
Festa no meu coração
Declaro a Lua e as estrelas
O canto dessa união
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18 BATALHÃO DO JAGUBE
______________________________

Valdete - Marcha

Batalhão entrou na floresta
E se pôs em seu caminho
Passarinho disse em festa
Também são filhos da rainha
Batalhão procurou a rota
Do palácio de minha mãe
O Jagube que aqui brota
São as portas da mansão
Rei Titango, Rei Tintuma
Dá licença eu entrar
Para mim achar a prenda
Que mamãe mandou buscar
O mistério do universo
No cipó se enroscou
Quando eu beber deste Daime
Pronto! O Mestre destrinchou
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19 SENHORA VENERANDA
______________________________

2X - Marcha

Lave suas mãos
Para tocar nas coisas santas
Limpe o coração
Para receber essa esperança
Na boca da fornalha
É o mestre
Vem chegando
Vamos se concentrar
E ficar firme olhando
Folha, cipó e água
No Daime vai virando
Vamos louvar a Deus
E esta senhora veneranda
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20 HOSPITAL DIVINO
______________________________

Sílvio - Marcha

Recebo essa doutrina
Lá do alto do astral
Quem me manda é o pai eterno
E a virgem divinal
A rainha me perguntou
O que é misericórdia
Se somos um hospital divino
Ou um bando de nervosos
A loucura é um estudo
De prestar bem atenção
Com ele temos a chave
De curar com nossas mãos
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O mistério do universo
É dos seres encantados
Tanto eles como nós
Dão testemunho do pai sagrado
E lá onde eu estive
Eu vi foi todo mal
Quem me amou nesse caminho
Vai ganhar um novo grau
Eu vi no firmamento
É o meu irmão que vem chegando
Ele esteve em todos nós
E pro aparelho vem voltando
Eu digo a minha estrela
Como Deus é paciente
Ele abre as suas portas
Corrigindo os pensamentos
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21 GUERRA DA PAZ
______________________________

Ramayana - Marcha

Eu sou, eu sou daqui
Da tribo de Judá
Tenho de me achar
Na casa de Davi
Empunho a minha espada
Com fibra e com amor
Sou chefe de uma armada
E servo do senhor
Oh! Minha mãe amada
A ti te dou louvor
Vós sois mãe soberana
Dona desse primor
Levantando as suas lanças
Marcharam os combatentes
É a nova aliança
Com Deus onipotente
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O exército se prepara
Levanta as suas tendas
Os estandartes vão na frente
O amor como oferenda
Estreita é esta senda
Aonde iremos passar
O perdão é a alavanca
Para adiante nós se amar
Cuidado com a tropa
Quem vai ficando atrás
Jesus Crsito vai na frente
Guerreando pela paz
Recebi esta banderia
Lá do alto do astral
Agora estou renascendo
Na vida espiritual
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22 PERFUME DE SANTA MARIA
______________________________

Md. Rita - Marcha

Se firmando na verdade
A batalha vai ser ganha
Não adianta escapulir
Nem querer usar de manha
Aviso a quem quiser
Que o tempo vai chegar
Ninguém mais vai poder correr
E vai ter que guerrear
As ordens da batalha
É São João que está mandando
Minha mãe que vai na frente
Seus soldados perfumando
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Quem quiser arma e conselho
Junto a mim pode chegar
Cumpra as ordens do Cruzeiro
E o dom é Deus quem dá
Por causa dessa plantinha
Vai haver um furacão
A ordem é da rainha
Se alistem em seu batalhão
Essa planta é divina
É o amor da nossa mãe
O seu uso é sagrado
Se segurem meus irmãos
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23 REI MARACHIMBÉ
______________________________

Marcha

O mestre que vem chegando
Dentro do meu coração
É a ciência da Rainha
Todos devem ser irmão
Nosso mestre é nossa luz
O nome é Juramidam
Ele habita em todos nós
E em cada estrela do céu
Cheguei dessa viagem
Com força e com poder
Pra castigar os orgulhosos
E os que não quiserem crer
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Prestem atenção nesse brilho
Vocês vão reconhecer
Não é só cantando hino
Que se prova a doutrina
A lei do meu senhor
Eu mostro como é
Eu invoco a disciplina
Do Rei Marachimbé
A lei do meu senhor
Eu mostro como é
Eu invoco a disciplina
Do rei Marachimbé
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24 AGRADEÇO O SOFRIMENTO
______________________________

Marcha

São João está no céu
Ele quer nos perdoar
Para isso nos manda os anjos
Para vir nos ajudar
É o poder de Deus
Que sustenta o universo
Sem o seu sopro divino
Nós somos matéria morta
É o amor de Deus
Que faz resplandecer
Ilumina os pensamentos
E o destino de cada ser
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Eu agradeço o sofrimento
Que me traz toda a bondade
Meu rei é que tem nobreza
E toda majestade
Sua lei é muito simples
Não se aprende com maldade
É amar o seu irmão
E agir com lealdade
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25 OBREIRAS DA VIRGEM MÃE
______________________________

Maria Sebastiana - Marcha

Me escutem
Obreiras da Virgem Mãe
Sou eu quem estou mandando
Sou eu quem estou mandando
É preciso
Tecer a eternidade
Com o poder do coração
Com o poder do coração
A luz
Que vem do nosso pai
Resplandece sobre a Terra
Fecunda a criação
Vós sois irmãs
O ventre do universo
Cumpri vosso destino
Nos amando como mães
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Qualidade
São virtudes do tesouro
Estudem a misericórdia
Como o dom mais precioso
Delicadeza
É a vossa força na ação
Segui este caminho
Ensinando seus irmãos
São as pontas femininas
Da Estrela do Oriente
A Lua e as marés
A natureza e o vento
Rainhas
Se dedicam a majestade
Do Sol e das estrelas
Com graça e com bondade
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Nas cores de vossa farda
Que o pai vos confiou
O branco é a pureza
O verde é o amor
Lembrando
Dessas prendas que restam
O branco do astral
O verde da floresta

4
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As mulheres
Princesas da legião
Dedico este canto
Com amor no coração
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26 LOUVAÇÃO AO SENHOR DEUS
______________________________

Marcha

Como tudo é tão perfeito
Meu divino senhor Deus
Eu não temo mal nenhum
Porque sigo os passos seus
Tudo quanto está é teu
Meu louvor é alegria vossa
Pelo dom da criação
Obra da caridade vossa
Me livre dos meus pecados
Cada um no tempo certo
Mas me dê o seu perdão
Para eu seguir no caminho reto
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Proteja a minha semente
Que eu espalho sobre a Terra
Sou espelho do astro Sol
E reflito a sua glória
Quando estou aflito e oro
Vós que vem me ajudar
Agora vos peço a bênção
Chuva de ouro no meu lar
Vos consagro minha casa
Pois vossa causa é que é boa
Me livrai dos meus inimigos
Desses pensamento à-toa
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27 PRONUNCIAMENTO
______________________________

Valsa

Quando eu me perco
Nesta ilusão
Esqueço papai
Que foi quem me criou
Logo porém
Eu torno a lembrar
Me aqueço na luz
E vejo mamãe
Espero um dia
Reter para sempre
A lembrança divina
Do meu nascimento
Só assim eu pretendo
Honrar o poder
Que me pôs no mundo
Só pra eu merecer
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Estou em matéria
Confio em Jesus
Com um fio de luz
Ele me guia na Terra
Estou nessa força
Eu procuro ser
Eu faço um esforço
Para renascer
Oh! Mestre me dê
Essa satisfação
De eu viver cá embaixo
No seu coração
De voltar a esse império
Diante do trono
Me prostrar a teus pés
Vós que sois o meu dono
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28 LUZ DOS DESENCARNADOS
______________________________

Marcha

O que vem para provar o mal
Vem para provar o bem
O mal Deus é quem consente
Para ver o que a gente tem
Peço alerta nesse salão
Para se ver o que vem chegando
Salve as almas desencarnadas
Que querem ir se doutrinando
Essa luz é do pai eterno
Podem ter aproximação
Conforto e entendimento
Para nova encarnação
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Isso aqui não é brincadeira
Respeitem todos esta sessão
Que Jesus Cristo é poderoso
E chefe dessa missão
Das trevas de onde estejam
Implorem a piedade
Que aso pés desse Cruzeiro
Deus manda a claridade
Espírito das águas claras
É que vem patrocinar
O mestre foi quem disse
A flor que veio voltará
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29 SANTUÁRIO DIVINO
______________________________

Marcha

Na paz de Deus
Na paz de Deus
Vamos todos
Retomar concentração
Aproveitem que as portas estão abertas
Para entrar no palácio de Mamãe
Vamos seguindo
Vamos seguindo
Entrevendo
Os primores da miração
Acreditem no que Deus está mandando
Para poder fazer parte da união
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O mestre veio
O mestre está
Comandando
Os seus soldados no salão
É o poder da fé e da ciência
Que sustenta essa luz no coração
Esse palácio
É de cristal
Só o vemos
Se ousamos acreditar
As janelas do astral estão abertas
Deixem o corpo
E venham todos mergulhar
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Nunca se esqueça
De confiar
No sentido
Verdadeiro da lição
Para alcançar
O que o mestre está pedindo
Se humilhem para buscar o perdão
Eu sou a parte
Eu sou o todo
Do criador
Na mais perfeita comunhão
No meu corpo, santuário do divino
O Daime manda e exige perfeição
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30 FALANGE DO CORDEIRO
______________________________

Marcha

Para os seres desta linha
Eu não canso de avisar
Vão cumprindo esses ensinos
Que essa doutrina nos dá
A estrela da nobreza
Foi meu pai que conferiu
Quando vi os seus brasões
Seu amor me possuiu
De repente o céu se abriu
Eu divisei minha falange
Eram reis e comandantes
São Miguel e seus arcanjos
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Na batalha do astral
São João ia na frente
Graduava seus soldados
Conforme o merecimento
O comando é dos humildes
Era ele quem dizia
Sem pureza e lealdade
Longe estamos de Maria
A glória nada adianta
Antes da mansidão
Tudo quanto eu mais preciso
Eu consigo com o perdão
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31 DAMA DAS FLORES
______________________________

Valsa

No mundo só nos resta o amor
Com ele nada nos faltará
Eu peço aos seres do alto
Proteção
Para eles vir nos ajudar
A dama que nos traz estas flores
Ela nos ama e vem atuar
Coroada com estas estrelas
Nos leva
Ao jardim de todos primores
A todos eu peço firmeza
Pensando que vamos ganhar
A vitória virá com certeza
Alegria
É o que dizem as princesas do mar
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Firmado em tudo que é bom
Nossa mente será uma só
O mundo pode balançar
Certamente
Mas estamos no seio de Deus
Prestem atenção a si mesmo
De dentro a força está por vir
Deem a volta no tempo
E descubram
O segredo de existir
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32 DIA DE SÃO JOSÉ
______________________________

2X - Marcha

Aqui vem o mensageiro
Aqui veio trazer
Recebam com alegria
Que é para todos crer
Ele é o Beija-Flor
Ele vem do jardim dourado
Mamãe foi quem mandou
Para alegrar esse hinário
Viva a Virgem Maria
E o patriarca São José
Hoje é o seu dia
Vamos fazer o que ele quer
Ele é o pai de Jesus
Ele tem o poder de Deus
A virgem quem deu a luz
E ele a colheu
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33 O VENTO QUE TRAZ O ANJO
______________________________

Marcha

As nuvens vêm dizer
As nuvens vêm dizer
Que o comando
É de São João
Quando chegam os cavaleiros
Eles vêm anunciar
É o senhor dos raios
Que veio comandar
Vento leste tem firmeza
Traz a força do mar
Todos seres, fundamentos
De tudo quanto há
Vento leste trouxe a força
Da rainha que aqui está
Nesse palácio de búzios
É que reina Iemanjá
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Vento leste trouxe a graça
Do divino que há em mim
Soprou no meu coração
Meu Arcanjo Querubim
Oh! Meu anjo da guarda
Eu agora tenho em mim
Essa sagrada arma
Que me guia no jardim
Proteja minha família
E toda irmandade
Quero sempre me lembrar
Do meu pai com esta saudade
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34 DEFESAS
______________________________

Marcha

Eu estou em minha casa
Aqui na Terra como no céu
Se quiser entre bem mansinho
Senão tente arrombar
Na minha casa eu estou
Sempre a trabalhar
Me rodeiam muitos seres
Foi meu pai que colocou
Nessa casa da verdade
Todo irmão tem seu lugar
Mas se tu não vem com amor
Eu não te deixo entrar
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Minhas portas estão fechadas
Que me valha São Miguel
O inimigo aqui não entra
Pois é Jesus que está no céu
Eu não temo nenhum mal
Pois meu rei está aqui
Sempre desce nessa guerra
Meu guerreiro rei Davi
Fimei no meu setor
Dando graça ao senhor Deus
Vou louvando o que se segue
Pois a ordem é de amor
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35 EU SOU (CRISTO É O DAIME)
______________________________

Pd. Mário - Marcha

Eu sou o princípio que fecunda
Do pai celeste eu sou a criação
São meus raios de amor
Por sobre a Terra
Que comandam toda manifestação
Eu sou o princípio da matéria
Sou o mesmo desde o sol até um grão
Estes astros luminosos no espaço
São meus pontos de luz na escuridão
Eu sou anterior a todo tempo
Antes que o mundo fosse eu já sou
Mandei há muitas eras meus profetas
Mas o povo nunca que acreditou
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Esse dia do universo o mal começa
Mas como a noite
O que eu criei terá seu fim
O espírito de tudo que existiu
Retorna ao um e serão unos em mim
Eu sou Buda, eu sou Krishna
Eu sou Cristo
A minha glória completa
Ninguém viu
Eu reino em esferas invisíveis
Mas sou o Daime que você bebeu
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36 CARTILHA
______________________________

Marcha

Se concentrem meus irmãos
Pra esse mistério refletir
Vamos ver o que é a vida
E o que atrás dela está por vir
Firme bem a sua mente
Rogue ao mestre proteção
Desligue os pensamentos
E pise firme no salão
Se apresente bem fardado
Com sua estrela brilhando
Solte o corpo no bailado
Que a corrente vai laçando
O Cruzeiro resplandece
Tem uma porta lá no alto
Vamos ver quem não esquece
Do poder que há nos astros
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No palácio já entramos
Vamos ver como é que fica
Com firmeza garantimos
A permanência do Cristo
Isto aqui é coisa séria
Não se deixem esmorecer
Se falha a matéria
O espírito vai vencer
Nesse ponto do hinário
A força está para acontecer
Só descobre quem trabalha
E quem faz por merecer
Se o sofrimento domina
Se esforce pra ficar
Que a coisa está fina
E é preciso apurar
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O que está acontecendo
Não tem como mudar
É Deus quem está mandando
Só nos resta entregar
Quando a casa estiver limpa
Como os raios da manhã
Se sentou no nosso trono
Meu Senhor Juramidam
Descubram a consciência
É um dom que ele nos dá
Nós achamos ser um outro
Mas é ele que está
Se eu também sou ele
Meu irmão também o é
Se respeitem todo dia
E entendam pela fé
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A consciência é uma só
Foi Deus quem repartiu
Cada um ganhou a vida
E ele agora reuniu
Cada um é uma centelha
Desse ser universal
A doutrina é uma cartilha
Pra voltar ao nosso pai
Aqui eu vou encerrando
Essa revelação
Cada um que se descubra
Desde a criação
Agora que já me viram
O caminho para seguir
Provem que são meus filhos
Vamos todos cumprir
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37 O SENHOR DO SÁBADO
______________________________

Marcha

Mãe
Procura em teu encanto
Um canto de ternura
Um sopro da floresta
O anjo veio a Terra
Trazer a boa nova
Quem recebeu foi São Zacarias
Sua fé foi posta em prova
O orvalho
É a orla do teu manto
Cai lá do firmamento
Me eleva até o alto
Eu sinto a minha mente
Me levando até o céu
Me lembrando dessa glória
Eu prometo ser fiel
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Mãe
Tu sois a natureza
Rainha do tesouro
Dona dessa riqueza
Na noite de Belém
Nasceu o meu Jesus
São João abriu o caminho
E ele é que reluz
Filho
Tu sois o meu amado
Te dou a luz do mundo
Vós sois senhor do sábado
Dessa santa trindade
Nós todos somos filhos
Vamos acreditar
Em quem manda esse brilho
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Virgem Maria
Senhora Isabel
Sustenta este Cruzeiro
Nos proteja dos incrédulos
Os passarinhos de hoje
São os mesmos lá de trás
Eles trazem as mesmas mensagens
Quem confirma satisfaz
Pai
Filho, Espírito Santo
Antes que escureça
Soprai os corações
Louvai a todo dia
A chance que ele nos traz
Somos todos de Deus
E ele é o nosso pai
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38 NAVEGANDO COM DEUS
______________________________

Selma - Marcha

Os primores da beleza
Todo dia gloriamos
A dona desta riqueza
É nossa virgem soberana
Lua prata banha os astros
Com seus raios de bondade
Agora nós te louvamos
Oh! Mãe suave e casta
Nesse rio correm as águas
Elas vão dar no mar
Para Deus apagar os rastros
Pra nós desembocar
Navegando na certeza
Vemos os lírios que há nas margens
Essa força é a correnteza
Que nos guia na viagem
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39
AO ENCONTRO DE JURAMIDAM
______________________________

Manoel Moraes - Marcha

Meu Senhor Juramidam
Aqui eu vou chamar
Estejam bem limpinhos
Senão não vou entrar
Na Terra como no céu
Eu vivo tão feliz
Louvando o nosso mestre
Foi quem nos deu essa luz
Meu senhor Juramidam
Com vós eu quero estar
Então me tenham amor
Se tornem meu altar
Meu senhor Juramidam
Consagre nosso ponto
Colhemos essas flores
Para ir ao seu encontro
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No cruzeiro que aí brilha
Está o coração de Deus
Dentro dele tem uma estrela
Que leva a quem sou eu
Eu sou o que ele é
Em busca da perfeição
Ele me mandou a fé
Par se aliar com a minha razão
Meu senhor Juramidam
Quando fores voltar
Nos deixa mais doutrina
Para os filhos que aqui ficar
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40 NESSA SEXTA-FEIRA SANTA
______________________________

Marcha

Lá vai o Nazareno
Seguido dos seus apóstolos
Eles vão de porta em porta
Mostrar a nova rota
Lá vai o Nazareno
E seus humildes pescadores
Eles lançam suas redes
Para colher os pecadores
Jesus domou o lago
Serenou a tempestade
Olhou para o infinito
Ele é a majestade
Orou ao pai divino
Que mandasse sua luz
A boa nova semeando
Como o ouro que reluz
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A paixão de Cristo
Todo dia eu refaço
Se cometo um vício
Meu Jesus eu mato
No dia do Calvário
Ele foi morto pelo povo
Pergunto aos meus irmãos
Se já não o matamos de novo
O Cristo está em nós
Testemunho em nossa carne
Seu evangelho é a arma
O seu sangue é o Daime
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Vamos viver na doutrina
Como os hinos vem mandando
Só assim o mestre se alegra
E em nós vai ressuscitando
Nessa sexta-feira santa
Vamos pedir o perdão
Lembrar do seu exemplo
E gravar no coração
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41 INTERCESSÃO
______________________________

Valsa

São várias as tuas carícias
Oh! Minha mãe divina
Raios, chuvas, tempestades
São partes dos teus fundamentos
Oh! Minha mãezinha eu te amo
Com todo meu coração
Aqui eu me entrego
Dentro dessa concentração
Oh! Minha mãe piedosa
Aqui eu peço e rogo
Aplacai os elementos
Pra nós seguir a jornada
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42 OS SETE RAIOS DO ARCO-ÍRIS
______________________________

2X - Marcha

O arco-íris
Veio me dizer
Que toda beleza
É o reino de Deus
Só eu tenho força
Só eu tenho poder
De dar essa graça
Aos que puderem crer
Estes sete raios
Criei da minha luz
Toda vida manifesta
Sete forças conduz
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Durante a tempestade
Dos homens tenho pena
Mas depois coroo a Terra
Com este diadema
Eu estou para meus servos
Neste sinais singelos
Venham me adorar
Que nada é mais belo
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43 SALVE RAINHA
______________________________

Valsa

Santa Maria
Que veio do céu
Pra me agraciar
Pra me agraciar
Santa Maria
Que minha mãe mandou
Veio para unir
Veio para unir
O seu perfume
Resume a Terra
Veio para mostrar
Veio para mostrar
Este mistério
É minha mãe que dá
Ela vai reinar
Ela vai reinar
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Tanto poder
Presente está
Vamos se calar
Vamos se calar
Neste silêncio
É que Deus está
Vamos escutar
Vamos escutar
Se escutarem hino
Tratem de gravar
Sou eu quem mando
Para ti brindar
Salve Rainha
Dona desse ensino
Eu apenas zelo
Vós que determina
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44 CRISTO CHAMA A ORDEM
______________________________

Suzana - Marcha

Eu venero o universo
Porque ele me escuta
Bradam lá do infinito
Que os tempos são de luta
Os astros são aparelhos
Para espíritos elevados
Considero cada estrela
Um ser muito amado
Ainda vibram no espaço
As palavras do meu mestre
Suas ações são minha bússola
Nessa vida terrestre
Só me resta acreditar
Que o Cristo ainda existe
Pousado em nossa fé
A tudo ele resiste
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Vamos todos preservar
A pureza da doutrina
Não basta receber
Vamos zelar por todos os hinos
Se tentarem a perfeição
Todos podem ser um Cristo
A chave desse mistério
Está no nosso rito
As palavras dos outros
Não podem nos abater
Vivemos nessa certeza
Nada de esmorecer
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Durante cada sessão
Temos que testemunhar
Nossa festa é de amor
Não há do que se envergonhar
Fé em nossa festa
Fé em nossos ritos
Cristo chama a ordem
Vamos cumprir o serviço
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45 NOTÍCIAS DO BEIJA-FLOR
______________________________

Marcha

São três horas da tarde
O Sol nem se pôs
Ecoa nos céus
A glória de Deus
O momento exige
Profundo respeito
Que todos se humilhem
Para cumprir o de direito
São três horas da tarde
O filho voltou
Ao seio do pai
Que lhe enviou
Procurem entender
O significado
De quem perdoou
E foi crucificado
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Todos os passarinhos
Sobrevoaram a cruz
Foram santificados
Como arautos da luz
Enlaçaram o mestre
Com suas evoluções
O escoltaram ao alto
Tornaram-se guardiões
Jesus ascendeu
Ao Carreiro estrelado
Entrou pelo Cruzeiro
Saiu do outro lado
Todos os santos
O vieram adorar
Com poder e glória
Para o adornar
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Prostrados em êxtase
Puderam assistir
No encontro com o pai
O filho reassumir
Então se operou
Uma transformação
Tremeu o universo
Foi cumprida a missão
A direita do pai
O cordeiro sentou
Vamos nos converter
Ao seu evangelho de amor
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46 CÚMPLICES DE DEUS
______________________________

Marcha

É na união
Que se está nesse poder
É na união
Que se está nesse poder
Se todos me quiserem ver
É preciso ter fé no coração
Não adianta botar
Minha estrela no peito
Se tu me negas
Quando eu desço na sessão
É na união
Que se está nesse poder
É na união
Que se está nesse poder
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Coitado de quem já se esqueceu
Essa lembrança de novo voltará
Não adianta fugir dessa missão
Pois somos todos cúmplices de Deus
É na união
Que se está nesse poder
É na união
Que se está nesse poder
Nós do Daime
Empunhamos esta bandeira
Confiamos porque o mundo desconfia
Combatemos com a espada do Cristo
E a bondade da sempre Virgem Maria
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47 NOSSA SENHORA DO PARTO
______________________________

Valsa

São Miguel me ajude
Aqui nesta questão
Eu só vos peço força
Contra essa tentação
Santa Isabel me proteja
Dos mistérios que há
Eu só vos peço luz
Para eu continuar
São José vós me dê
Essa satisfação
De ter vós ao meu lado
Na continuação
Senhora Santana aqui estou
Com essa criança a nascer
Afaste os malfazejos
Com os raios do seu poder
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Nossa Senhora do Parto
Que destino vai ser
O dessa criancinha
Que me fizeste ter
Eu sou flor materna
Desse belo jardim
Eu gestei o aparelho
E o espírito está por vir
Meu senhor Jesus Cristo
Rei de todo poder
Mande um seu discípulo
Encarnar nesse ser
A todos seres divinos
Eu quero agradecer
Como astros no céu
Que vão seu destino reger
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48 GLÓRIA E PODER EM DEUS
______________________________

Marcha

Só vós com sua glória
Só vós com seu poder
Só vós com sua glória
Só vós com seu poder
Oh! Meu senhor Jesus
A vós eu vou pedir
A vossa santa luz
Para eu poder seguir
Só vós com sua glória
Só vós com seu poder
Só vós com sua glória
Só vós com seu poder
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Oh! Meu salvador
Eu quero merecer
Na divina luz do amor
Eu poder vos conhecer
Só vós com sua glória
Só vós com seu poder
Só vós com sua glória
Só vós com seu poder
Sopra o vento nessa tarde
Que embala a criação
É vosso fogo que arde
Dentro do meu coração
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49 FIRME NO MEU SETOR
______________________________

Marcha

As estrelas que me guiam
Vieram confirmar
Não há amor mais belo
Do que o meu pai me dá
De todas essas verdades
Que há nessa missão
Me firmo na lealdade
Que conduz a união
De todas essas virtudes
Que povoam o coração
Eu amo a Jesus Cristo
Que é o chefe da sessão
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Oh! Meu mestre me dê força
Pra eu ficar no meu lugar
Daqui não arredar o pé
Para eu não me extraviar
Nessa hora eu só desejo
É fincar no meu setor
Para que vós me proteja
Desse espírito tentador
Agradeço a São João
E agradeço a São Irineu
Agradeço a todos os santos
Do Império Juramidam
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50 ROGATIVO
______________________________

Eliane - Valsa

Glória a Deus que está nos céus
Glória ao senhor Jesus Cristo
É ele que me protege
Quando eu estou aflito
Eu rezo com fervor redobrado
Para obter a salvação
Pra Jesus afastar as sombras
Que rondam o meu coração
Pedindo eu estou afirmando
A minha fé no pai criador
Rogo justiça e amor
Para todos os filhos de Deus
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51 É TEMPO DE FÉ
______________________________

Marcha

Um dia que não tarda
Eu vou me apresentar
Sou tempo e nunca paro
Mas tenho que chegar
Precisão é consciência
Do lugar que nós zelamos
A coragem que conheço
É a fé que sustentamos
Vamos todos se limpar
E amansar o coração
Pra sustentar esse segredo
É preciso união
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52 O SABER DA MONTANHA
______________________________

Marcha

Eu só quero das montanhas
O saber que ela me dá
Essa Lua coroando
A floresta e o mar
Me dissolvo em todas estrelas
Estou procurando o um
Essa força que estala
É do meu eu superior
Na casa da mãe celeste
Foi que vi todo primor
Lá o ser que existia
Me nutria de amor
A calma em que me encontro
É um dom do criador
Eu sou tudo que existe
E vou vencer pra ser melhor
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53 PONTO DE SÃO JORGE
______________________________

2X - Marcha

São Jorge está aqui
São Jorge aqui está
Com seu cavalo branco
Guerreiro melhor não há
Viva o rei Ogum
Ele veio anunciar
Que as linhas estão abertas
Que é pra nós se aliar
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54 AS TRÊS FACES DO PODER
______________________________

Sônia - Marcha

Esse poder que é pai
Que é pai e é filho de mim
Esse poder que é pai
Que é pai e é filho de mim
Eu agradeço ao Sol
Foi quem me deu essa luz
Esse poder que é pai
Que é pai e é filho de mim
Da Lua eu recebo o luar
No fundo do meu coração
Esse poder que é mãe
Que é mãe e é filha de mim
Dentro desse primor
De todas estrelas amém
Esse poder que é pai
Que é mãe e é filho também
108

55 BUSCA DE PAZ
______________________________

Rosa - Marcha

Eu vim, eu vim
Acabar o que já fiz
Quem me manda
É o mestre Império
Ele quer nos ver feliz
Eu busco a paz
Do Cordeiro a mansidão
Minha casa está aberta
Para quem busca a perfeição
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Descubra Deus
Aqui dentro dessa fruta
Depois olhe para o sol
E veja bem
Como ele é justo
Essa semente
É a força de São João
É o Cristo em cada um
Pra germinar
No coração
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56 JOGO DIVINO
______________________________

Marcha

Meu pai que está nos céus
Meu pai que tudo sabe
Não deixa eu querer
A mais do que me cabe
Eu digo aos meus irmãos
Eu digo é com certeza
Para estar nesse primor
É preciso ter firmeza
A vida é um jogo
Para ver se nós aprende
Decifrar cada segredo
Pra depois ganhar o prêmio
Tudo que pensamos
Foi criado no astral
Aprendam a separar
O que é bom do que é mal
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Sustentem nossa linha
Ciência da transformação
É o jogo da Rainha
Para nossa salvação
A serpente se enrola
E tudo volta ao seu lugar
Descobrindo quem é o dono
Fica mais fácil ganhar
A lei é muito séria
Cada um tem seu quinhão
Acertando a gente chega
Se errar se cai no chão
Meu Deus me dá prazer
Meu Deus me dá a glória
Eu sou louco em Deus
Eu o louvo a toda hora
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57 AVISO
______________________________

Buza - Marcha

Meu irmão, sustenta essa firmeza
Meu irmão, vós só tenha amor
Meu irmão, tranque esse aparelho
Contra esse espírito tentador
Meu irmão, aqui estou dizendo
Eu digo porque posso dizer
Meus irmãos, quem não me obedecer
Eu sei que muito vai sofrer
Meu irmão, sustenta essa pureza
Meu irmão, sustenta esse saber
Que junto com a virgem mãe
Meu irmão, nós temos que vencer
Meu irmão, a ciência é da Rainha
Meu irmão, o saber de Salomão
E o maior Deus do universo
É o nosso eu em outra dimensão
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58 PUREZA DE CRISTAL
______________________________

Joana - Marcha

Aqui, aqui estou
Eu sou filha de Deus
Jesus me confiou
E a virgem mãe me deu
Princesinhas do astral
De vós eu sou uma flor
Me deem a proteção
Do vosso santo amor
Eu peço a meu mestre
Pra eu acreditar
Que eu estou aqui
Feliz em meu lugar
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O brilho desta força
É que eu também estou lá
E lá também é aqui
Não devo me assustar
Aqui vou terminar
Pureza de cristal
Meu anjo me protege
Me livra de todo mal
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59 DECLARAÇÃO
______________________________

Davi - Marcha

Esteve em Agarrube
Também está em Davi
Para o tempo de Juramidam
Um dia se cumprir
Ao senhor Deus eu dou louvor
Dentro da soberania
Vos apresento o meu amor
Pra receber com alegria
Na Judéia já lutei
Pela cruz sempre combato
Sigo firme com São Miguel
Com o mal não tenho trato
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Quem já serviu ao senhor
Agora jurou ao Cristo
Eu voltei em sua tropa
E no salão passo revista
Está no rei Davi
Também está em mim
Ao comandante São João
Eu me apresento aqui
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60 TARUMIM
______________________________

Md. Cristina - Marcha

Eu sou é mãe das águas
Que protege esse jardim
Deixa em mim toda essa mágoa
Que eu me chamo é Tarumim
Eu sou é flor das águas
Tu também está em mim
Veja a forma verde e rosa
Sinta o cheiro de jasmim
Minha mãe, vós mais o mestre
Ambos são de puro amor
Siga o voo dessa ave
Para saber aonde estou
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Em tua força cristalina
Eu me ligo no astral
Dou tributo a todos seres
Ouço coros de louvor
Tarumim, vós sois princesa
Esmeralda é vossa cor
Quero amar a nossa mãe
Junto a vós que me brindou
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61 A CRUZ
______________________________

Pd. Nel - Marcha

Meu Deus, me dá coragem
Me dá o vosso amor
Eu quero ser um filho seu
Mesmo sofrendo essa dor
Vi Jesus crucificado
Coroado de espinhos
Então o mestre me disse
Essa dor também é minha
Nessa hora de agonia
É chorar e ter remorso
Que o mestre vem mansinho
Receber nossos esforços
Nessa hora dos terrores
Não se queixe da má sorte
Que o mestre nos ampara
Nos dá vida até na morte
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62 A CHEGADA DO TEMPO
______________________________

Maria Eugênia - Valsa

O que está no tempo
No tempo está
Traz a minha marca
Do lado de lá
Sentado no trono
Ele a vida comanda
Esse tempo liquida
E soluciona
Eu criei o tempo
Foi para apagar
Os vestígios do velho
Para o novo chegar
Eu sou um bom mestre
Em todo lugar
Viveu está em mim
Tem que se conformar
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Eu criei o tempo
Foi para julgar
E dar uma chance
Aos que for errar
Só falo a verdade
E firmo no tempo
É hora do mestre
Cobrar o juramento
A batalha pesou
Vamos obedecer
Que o nosso império
Haverá de vencer
Com meu pai na frente
E a virgem ao lado
São João, Jesus Cristo
Todos seres do alto
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63 ALERTA
______________________________

Joaquim - Valsa

Vamos todos seguir, meus irmãos
Confiar no comando
Passar provação
Vamos todos entender a doutrina
O que estamos fazendo
Embaixo e em cima
É louvando, é pedindo, é rogando
A nossa rainha
Pela salvação
É orando, é se perdoando
É se transformando
Por amor a São João
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São joão é quem me acompanha
Ele está em meu terreiro
Aqui nessa montanha
Foi ele que veio chamar
E me pôs a colher
Os que irão chegar
Agradeçam irmãos orgulhosos
Se aperfeiçoem logo
Pra nessa casa morar
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64 PASSAGEM
______________________________

Patrícia - Marcha

Meus irmãos e minhas irmãs
Vamos todos fechar na corrente
Pra todos nós fazer essa passagem
Deixar que Deus domine a nossa mente
Meus irmãos e minhas irmãs
Vamos todos fazer essa corrente
Peço a todos fechar essa passagem
Pra que o inimigo no salão não entre
Meus companheiros
Agora que passamos
Aprendemos o valor dessa ciência
De Jesus Cristo, o dono do amor
Da rainha e do pai onipotente
Meus irmãos e minhas irmãs
Estamos dentro da soberania
Quem puder contemple essa glória
Pra voltar a ser o que queria
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65 NOVA ANUNCIAÇÃO
______________________________

Maria Socorro - Valsa

Esse nosso império
É do nosso pai
Muito antes do tempo
E do depois
É preciso louvar
Para poder seguir
A verdade da vida
Agora está aqui
Estou nessa terra
É para cumprir
A vontade de Deus
Para poder viver
Estou me lembrando
Do que é real
Majestade da vida
Só no espiritual
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Esse trabalho
É o que está se passando
Deus lança as redes
Pros filhos ir voltando
Quando chegar o dia
De cumprir a presença
Se lembrem da senha
Do sofrimento
Toda matéria
É um crime, ilusão
É chegado o tempo
Da nova anunciação
Vamos lembrar
Daquele juramento
Quem trai a si mesmo
Não domina a mente
Este hino
Só vem confirmando
Quem trai o seu mestre
Trai a si mesmo
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66 OS ESPÍRITOS ESTÃO CHEGANDO
______________________________

Mazurca

Perante este momento
Eu quero declarar
Umas poucas palavras
Que eu ouvi publicar
Os espíritos estão chegando
Pela linha devagar
Se preparem aparelhos
Para ouvir e ensinar
Eles estão vindo do céu
Também virão do mar
Da terra e das montanhas
Para todos doutrinar
Esta estrada é do mestre
Foi ele quem abriu
Ensinando a Santa Doutrina
Para aquele que seguiu
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Santo Daime, Santa Maria
Consola e dá alívio
Eu digo aos meus caboclos
Que aqui o centro é livre
Todos são filhos de Deus
Só basta ele querer
Saúdo a proteção
Do Vovô Omunguelê
No meio da minha viagem
Ele comigo veio ter
Disse que já fora escravo
E cultuava o mesmo poder
Meu Império Juramidam
Que glória vos pertencer
Basta ser sempre fiel
Que tudo eu posso ser
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67 A RAINHA DO FOGO
______________________________

Paulinho - Marcha

Todo esse mistério
Dentro da panela está
Esse é um segredo
Que somente meu pai dá
Essa é a ciência
Maior do que essa não há
Esse é que é o poder
E quem quiser que venha cá
O mestre mandou eu dizer
Que é para todos escutar
Poder maior que o fogo
Eu duvido de que há
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O Daime que eu mandei descer
É para todos observar
Que ele é folha, cipó e água
Mais o fogo que ali há
Toda maravilha
Que borbulha no cipó
É graças ao fogo
Lá do segundo andar
Dentro da fornalha
Há um reino subterrâneo
Pedi licença e fui entrando
Até dentro da mãe divina
A ela eu agradeço
Toda essa lembrança
Seu carro vai passar de novo
E eu quero estar avante
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68 DOUTRINA DO CIPÓ
______________________________

Márcio - Marcha

A minha doutrina é seguir
Não é fingir e nem é falar
Vamos todos
Ficar firmes meus irmãos
E aprender a esse ensino respeitar
Esse ensino
É Jesus Cristo que me manda
Desde o trono desse reino imperial
Vou avisando a todo espírito rebelde
Que a disciplina
Vai descer lá do astral
A minha doutrina é seguir...
Os aparelhos dominados pelo mal
Eu vou dizer aqui dentro da sessão
Recebam luz e vão se doutrinar
Mais ai de quem quiser ferir a união
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A minha doutrina é seguir
Não é fingir e nem é falar
Vamos todos
Ficar firmes meus irmãos
E aprender a esse ensino respeitar
Aqui exijo obediência
Ao meu comando
Que eu governo
É com a força de São João
Ninguém queira nada com palavra
Que eu só dou
Quando sentir a perfeição
A minha doutrina é seguir...
São Miguel está com nós no tempo
Ele tocou a trombeta anunciando
Que Jesus Cristo com chicote de cipó
Chegou expulsando
Os vendilhões do templo
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69 O REI PASTOR
______________________________

Md. Júlia - Marcha

A nova aliança está chegando
Ela vem desde os tempos de Judá
Todos os santos, anjos e arcanjos
Aqui estão para nos ajudar
É o tempo da chegada do Império
Que Jesus Cristo veio anunciar
Pois ele é filho do pai onipotente
E é quem domina este sistema solar
Oh! Meu Sol, Oh! Minha estrela guia
Todo dia essa graça vós me dá
De entender o mistério do universo
E esta luz e poder me iluminar
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O rei Pastor voltou a sua terra
Para um rebanho
De guerreiros ele formar
Voltaram reis, santos e profetas
Cristo Jesus
Foi quem mandou encarnar
Vamos plantar a semente com amor
Que venceremos o tempo que chegar
O nosso reino é de amor e da verdade
Pra São João e Salomão abençoar
Vamos fundar o reino das montanhas
O Rei Pastor é quem vem anunciar
O espírito vai vencer sobre a matéria
Para o leão e o cordeiro juntos se sentar
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70 BOTÃO DE RAINHA
______________________________

Ana Carolina - Valsa

Oh! Mãe, vós sois tão formosa
No fundo deste resplendor
Enalteço beleza de prata
Regaço do mais puro amor
Oh! Mãe, sois Deusa e rainha
Que vens toda noite reinar
Sois mestra do jogo divino
Princípio que eu devo achar
Depois que o Sol se retira
Sois vós que vem comandar
A Terra toda agradece
A carícia do vosso luar
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Eu sinto o vento dizer
E a floresta proclamar
Que vós sois força e potência
E a terra é o vosso altar
O silêncio eterno em teu seio
É um hálito de paz e amor
Me embalo em vossas estrelas
Que me fazem lembrar quem eu sou
Que eu sou devedor, Oh! Rainha
Da graça de vos conhecer
E venero vossas filhas na Terra
Que em botão ainda estão por nascer
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71 MINHA HISTÓRIA
______________________________

Pd. Corrente - Marcha

Eu vou contar a minha história
Que eu trago aqui para os meus irmãos
Em outro tempo fui rei guerreiro
E agora dou viva a São Sebastião
O meu senhor é o meu rochedo
Aqui neste mundo de ilusão
Eu vos adoro, meu rei da glória
Que me acode na aflição
Senhor Jeová que está no vento
Que está na terra, que está no mar
Sempre fiel a vossa vontade
No céu e na terra prometo lutar
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Eu estou com Deus
Eu estou com Cristo
Eu estou com a virgem mãe
Estive em Belém, estou na montanha
E estarei aqui também
Saúdo aqui
Todos os santos
Todos os mártires desta nação
Cada má palavra e mau pensamento
É uma flecha em seu coração
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72 A QUEDA
______________________________

Marcha

Que a verdade é a luz de Deus
Eu provo e vou mostrar
Pois quando eu vi a perfeição
Saí para ir buscar
Aí quando cheguei
Uma voz veio perguntar
Tu veio foi para me ver
Ou veio para ficar?
O corpo ficou no chão
E o espírito viajou
Até a casa da mãe divina
Que ao mestre me entregou
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Ele disse que eu voltava
É pra nunca mais se esquecer
Pois esta é a verdadeira vida
A outra vai morrer
Voltei muito feliz
Com o que do mestre ouvi
São João está na Terra
Vá e cumpra o que ele diz
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73 REI JURA
______________________________

Carminha - 3X - Marcha

Três vezes meu rei
Três vezes meu senhor
Não permita no salão
Mais do que um pecador
Três vezes errou
Três vezes jurou
Agora que eu quero ver
Pois foi Jura que voltou
Três vezes ele veio
Três vezes ele enviou
Vamos se arrepender
Que o galo já cantou
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74 DEUSA TRAÍDA
______________________________

Pollo - Marcha

Se não sabe o que está fazendo
Não queiram me conhecer
Sou flor e tenho espinho
Por isso é que me traíram
Peço licença a Juramidam
Peço licença a mãe celeste
Porque esta força aqui chegou
E a trindade está completa
Estive aqui há muito tempo
Procurando esta doutrina
E agora que eu cheguei
Eu trouxe a disciplina
Esse brilho é divino
E exige perfeição
Quem dele fizer mal uso
Vai cair na escuridão
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75 LUZ DE JESUS
______________________________

Rosana - Mazurca

Se a mente está confusa
E não sabe o que está vivendo
Se firmem no trabalho
Volte ao que estava fazendo
Voltei para o começo
Vi que já estava vencendo
Já tinha visto o eu divino
E lá ia me esquecendo
Toda riqueza do mundo
A terra irá tragar
Mas a luz do meu Jesus
Esta veio para ficar
Minha mãe que está no céu
Vós que sois pura de amor
Me dê esse discernimento
Pra eu por a luz no velador
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76 DESPEDIDA
______________________________

Alexandre – 2X – Marcha

Meu pai foi quem mandou
No turbilhão desta existência
Chamar um filho seu
Para lembrar seu sofrimento
Esta lembrança já foi dada
Por Jesus, o salvador
Atravessar a agonia
Com fé e com amor
Depois da sombra vem a luz
Depois da dor há um tesouro
Todo universo nos pertence
Como roupagem de ouro
Meu irmão que viajou
Nosso amor aqui ficou
Até o nosso reencontro
No jardim de belas flores
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77 SINALEIRO
______________________________

Antoine - Marcha

Vejo os pássaros no céu
Mostrando a direção de quem se foi
Eu amo a Deus lá nas alturas
E peço o seu santo perdão
Eu temo a Deus, eu tenho o rei Davi
Para mostrar o caminho a seguir
Eu chego ao Cristo
Em cada pensamento
Em que eu prometo
Esta verdade seguir
Eu confio no poder superior
Que minha mãe
Nessa ciência me mostrou
Louvado seja todos seres divinos
E a luz do Sol
Por onde Deus se revelou
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78 O CAÇADOR (RÉQUIEM AQUIRY)
______________________________

Adalício AQuiry Alverga - Marcha

Ilé, Ilé, Ilê
Barum Marum
Mais eu
Meu papai viajou
No coração eu senti
Agradeço pelo papai
Tão bom que eu mereci
Ilé, Ilé, Ilê
Tuperci
Está com eu
Meu papai foi com os caboclos
Todos pintados com seus arcos
Eles foram ao jardim eterno
Dos seus campos de caça
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Ilé, Ilé, Ilê
Agarrube
Vai com ele
Meu papai lá chegou
Acompanhado no relâmpago
Tinha o pio da coruja
E tinha o esturro de onça
Ilé, Ilé, Ilê
Jacy
Foi receber
Eu peço ao divino mestre
Senhor de todo campo
Que acolha essa flor
Que voltou a vossa fonte
Ilé, Ilé, Ilê
Todos seres
Veio ver
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Meu pai te honrarei
Por toda esta ciência
Tu brilhas lá no alto
Pra nós a descedência
Ilé, Ilé, Ilê
Vieram responder
Meu filho ele está lá
Meu filho ele está aqui
O acharás sempre na mata
Seguindo o Aquiry
4
X

Ilé, Ilé, Ilê
Juramidam
Pra proteger
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79
ESTOU DENTRO DESSA CASA
______________________________

Carlos - Marcha

Estou dentro dessa casa
Sinto em mim esta harmonia
Sei da onde ela veio
Foi lá da Virgem Maria
Aqui dentro dessa classe
Pegue o Sol por seu escudo
O professor só tem razão
Se o aluno sempre estuda
Aqui dentro dessa casa
É aprender o A B C
Quem merece obedece
E no final é só vencer
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Oh! Meu mestre, meu tesouro
Que me manda esta luz
Faz crer esta matéria
Que este eu sou aqui sou eu
Oh! Minha mãe, minha rainha
Que me leva a atuar
Empreste este aparelho
Para Deus manifestar
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80 CHEGOU JURA CHEGOU
______________________________

Eduardo Mota - Marcha

Chegou Jura chegou
Numa noite de luar
Chegou para dizer
Que o outro vem cobrar
Chegou Cruza chegou
Cuidado quem vem lá
Se não tiver amor
O outro vai trancar
Chegou Jura chegou
Para nos libertar
Mandou seu mensageiro
Salve Ogum da Beira-Mar
Firmou naquela banda
Firmou bem a de cá
É preciso conhecer
Para saber em qual está
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81 CONSELHOS DO BEIJA-FLOR
______________________________

Tânia - Marcha

Me dai fé me dá força
Dai-me a vossa proteção
Para eu não sucumbir
Neste mundo de ilusão
Dai-me amor, me dá coragem
Sempre a vossa devoção
Para eu manter esta certeza
E ouvir o coração
Dai-me calma e obediência
Subjulgue essa matéria
Pois esta casa tem ordem
E vamos ver quem considera
Se a ordem está severa
Busque na ordem o abrigo
Pois o povo está rebelde
E breve lá vem o castigo
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Dai o poder da divindade
E a luz da miração
Vamos logo ser perfeitos
E ter nossa cura nas mãos
Dai-nos a paz e a união
Leve o mal dessa família
Um bom conselho sempre vale
Pra seguirmos nessa trilha
Chega desse sofrimento
Tanta desconsolação
Volte a fé e a alegria
Na vitória de São João
Encerrando esse cântico
Um conselho aos faladores
Vamos ficar em silêncio
E ouvir os beija-flores
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82 EU DIGO PARA MEUS IRMÃOS
______________________________

Isabela - Valsa

Eu digo para meus irmãos
Eu vim foi para falar
Dando graças a Deus e seus anjos
Por eles me facultar
A união é possível
Aqui está o meu falar
Agora eu me despeço de toda ilusão
Para o Cristo rei me ocupar
Oh! Deus, me dê coragem
Para meu pai eu louvar
Vim aqui pra aprender
O santíssimo mistério
E rogo pra eu poder voltar
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Agora que já voltei
Eu vou novamente explicar
No ponto em que estamos
No céu e na Terra
Nós já temos que mudar
Vamos todos acreditar
No valor que tem no poder
Que está no Sol, na Lua e nas estrelas
E quem vem de dentro de você
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83 PONTO DO CABOCLO SETE-FLECHAS
______________________________

Valsa

Achei, achei minha flecha
Fui eu, fui eu que achei
Peguei, peguei minha flecha
Fui eu, fui eu que peguei
Atirei, atirei minha flecha
Fui eu, fui eu que atirei
Acertei, acertei minha flecha
Fui eu, fui eu que acertei
Eu vim, eu vim no despacho
Sou eu, sou eu que tu acha
7
X

Eu vim, eu vim nesta festa
Caboclo das Sete-Flechas
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84 NO CÉU DESSA FLORESTA
______________________________

Marcha

Estou no céu dessa floresta
Eu sou filho de Ripi
Desci de um ninho lá do alto
Sou Pena-Verde estou aqui
Seu Pena-Verde está aqui
Sou Pena-Verde estou aqui
Durmo na folha do arvoredo
Bato as asas para o Sol
Sou a águia do rochedo
E a plumagem do quetzal
Seu Pena-Verde está aqui
Sou Pena-Verde estou aqui
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Meu voo é uma flecha
Do chefe que vem aí
Salve o rei seu Sete-Flechas
Dono e chefe do tapir
Seu Pena-Verde está aqui
Sou Pena-Verde estou aqui
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85 APENAS POR VOSSO AMOR
______________________________

Nonata - 2X - Marcha

Apenas por vosso amor
Apenas por caridade
A vós te damos louvor
Oh! Virgem da Castidade
Apenas por vosso amor
Atenda ao nosso chamado
Ajude a nossa sessão
A curar os necessitados
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86 MEU PAI EU AGRADEÇO
______________________________

Verinha - Marcha

Meu pai eu agradeço
Por esta primozia
Foi tanta perfeição
Que eu não merecia
Eu vi todas estrelas
Senti o vosso amor
Foi como me atuasse
Daquilo que eu sou
No alto da montanha
Está o meu jardim
Eu olho por mamãe
E ela olha por mim
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Passei por sofrimento
Subi lá no astral
Vi desfraldarem arco-íris
Bandeira do meu pai
Meu pai universal
Eu rogo o seu perdão
Quero ser eternamente
Amor no coração
Supremo criador
Eu vivo tão feliz
Aprendendo nesta vida
Conforme o senhor quis
Aqui vou terminar
Mostrando o meu valor
Honrando este presente
No ponto em que estou
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87
O TEMPO VEM ANUNCIANDO
______________________________

Tadeu - Marcha

O tempo vem anunciando
E é preciso se humilhar
Vamos as graças receber
Vamos as dores suportar
O mestre já vem avisando
Ele fala bem baixinho
Quem anda conformado
Já anda bem certinho
Vou buscar minha certeza
Pra voltar a minha origem
Peço força ao pai eterno
Pra passar nessa vertigem
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Ouça a primeira voz
Que vem lá do coração
Mas não perca o caminho
Nem mude a direção
Eu sou bem pequenininho
Lá nos pés do meu senhor
Dai-me Deus mais humildade
Pra eu ouvir o professor
Não queira Deus que eu olhe
Para outro além de mim
Esse jardim é a escola
Vou colhendo o meu caminho
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88 A NOVA VOZ DO DESERTO
______________________________

Isabel - Marcha

São João estava na Terra
Em outras línguas ele pregava
Mas o povo estava rebelde
Que ninguém não escutava
São João já estava cansado
De tanto ele pregar
Ele ia dar o castigo
Mas o mestre mandou parar
Jesus Cristo disse a São João:
Não castigue esse povo ainda
Mas te dou essa nova língua
O entendimento ainda vem vindo
São João respondeu ao mestre
Eu ensinava e ele zombava
Agora eu falo na minha língua
E quem entender vai me alcançando
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Meu povo preste atenção
Entendam a nova voz do deserto
Porque este é o final dos tempos
E só vai passar quem já está desperto
Resumindo tudo
Só é preciso é ter amor
Confiar em mamãe do céu
Em Jesus Cristo e no pai criador
Sigam a voz do deserto
Que ela é a voz do nosso padrinho
Ponha o ouvido lá na panela
E me escutem bem de pertinho
Vamos todos meus filhos
Dar essa prova a nosso pastor
O deserto é cada um
A voz vem vindo e ela é o amor
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89 MEU PAI
______________________________

Mirim - Marcha

Meu pai, meu pai, meu pai
Oh! Meu pai criador
Me livra das angústias
Me ensina a ter amor
Minha mãe, minha mãe, minha mãe
Rainha universal
Sois Deusa amorosa
Da corte de cristal
Meu rei, meu rei, meu rei
Meu mestre imperador
Voltaste com outro nome
Vós sois dominador
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No alto lá do céu
Lá eu estou também
Sou eu, eu sou, sou eu
Já vem rasgando o véu
Oh! Minha santa estrela
Saudade de Belém
Jesus Cristo Redentor
Lá vem, lá vem, lá vem
Hosana nas alturas
Viva a Terra também
Salve a luz desse cruzeiro
Amém, amém, amém
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90 PRELEÇÃO
______________________________

Marlene - Marcha

Eu digo aos meus irmãos
E todos prestem atenção
Agora daqui pra frente
Não terá apelação
Eu quero a certeza
Da esperança de um dia
Ter fé na virgem mãe
Que é quem guia a travessia
Santa Bárbara me proteja
Que pra mim chegar
Sopra essa barquinha
Para ela dar no mar
Eu dou viva a esse mistério
Que vem lá de cima
Viva o papai do céu
Que ensina e domina
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Foi ele que mandou
O seu favo de mel
São João chegou na Terra
Viva Santa Isabel
Homens e mulheres
Herdeiros das estrelas
Fundem já o reino
Que agora está no relho
Jesus Cristo veio a Terra
Seu sangue é ouro em pó
Replantou Santas Doutrinas
Lá de dentro de um cipó
Meu mestre me dá força
Pra eu continuar
Sustenta esse filho
Não deixa o mal derribar
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Continuando digo
Pra quem quiser ouvir
Estou travando umas batalhas
E é pros meus irmãos seguir
Isso aqui é preleção
Do meu rei Davi
O jogo está aberto
E eu não vou mais repetir
Santa Maria veio ao mundo
Foi para suavizar
Quiseram violar
E agora quem vai pagar?
Viva a luz desses meninos
Tremulando nesse mundo
Viva a luz das virgens
Brilho claro no profundo
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Viva o respeito e a lealdade
Cumprimento do já dito
Alegria no trabalho
E união de nós em Cristo
Se lembram que são irmãos
Do Sol e mensageiros
Se sagrar em São João
E se tornar seu cavaleiro
Vou dar prova do que digo
Pra poder ensinar
Mas o que me disserem
Eu agora vou cobrar
Justiça é para todos
Está em execução
Quem está executando
É o senhor rei Salomão
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Mandei mais uma prova
A hora da tormenta
Brilho de uma Santa Clara
E quase ninguém agüenta
Estou me apurando
Pra ver se nós já vence
Viva São Sebastião
E viva toda essa gente
Dou viva a todos santos
Que não puderam estar
Quando formos melhorando
Nós vamos poder louvar
O castigo ia ser dado
Pros finais do tempo
Mamãe me perdoou
Vamos nos perdoar também
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Dou viva a nosso mestre
Que é o maior que há
Viva todas alianças
Que a esse império se firmar
Aqui vou terminar
Pedindo muito amor
A hora é da mudança
Não desistam por favor
O meu último verso
Pra preleção acabar
Firmem em Juramidam
E deixem o tempo estar
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91 OS QUATRO BRAÇOS DA CRUZ
______________________________

Ana Amélia - Marcha

Glória as senhoras
Aqui neste salão
Viva virtude e o esforço
Que fazem existir perdão
Salve os guerreiros ilustres
Nos graus que se estiver
Viva a coragem e a lealdade
Que é que meu pai quer
Viva os meninos perfilados
Força viva no salão
Por eles venha do astral
Luz e saúde e proteção

175

Salve as meninas e as moças
Amor, flor e botão
Vossa graça neste mundo
É mostrar a duração
São quatro braços da cruz
Que o cipó vem trançando
Salve meu Juramidam
Aqui no salão bailando
Enlaçado na corrente
Quem firmou se estabelece
Verá seu ser divino
Quem já viu ama e estremece
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92 A FORNALHA DO AMOR
______________________________

Marcha

Vou colocar a minha mente
Clara e bem limpinha
Na boca da fornalha
Para o meu padrinho
Assim eu vou me manter
No fogo que está
Esta acha de luz
Quem é que vai achar
Vou colocar a minha mente...
Este é o jogo
Da vida e do valor
Saiamos lá de novo
Só fogo e amor
Vou colocar a minha mente...
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Este é o mistério
De Deus nosso senhor
A vida seja a senha
O padrinho nos pregou
Vou colocar a minha mente
Clara e bem limpinha
Na boca da fornalha
Para o meu padrinho
Agora não esmoreçam
Não temam o arder e a dor
Que nós somos a lenha
Da fornalha do amor
Vou colocar a minha mente
Clara e bem limpinha
Na boca da fornalha
Para o meu padrinho
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Não temam esta senda
Mantenham o ardor
Na panela está fervendo
O ser de cada um
Vou colocar a minha mente
Clara e bem limpinha
Na boca da fornalha
Para o meu padrinho
Esta é a fornalha
Do divino criador
Quem está no gambito
É Cristo nosso senhor
Vou colocar a minha mente
Clara e bem limpinha
Na boca da fornalha
Para o meu padrinho
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Estamos lhe esperando
E fazendo apuração
Do divino sois rainha
Tenta abrir o seu coração
Vou colocar a minha mente
Clara e bem limpinha
Na boca da fornalha
Para o meu padrinho
Aqui eu me entrego
Foi o mestre quem mandou
Salve Deus lá nas alturas
O padrinho me mandou
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93 MINHA ROCHA
______________________________

Norma - Marcha

Nesse dia da passagem
De um padrinho que se foi
Confiemos no poder
Que está no nosso amor
Vamos amar, vamos lembrar
Vamos querer o mesmo bem
Pra que a mente do eu nos leve
Lá pra onde o eu nos tem
Vamos firmar o que ele disse
E lembrar no pensamento
Pra que a força do outro plano
Atravesse o firmamento
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Não esmoreçam na batalha
Do coração devagarinho
Não deixe no pensamento
Nascer outra erva daninha
Jardineiro atencioso
Ouça bem o beija-flor
Regando e meditando
Só se colherá amor
Viva a banda do Oriente
E lá de onde vem o Sol
Salve a força desta rocha
A brilhar no arrebol
Cada mente é a fronteira
Entre o é e o já se foi
Aqui a vida ilumina
E do outro lado o Sol se pôs
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94 DIVINA MILÍCIA
______________________________

Pd. Wilson - Marcha

Oh! Seres que estão neste jardim
Oh! Seres que estão neste jardim
Eu quero estar com vós junto de mim
Eu quero estar com vós junto de mim

Mistério que está no coração
Mistério que está no coração
Eu peço pelo amor da minha mãe
O perdão para mim e os meus irmãos
Amor que está junto a esta verdade
Herdado neste clamor de justiça
Eu sinto a santa paz desta presença
Na guerra desta divina milícia
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Segredo que está além da mente
Perfeito como a vida foi prevista
Eu peço que nunca mais nada eu olhe
E rogo pra não mais perder de vista
Oh! Fé que a vida cria e sustenta
Que vence a tentação que ainda falta
Me prostro a este poder
Que é meu mestre
Rosto na terra e o eu no espaço
E louvo esta glória que pressinto
Exalto esta paz que me abrasa
Eu amo a Jesus Cristo, meu senhor
Agradeço a quem me trouxe a esta casa
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95 O EU UNIVERSAL
______________________________

Swami Sivananda - Marcha

Eu sou do que é feito
O eu universal
Eu não sou um corpo
Eu sou muito mais
Eu sou a testemunha
De tudo que está sendo
Meu Deus que alegria
É ser nesse momento
Eu quero essa luz
Um dia alcançar
Nela permanecer
Onde é o meu lugar
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Você que está aí
Me respirando nesse ar
Tenha mais consciência
Para poder me amar
A morte é uma mentira
Que a matéria quer provar
Firme no Espírito Santo
Nós vamos passar
Dou viva ao Santo Daime
E a Linha Oriental
Viva o senhor Shiva
Salve o Reino de Cristal
Tudo que aprendi
Eu agradeço a meu pai
Aos santos encarnados
E aos seres do astral
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96 OURO E PRATA
______________________________

Tânia - Marcha

Eu digo aos meus irmãos
E tratem todos de escutar
O mestre já chegou
E ele vem justificar
Aqui fiquem cientes
Do que ele declarar
O estrondo vai ser grande
Para quem não se firmar
A canoa de ouro e prata
Ela está para voltar
Com esta senhora na proa
Para sempre eu quero estar
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A casa do meu pai
Ninguém pode bagunçar
Quem for filho desta verdade
Se componha em seu lugar
Eu vim e já voltei
Estou cansado de falar
Agora só vou embora
Depois que tudo se arrumar
Firmo em Juramidam
Vejo a força em todo canto
Se conformem aparelhos
Para viver a vida santa
Esta é a mensagem
Que trouxe o beija-flor
Quem é filho de Deus
É Jesus Cristo Redentor
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97 O SONHO
______________________________

Marcha

Acordei de madrugada
Com as estrelas lá em cima
De um sonho eu acordava
E cantava esse hino
Eu queria amar o mundo
Mas o mundo não ouvia
Era Jesus que falava
E o povo apenas ria
Descobri que o demônio
Mora na ponta da língua
Prometi que me calava
Pra não mais morrer a míngua
Foi então que olhei o Sol
Vi a Lua e o universo
Tudo estava tão desperto
Que parecia a poucos metros
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Eu senti tanta alegria
Que de amor fiz este verso
No astral eu viajei
E confirmei a minha meta
A meu pai pedi ajuda
Saúde ao meu padrinho
Pois esta casa divina
É dele e também é minha
Basta todos zelar
E consagrar no coração
Igual direito nós temos
De se igualar na perfeição
Foi numa noite como essa
Que nasceu o salvador
E a sempre Virgem Maria
Da Lua se atuou
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Viva os Reis do Oriente
Que chegaram na aurora
Mas a glória desse menino
É maior que o ouro e joias
O céu e a Terra tremeram
De tanto regozijo
O filho do pai eterno
Entre nós ainda vive
O pastor do universo
Vai fazer sua colheita
Levará para as alturas
Cada um dos seus eleitos
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98 A NOITE DE NATAL
______________________________

Marcha

Eu estive em pensamento
Na mente de Jesus
Foi quando descobri
Que ele era a luz
A trombeta de mil anjos
Mil clarões no céu
Uma glória nunca vista
Balançou e estremeceu
Foi o maior profeta
Que veio se cumprir
O mestre dos mestres
É só quem vou seguir
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Todo Sol sentiu
A chama desse amor
Quando Jesus falou
Sou eu o Cristo, eu sou
Foi ele o escolhido
Nova vida nos deu
Jesus filho do homem
Cristo filho de Deus
Viva Jesus menino
Esta flor que nasceu
Salve os três Reis do Oriente
E o rei dos judeus
Viva a noite de Natal
Viva São Irineu
Bendito seja o ventre
De Maria mãe de Deus
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99 TUPEQUAPÁ
______________________________

Marcha

Tupequapá, Tupequapá
É o caboclo curador
Estudou todas as plantas
E cheirou todas as flor
Tupequapá, Tupequapá
É do poder superior
Ele traz todas as ervas
Pra nós usar com amor
Tupequapá, Tupequapá
Na floresta é o professor
Guardião das ervas santas
Que é de Deus nosso senhor
Tupequapá, Tupequapá
Invoco agora e vou pedir
Uma receita que cure
O cristão que está aqui
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100 CHAMADA
______________________________

Marcha

Currupipipiraguá
Papai, Papai Paxá
Senhor de Unaqui
É quem vai declarar
Esta verdade é pura
Não há como negar
Quem nela for entrando
Trate de se entregar
Barum, Jaci, Tucum
Titango e Beija-Mar
A luz do Mestre Império
Os caminhos iluminar
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Meu pai se chama Jura
E nós somos Midam
O dono desse universo
É o rei Juramidam
Jesus Cristo redentor
Virgem da conceição
Patriarca São José
Mentor dessa união
Eu vi meu mestre amado
Dentro de uma canoa
As feras lambiam seus pés
E mamãe estava na proa
Ele me disse sorrindo
Brilhando na miração:
A chave desse palácio
Deixei com São João
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101 QUANDO AS ÁGUAS FOR BAIXANDO

______________________________

Valsa

Quando as águas for baixando
Quando as águas for baixando
Vou seguir com a virgem mãe
Aonde ela for levando
Aí é que vamos ver
O que irá sobrar
É o povo de Deus
Desde aonde ele está
Quando as águas for baixando...
Eu disse para ser
Quiseram como é
Por isso que voltaram
Para o tempo de Noé
Quando as águas for baixando...
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102 DOUTRINAÇÃO
______________________________

Valsa

Meu irmão tu te acalma
E aporta neste porto
Nesse reino das almas
Sempre se espera um pouco
Compreenda que tu já foste
Tua chance já tiveste
Esta passagem é rápida
Rogue que Deus se manifeste
Meu Cristo amado
Dê clareza a este espírito
Para não vagar desesperado
Com esse sofrimento e triste
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Meu irmão antes de ires
Clama perdão com fervor
Aqui Deus é o justo
Que recebe quem voltou
Tanto a morte quanto a vida
São distâncias muito perto
Tanto de um lado ou de outro
Pode se estar vivo ou morto
Por favor, agora parta
Desocupe e respeite o aparelho
Quanto mais arrependimento
Mais verás neste espelho
Volta lá de onde vieste
E semeia esta luz
Traga na volta seus amigos
Aqui na casa de Jesus
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103 ENTRE A MORTE E A LOUCURA
______________________________

Marcha

Entre a morte e a loucura
Está o Cristo verdadeiro
É preciso confiar
Para chegar neste Cruzeiro
Firmado no amor
Tudo eu tenho compreendido
É difícil esta passagem
Para os que estão iludidos
Vamos todos meus irmãos
Sem ter medo do perigo
Ter coragem e obediência
Para enfrentar o castigo
Quem falou e prometeu
Cumpra a sua obrigação
Que o caso é muito sério
E o mestre quer perfeição
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Quem der gosto a matéria
Vai ficar na escuridão
Achem logo o ser divino
De cumprir essa missão
Santo Daime é quem me guia
Meu mestre Juramidam
Dai mais fé ao nosso povo
Santa estrela da manhã
Para que Deus continue
É preciso todos ser
Quem já sabe se prepare
Ver o mundo estremecer
Se não tratarmos da união
Tudo aqui vai explodir
O que falo é a verdade
E trago a vara de medir
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Não joguem conversa fora
Nem entrem em rebelião
Se conformem com a vida
E batalhem a união
Na justiça de São João
Eu agora me compus
Todos tirem suas máscaras
Quero ver quem está na luz
Mente pura e alegria
Nos fará todos contentes
Correio da má-notícia
Nos trará o fim dos tempos
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Agradeço a Santo Antônio
Com humildade esta lição
Confiando no mistério
Da fogueira de São João
Entre a morte e a loucura
Está o Cristo verdadeiro
É preciso ter certeza
Para andar bem pelo meio
São Pedro e São Paulo
É quem nos trazem a solução
Pra todos cantar hinário
Com amor no coração
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104 O PASTOR E O REBANHO
______________________________

Marcha

Sou a sala de espera
Pra no salão do mestre estar
Se tiverem paciência
Logo vão poder entrar
Estou seguindo o meu caminho
Nada pode me alterar
O amor que eu recebo
É o mesmo que vou dar
A chave que eu recebo
É para mim consagrar
Se tiver amor eu abro
Se não o outro vai fechar
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Positivo e negativo
Que é pra poder brilhar
A certeza de seguir
E humildade de mudar
Realizar a divindade
Tenho fé que vou chegar
Meus irmãos me ajudando
Melhor eu vou ajudar
Acreditar nesta verdade
Se humilhar e ter perdão
Multiplicando os talentos
E sendo igual neste salão
Meu padrinho é homem santo
Nada é contra e tem razão
Sou pequeno e guardo os flancos
Ainda devo dizer não
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Vou zelando este Jardim
Flores que brotam da união
Ligar a corrente do sim
Com menos fala e mais ação
Confiança e entrega
Cada um em seu lugar
Se tornando o mesmo ser
Para todos se amar
As ovelhas reunindo
Pelas que vão esse sofrer
Um dia juntos compreendemos
A alegria de viver
Com firmeza e lealdade
Vou cumprindo o meu dever
Agradeço ao nosso império
E rogo a Deus pra todos ser
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105 ORAÇÃO DO CORAÇÃO
______________________________

Mazurca

Senhor Jesus Cristo, filho de Deus
Tende piedade de mim
Senhor Jesus Cristo, guie meu coração
Faz nele brotar a perpétua oração
Senhor Jesus Cristo, filho de Deus
Tende piedade de mim
Deus é quem julga e abre esta seção
Ele agirá, o dono do salão
Senhor Jesus Cristo, filho de Deus
Tende piedade de mim
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O Daime subjuga e pede atenção
Que nos colherá dentro da miração
Senhor Jesus Cristo, filho de Deus
Tende piedade de mim
Salve os monges
Do deserto e os peregrinos
A eles peço força aqui nesse hino
7
X

Senhor Jesus Cristo, filho de Deus
Tende piedade de mim
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106 OS PASSOS DO JAGUAR
______________________________

Marcha

O meu mestre tem poder
Pra levar ao mundo inteiro
Dai-me força e dai-me luz
Para eu ser o mensageiro
Vou transpor toda esta terra
Com amor no coração
Trago o rei e a rainha
Da floresta aos meus irmãos
É no Sol, Lua, estrela
Que devemos nos firmar
Santo Daime vem chegando
Nas passadas do jaguar
O nosso mestre é uma estrela
Radiante da manhã
Vejo a pampa iluminada
É o meu senhor Juramidam
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107 A CHAVE DA JUSTIÇA
______________________________

Marcha

Eia, vem aqui no meio
Vem aqui com o relho
Eia eu vou chegar
Viva São Miguel que veio
Veio abrir a banca
Lá dos Orixás
Eia, São Miguel que veio
Com balança e espada
Veio pra avisar
Que Jesus Cristo é o dono
Aqui desse terreiro
E é para se entregar
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Eia, São Miguel que veio
Balançando a tropa
Veio dominar
Peia pra quem é rebelde
O fiscal que veio
Foi para apurar
Salve o meu mestre Império
Que nesse Cruzeiro
Bem firmado está
Deu para São João na terra
A chave da justiça
No Santo Daime está
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108 AS RAMINHAS DO CIPÓ
______________________________

Marcha

Eu aqui estou dizendo
Para todos escutar
Que eu sou mestre de todos
Que puderem me aceitar
A chave desse segredo
É ter amor no coração
Ter respeito e confiança
E trabalhar pela união
Todos podem vir a mim
Se trabalhar com perfeição
Minha maior alegria
É estar junto aos meus irmãos
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Tenho grande satisfação
Em ver meu povo bailar
As raminhas do cipó
Em todo mundo brotar
Mas me dá muita tristeza
Ver o meu povo brigar
Vou bater com meu cajado
E o mundo vai balancear
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109 VAMOS TODOS
PRATICAR O QUE JÁ SABE
______________________________

Marcha

Vamos todos praticar o que já sabe
E caminhar pela sebe de espinhos
Pois esta é a doutrina do meu pai
E sendo dele também será a minha
Os hinos são o caminho e a vida
E não apenas a beleza de uma rima
Só seguindo as pegadas do meu mestre
Vai brilhar a verdade da doutrina
Eu já estou cheio de tanta palavra
Espatifada e quebrada pelo chão
Agora é a última chamada
Para seguir o chefe da missão
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O que o entendimento não alcança
É a chave para a fé poder brotar
Vamos seguir o exemplo desses santos
Que provaram para poder ensinar
Consagrar a verdade que tenhamos
Conseguida na procura com esforço
Compreender
Que o espírito está presente
É quem comanda e dá luz a este corpo
Toda vida é uma só e mesma coisa
Que habita cada ser e cada estrela
Os mundos são as contas do colar
Que o senhor colocou no seu pescoço
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Aprender a respeitar o seu irmão
Em cada homem
Ver a um Deus encarnado
Ser a matéria-prima da verdade
E não um escravo do pecado
Aqui termino rogando a irmandade
Que descubram o prazer da união
Se corrijam e com toda lealdade
Obedeçam ao padrinho Sebastião
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110 OH! VIRGEM MÃE
______________________________

Valsa

Oh! Virgem mãe
Oh! Minha senhora
A Vós eu me entrego
No clamor desta hora
Quanto mais eu ando
Mais vejo e mais sofro
Quando é meu senhor
Que eu verei o seu rosto?
Foi dentro de mim
Que o achei impresso
Na minha alegria
E na beleza do verso
Agora eu sinto
Que me encontro a um passo
De ser como antes
De sair do palácio
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111 JURAMENTO
______________________________

Valsa

Fui mais para frente
Dei um grande estrondo
Meu mestre sorrindo
Me pôs um saco no ombro
Quando senti o peso
Quis me assustar
A lembrança do sorriso
Me fez continuar
Aqui eu vou pedindo
E rogo a São João
Um novo começo
De amor e perdão
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Do ponto em que está
É para ir mais além
Do grau de apurar
A Nova Jerusalém
Vi e afirmei
Quis me engrandecer
Pedi meu perdão
Que é para merecer
Meu pai te afirmo
Hoje rompi o véu
Faça de mim o que quiser
Que eu prometo ser fiel
O dono da bandeira
Mandou esse mandamento
Juremos Midam
Para ser eternamente
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112 CURRUPIPIPIRAGUÁ
______________________________

2X - Marcha

Currupipipiraguá
Vem cá, vem cá
Vem aqui para me dizer
Como devo te chamar
Para fazer esta chamada
É preciso atenção
Firmar bem no pensamento
E consagrar no coração
Meu incenso perfumoso
Venha vós de onde está
Nos trazer a santa cura
E um conforto a todos nós
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113 SANTAS MILÍCIAS
______________________________

2X - Marcha

Falange de São Miguel
Falange de Rafael
Falange de Gabriel
Todos se juntando
Bem detrás do Sol
É hora da batalha
Aqui na terra e no céu
Salve as Santas Milícias
Adonai a Emanuel
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114 FÉ EM JESUS
______________________________

2x - Marcha

Eu tenho fé no poder de Jesus Cristo
Que a sua vista todo mal há de correr
A minha fé não é uma fé cega
É uma fé que enxerga e pode ver
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115 A VOZ DA FLORESTA
______________________________

2X - Marcha

A voz do deserto que está na floresta
Se pôs a clamar
Nos dando este alerta
Para o povo se unir
E saber trabalhar
Esta é a verdade clara de cristal
Que eu vou declarar
Chegou o balanço, fé e esperança
Vamos se firmar
Viva o Santo Daime, povo da floresta
Céu do Mapiá
Com São João Batista e Juramidam
Vamos triunfar
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116 NO DIA DO MEU ANIVERSÁRIO
______________________________

Valsa

No dia do meu aniversário
Uma promessa eu vou fazer
Realizar o que falta
Para meu pai não mais sofrer
Pra que o pior não aconteça
A mamãezinha eu vou seguir
Jurar e cumprir suas ordens
Sem falsidade nem mentir
Este é o alerta que eu faço
Para quem quiser me ouvir
Esta casa está ruindo
E é por a gente ser ruim
E peço a Deus por meus filhos
A minha família e meus irmãos
Vida, saúde e esperança
Pra vencer os tempos que virão
224

117 JARDIM DE BELAS FLORES
______________________________

Marcha

Eu vou andando pelo meu caminho
E vou prestando toda atenção
Pois nas margens dessa bela estrada
São as trevas do palácio da ilusão
Eu vou cortando o mato bem baixinho
Com a licença da rainha da floresta
Tirando todas as ervas daninhas
Pro rei Jagube
Crescer bem mais depressa
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Eu quero ser bem pequenininho
E viver sempre alegre a cantar
Neste jardim de tão belas flores
Com meus irmãos unidos
Eu quero estar
E finalmente eu vou me lembrando
Do meu padrinho Sebastião
Rogando a Deus
Que lhe dê muita saúde
Para estar junto a nós nesta missão
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118 A PALAVRA DO CRISTO
______________________________

Marcha

A palavra do Cristo
É a esperança de um dia
Ver o nascer da aurora
Tudo em paz e alegria
O povo por Deus amado
Juntos repartindo o pão
De cada dia sagrado
Na mesma consagração
Aleluia! Esperança
É o poder da união
Celebrando a páscoa
Com fé na ressurreição
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Essa verdade
É na fé que se alcança
Com muita perfeição
Ser o fiel dessa balança
A rainha manda as regras
Do jogo pra se jogar
É para cada um ser
E juntos realizar
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119 INSTRUÇÃO
______________________________

Marcha

Eu peço aos meus irmãos
Que escutem esta instrução
Firmando o seu pensamento
Em Deus aonde está
Em Deus aonde está
É no fundo do seu coração
Onde habita a verdade divina
Tendo o amor como guardião
Tendo o amor como guardião
Para nessa alegria estar
Sereno como as águas claras
Na luz do Sol a brilhar
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Na luz do Sol a brilhar
Invocar a presença do ser
Dissolver-se em tudo que há
Pra renascer na glória de Deus
Renascendo na glória de Deus
É preciso logo se humilhar
Perdoando e se arrependendo
Para o Cristo interno alcançar
Para o Cristo interno alcançar
É provando amor ao seu irmão
Chegando a um conhecimento
Que produza mais união
Pois em breve iremos passar
Tempos de grandes tribulações
Se não formos um povo unido
Haverá muitas expiações
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Santo Daime, meu Juramidam
Possa vós hoje me iluminar
Que eu não tranque
Outro no pensamento
Para que nós dois possa se transformar
Este é o jogo divino
Da Rainha pela salvação
Por hoje vou me despedindo
Mas volto pra continuação
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120 ALIANÇA
______________________________

Gustavo - Marcha

Oxalá, Shiva, Juramidam
Nesta noite vão se reunir
Para firmar esta aliança
Eterna para os tempos que hão de vir
Eu sinto o perfume desta flor
Jesus Cristo é meu mestre imperador
O Oriente veio pro Ocidente
E foi nele que tudo se encontrou
Eu saúdo os Budas e Orixás
E a glória deles todos dou louvor
No Himalaia, nos Andes, na floresta
Se escuta o rufar de mil tambor
Oxalá, Shiva, Juramidam
São João foi quem me revelou
E o mestre no final dos tempos
No Santo Daime todos três unificou
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121 DIVINA CONCEPÇÃO
______________________________

Sônia - Valsa

Santa Terezinha me disse
Não se esqueça dos pequenininhos
Estou no seu coração
Como uma avezinha no ninho
Santa Madalena me disse
Cumpra bem a minha missão
Pois trago o testemunho
Que trouxe o amado João
Que Jesus Cristo nos deu
A chave do seu perdão
Tomando cada uma de nós
Como as virgens, nossas irmãs
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Que os caminhos do amor se achem
No ventre da virgem mãe
Pra que a pureza renasça
Divina e nova concepção
Assim vai se realizar
O sonho da virgem mãe
E poderá se cumprir
A promessa de Juramidam
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122 TRÊS MARIAS
______________________________

Joana - Marcha

Tanto tempo eu pedi
E hoje se realizou
Eu vi a virgem mãe
Em botão, naquela flor
Recebi com alegria
A chave do amor
É sentindo e entregando
Tudo aos pés do meu senhor
Vou seguindo nesta estrada
Que é a estrada do amor
No final da caminhada
O jardim de belas flores

235

Meu amado me espera
Na fornalha do amor
Todo meu ser se consome
Em Jesus Cristo Redentor
Três Marias lá no céu
O Cruzeiro consagrou
Representam aqui na terra
A pureza do amor
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123 SEGREDO DA PUREZA
______________________________

Ana Amélia - Marcha

Agradeço a meu pai
Ao meu senhor São João
Por estar aqui reunido
Junto com as minhas irmãs
Isto aqui é o poder
Da Virgem da Conceição
Que alegria é poder ver-te
Neste trono de amor
Louvada seja a rainha
Deus salve a soberania
Preciosa vossa arca
Do segredo da pureza
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O segredo da pureza
Vem ao mundo da matéria
E voltar ao vosso pai
Com o selo de que veio
Com o selo de que veio
Doce halo do mistério
Despertar um tal amor
E romper todos os véus
Eu declaro a verdade
E armo a tenda no deserto
Deixe a mente ser uma chave
Que o coração governe
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124 LAVOURA DIVINA
______________________________

Ana Carolina - Marcha

Lavoura divina
Mutirão de Deus
Bendita
Louvada seja
Oh! Virgem Mãe de Deus
Colheita divina
Neste eito de amor
Nova vida
Novo mundo
Feliz e sem temor
Oh! Cura divina
A vós me ofereço
Na febre
Do amor
Que transforma dor em êxtase
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Loucura divina
Dancem os filhos de Deus
Eu colho
E descubro
Os de São Irineu
Meus irmãos se unindo
Será um jagube em flor
Comunidade
Na floresta
Que São João tanto sonhou
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125 FIRMADO EM DEUS
______________________________

Patrícia Carvalho - Valsa

Firmado em Deus
E na Virgem Maria
E em todos os santos
E em Santa Luzia
Aqui nesta terra
Tão dura e tão fria
Os filhos só querem
É sentir alegria
Nessa noite escura
De treva e agonia
Coração chama ardente
Me aquece e alumia
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Meu anjo da guarda
E todos os meus guias
Me mostrai a verdade
Dessa travessia
Oh! Meu São José
Minha Virgem Maria
Vou seguir meu Jesus
Em vossa companhia
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126 AI MEU DEUS
______________________________

Sérgio - 2X - Marcha

Ai meu Deus
Como eu rogo o meu perdão
O mestre disse:
Aprender essa lição
Suportar a dor na cruz
E amar os seus irmãos
Ai meu Deus
Fui chamado pra missão
É ter calma
E aceitar a disciplina
Não ter medo da doutrina
E se humilhar com seus irmãos
Ai meu Deus
Meu padrinho Sebastião
Eu peço agora
Nessa hora do apuro
Vós segure essa irmandade
Consagrando a união
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127 MEU MESTRE A VÓS EU PEÇO
______________________________

Gilson - Marcha

Meu mestre a vós eu peço
E a santa estrela que lhe guia
Para eu ser um filho seu
Aqui na terra hoje em dia
Meu mestre a vós eu peço
E a sempre Virgem Maria
Para eu ter calma e firmeza
Para eu vencer no dia-a-dia
No final desse caminho
Está a soberania
Meus irmãos vamos se unir
Para acabar com a zombaria
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128 MINHAS CANDEIAS
______________________________

Strazzer - Valsa

Olhei aqui para baixo
Vi que ia ficando escuro
Meu pai foi quem me mandou
Para tu te sentir seguro
Eu trouxe as minhas candeias
Bem perto de onde estás
Com elas eu ilumino
Por onde tu passarás
Desperta Oh! Meu amigo
Que eu colho quem se entregou
Firmeza no pensamento
E fé em nosso senhor
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Oh! Luz de tanta alegria
Me guia a teu santo amor
Aquele que me ilumina
Foi quem já me perdoou
Atendo a vossa chamada
Presente, aqui estou
Aos pés do meu amado
Jesus Cristo Redentor
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129 CENTENÁRIO DO MESTRE
______________________________

Marcha

Nesse tempo de apuro
De grandes tribulações
A barquinha vai seguindo
Nas ondas do coração
Ai meu Deus
O divino pai me deu
Ai meu Deus
Valei-me São Irineu
Nestes tão grandes festejos
Da rainha da floresta
Batem os sinos no astral
É o centenário do mestre
Ai meu Deus
O divino pai me deu
Ai meu Deus
Valei-me São Irineu
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Quando o mestre veio a Terra
O Acre tornou-se mel
Raimundo Irineu Serra
É um Cruzeiro no céu
Ai Meu Deus
O divino pai me deu
Ai meu Deus
Valei-me São Irineu
Lua Branca iluminou
Um tesouro ancestral
Rei Jagube e a rainha
Toda a corte imperial
Ai Meu Deus
O divino pai me deu
Ai meu Deus
Valei-me São Irineu
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Chamo e sei por esses versos
Que o mestre é o amor
Com respeito e confiança
Se chega aonde ele andou
Ai Meu Deus
O divino pai me deu
Ai meu Deus
Valei-me São Irineu
Viva o Sol, Lua, estrela
Desse lindo pavilhão
Verde, azul e branco
Daime é luz e união
Ai Meu Deus
O divino pai me deu
Ai meu Deus
Valei-me São Irineu
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130 ENCONTRO
______________________________

Marcha

Escutem meus irmãos
O que eu acabo de ver
Dentro de uma miração
Onde pude me compreender
O mestre foi quem me falou
Como era preciso de ser
Para ingressar no salão
E ter esse mesmo poder
A meu pai eu peço perdão
E perdoo a todos os seres
Junto com os meus irmãos
Com amor eu espero vencer
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Tenho fé em nosso mestre
E em nossa rainha também
Santo Daime e Santa Maria
Nos lembrando Jesus em Belém
Eu falo perante a verdade
E nada eu tenho a temer
Meu Deus vós já me ilumine
Que esta Jura eu tenho que fazer
É agora aqui neste instante
Que este encontro vai acontecer
Selando essa nova aliança
Com São João e o Rei Salomão
De mãos dadas o povo unido
Em louvor desta consagração
Firmada no céu e na Terra
Pelo meu velho Juramidam
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131 SAUDADES
______________________________

Susana - Marcha

Neste caminho que estou
É por onde chega lá
Eu preciso de você
Oh! Mamãe pra me guiar
Eu não sei por onde vou
Mas tenho fé de chegar
Com meu pai e minha mãe
Nas campinas do Além-Mar
Tão florida esta campina
Prateado este mar
Vejo as estrelas no céu
Dá vontade de chorar
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É saudade deste tempo
Alegria de mirar
Meu padrinho em minha frente
O céu, a terra, o vento e o mar
Os beijas-flores vêm chegando
Pra esse cântico encerrar
Tudo a Deus eu agradeço
Na floresta a me firmar
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132 AGRADECIMENTO
______________________________

Marcha

Muito obrigado por tudo Oh! Papai
Muito obrigado por tudo Oh! Papai
Muito obrigado mamãe
Muito obrigado papai
Por onde é que essa irmandade vai
Por onde é que essa irmandade vai
Guiai seus passos mamãe
Guiai seus passos papai
Eu agradeço a vida Oh! Papai
Eu agradeço a vida Oh! Papai
Agradeço a paz e a saúde
Pra que eu te procure mais
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Eu peço alerta nesta zona mental
Na porta aberta que se abre ao astral
É ser e não parecer
Pra renascer no final
Na miração que se estende ao real
É que se entende o bem e o mal
Dai-me sua luz Oh! Mamãe
Pra eu explandir pros demais
Com São Miguel a cura agora vai
Botando fogo na origem do mal
É ter calma e amor nos exames
Pra passar na prova final

255

133 SOU A LUZ DE DEUS
______________________________

Baixinha - 2X - Marcha

Sou a luz de Deus
Sou a luz de Deus
Sou a luz da vida
Sou a luz do amor
Estou aqui na Terra
Estou aqui na Terra
Sou a luz de Deus
Estou aqui na flor
Sou a força do céu
Sou o brilho do mar
É só pensar em mim
E eu aqui estou
Vai chegar do Sol
Vai chegar da Lua
Vai chegar da floresta
Vai chegar, chegou
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134 OUVIR O MESTRE
______________________________

Glauco - Marcha

Tem que segurar a barra
Sei que isso aqui é tora
Mas se eu não tiver coragem
O mestre vai-se embora
Isto aqui é coisa séria
Não é pra se botar defeito
Ninguém está livre da peia
E é para se ter respeito
Aquilo que um dia fomos
É o mesmo ser que se desdobra
No meio dele está a vida
A chance está aqui agora
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Mergulho neste ser profundo
Divino desconhecido ainda
E peço a meu Jesus amado
A fé em vós, minha rainha
Agora posso ouvir o mestre
E tê-lo em meu coração
Porque de vós eu compreendi
Não falar mal do meu irmão
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135 CHAMADA DIVINA
______________________________

Marcha

Meu Deus dai-me saúde
Meu Deus dai-me coragem
Para eu estar no meio do povo
Lutando contra as adversidades
Eu ouço uma voz dizendo
Quando chega a miração
A palavra está sendo quebrada
Pela loucura de uns irmãos
Meus irmãos isso não está certo
Estamos na ordem de São Miguel
E a lei tem que ser cumprida
Assim na Terra como no céu
Melhor mesmo é se corrigir
A hora é de transformação
Humilhação e arrependimento
Traz conhecimento e iluminação
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136 FIRMEZA
______________________________

Valsa

Mamãe, onde está a firmeza
Que eu sei que vós tem pra me dar
Cumprindo as palavras do Mestre
E o mundo inteiro doutrinar
Saí no mundo procurando
A firmeza em todo lugar
Nos outros ela não me servia
E em mim não soube encontrar
Para se encontrar a firmeza
É preciso também conhecer
Que o amor é que traz a firmeza
Que é quem nos ajuda a vencer
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A firmeza para ser santa
Do lado do bem deve estar
Não sendo amor com certeza
É firmeza que tem que firmar
Eu andava em campinas floridas
Descobri onde tudo está
É mamãe que me entrega sorrindo
E me mostra onde não pude encontrar
Eu digo para meus irmãos
E quem quiser se firmar
Que a santa firmeza divina
Dentro de nós ela está
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137 MENSAGEM DAS ESTRELAS
______________________________

Ofertado a Pedro Campos Freire – 2X – Marcha

Eu estou aqui procurando o sentido
O mistério de dar em vez de receber
Romper com o ego, ilusão e mentira
E poder penetrar na verdade da vida
Isso aqui é o começo não é despedida
Não meço distância
Firmo meu caminho
Um dia eu chego numa praia deserta
E recebo a mensagem
Que vem das estrelas
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É tudo um mistério
Que vem da floresta
Um canto de amor ao rei do universo
Segredo que pode ser bem decifrado
Se a sintonia vem do coração
Termino dizendo com todo o respeito
Que sabedoria também é justiça
Dou viva a Deus que em tudo existe
E sigo em frente com paz no espírito
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138 AURORA DE CARMIM
______________________________

Ofertado a Nelson Liano - Marcha

Meu Islam e meu Javé
Recebi a vossa luz
Eu reúno Israel
Maomé e meu Jesus
Tanta guerra nesse mundo
O meu Deus não quer assim
É a Linha do Tucum
Separando o bom do ruim
Eu mirei que onde estava
Meu sonhar não tinha fim
No meu sonho eu chamava
Pra meu eu morar em mim
O meu mestre eu esperava
Quando alguém chegou em mim
Era noite e eu velava
Pela aurora de carmim
264

265

139 LUTO DE ALEGRIA
______________________________

Ofertado a Rivanda Polari de Alverga
2X - Marcha

Eu tenho que dizer
Lembranças vão ficar
Não sei para onde vão
As pétalas no mar
As nuvens do saber
Revoam pelo ar
São finas como o ser
E dão em algum lugar
A noite é tão escura
Meu Deus aonde está
Me firmo em vosso amor
E na luz do luar
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Mãezinha o teu amor
Em mim há de ficar
Meu luto de alegria
Me leva a cantar
A vida é um mistério
Que nos põe a pensar
Nem triste nem alegre
Foi, é, sempre será
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140 LUA SOBRE ASSISI
______________________________

Ofertado a Tiziana - Marcha

Só a energia do amor
Em nossos corações
Pode combater o mundo
E suas paixões
Salve esta força pura
Que vem lá dos céu
Que se transforma em vida e cura
Para todos nós
Viva o meu Pai Francisco
Por esta lição
Ele que achou a chave
Do meu coração
Na Lua sobre Assisi
Eu vejo o seu semblante
Sua santa pobreza
Brilha como diamante
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141 SONHO DO BEIJA-FLOR
______________________________

2X - Valsa

Eu estava sonhado a vagar
Quando uma voz divina chamou
Venha aqui onde estou
Se embalar nesta compreensão
Venha cá, de onde está
Naufragar neste rio de amor
Acordei numa linda manhã
O Sol brilhava bem dentro de mim
Eu chorei de emoção
Compreendi como eu era feliz
O mar quis se agitar
Mas gravei tudo no coração
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Eu abri bem os olhos e pensei
Quis reter para sempre este instante
Tanto fiz e forcei
Que perdi esta conexão
E a flor do amor
Se desfez dentro da ilusão
Estava assim perdido no mar
Com a dúvida e o medo a espreitar
Foi então, o beija-flor
Ascendeu a esperança em meu ser
E voou e lembrou
Foi pousar na presença de Deus
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142 RAIO DE LUZ
______________________________

Ofertado a Neide - Marcha

Quem não usa sua mente
Como um raio de luz
Fica perdido no escuro
Valei-me Jesus
Tanto faz, tanto fez
A vida vale o que é
Vamos seguir nosso rumo
Com calma e com fé
A fé em meu Jesus
É que nos traz a união
Clareza no espírito e
Paz no coração
Imploro a esta irmandade
Que tenha compreensão
Para se transformar
Na noite de São João
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143 LAVOURA DE ESTRELAS
______________________________

Marcha

A verdade vai ser restaurada
Se não ela vai se represar
E quando romper a represa
A consciência não vai aguentar
Eu digo a todos meus irmãos
Que esta forca aqui está
Pra provar no exterior
Que o interior tem que mudar
Se o coração bater mais forte
Escute o alarme soar
Apure bem a consciência
Para a verdade não se afastar
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Viva as santas alianças
Unindo o céu, a terra e o mar
Viva as plantas sagradas
Que vêm aqui nos iluminar
Meu Santo Daime rompeu os véus
Semeando estrelas no firmamento
Como um arado nos céus
Abrindo sulcos na minha mente
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144 O ESPELHO DO HOMEM
______________________________

Marcha

Para ser Homem é ser justo
Franco, leal e amigo
Assim o Mestre mostrou
E se tornou tão querido
Não é fácil ser homem
Se você acha que é
Lembrem do nosso modelo
Meu bom Jesus Nazaré
Muitos pensam que Homem
É ser brabo e orgulhoso
Como se fosse virtude
De nos fazer mais viçoso
Alguns não mantiveram
Sinceridade com os outros
Fingem ser mais não são
E falam mal do irmão
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Se você disser mas não for
Muito pior vai ficar
Quebrou com a palavra do Homem
Que Homem não pode quebrar
Se você mexe com vicio
Se arrepende mané
Que homem que se vicia
Um bom exemplo não é
Homem que é Homem se humilha
Pra na verdade estar
E poder bem compreender
Aonde o Daime mostrar
Para ser Homem é ser justo
Franco, leal e amigo
Assim o Mestre mostrou
E se tornou tão querido
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145 PROTEÇÃO
______________________________

Marcha – 2X

Cuidado de pa-pa-pai
Carinho de ma-ma-mãe
Sorrindo com alegria
Eu vou cantando assim
Salve Jesus menino
São João e os pastorinhos
O reino do Nosso Mestre
É como essas criancinhas
Aba, meu Pai Celeste
Me deste mais este anjinho
Jesus com toda doçura
Protege o seu caminho
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146 BELO TRABALHO
______________________________

Marcha

Eu vivo aqui neste mundo
Que Deus me pôs para habitar
Seguindo neste caminho
Do meu Pai Eterno e a Rainha do Mar
A chave deste mistério
No Santo Daime está
É consagrar com respeito
Ter fé em si mesmo
E a força se entregar
Com fé, firmeza e amor
Os primores se fazem notar
No salão chuviscado de ouro
A presença do Mestre se manifestar
Mas ah! Que belo trabalho
Que o Mestre pode nos deixar
Da terra sobem louvores
Sol, lua, estrelas e tudo que há
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147 CONSELHO
______________________________

Valsa

Eu quero entender
O que está se passando
Nesta família
De Juramidam
O que está certo
Não está errado
Firmado no Bem
Não existe o medo
O valor da doutrina
É pura verdade
Que cada um prova
Na sua vida
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Se existe mentira
Grandeza e engano
Se humilha pro Mestre
Te por no caminho
O poder do Mestre
É realidade
Conduta perfeita
Amor e liberdade
Eu vou encerrando
Dando este conselho
Em louvor a Deus
E do próprio aparelho
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148 BOM PASTOR
______________________________

Marcha

Neste mundo
Estou fazendo meu estudo
A vida passa
E eu quero alcançar
Meu Jesus o clamor está profundo
Mas Senhor
Onde posso te encontrar?
No firmamento
Cravejado de estrelas
Vi o poder
De Deus se manifestar
Este mistério que esta além da mente
Não tem forma não tem nome
Nem lugar

280

Como pode esta presença
Ser tão viva
Pois corre o tempo
E só aumenta este amor
Tu pode ser o Cristo verdadeiro
Mas tenho em vos
Meu amigo e bom pastor
O teu chamado
Inspirou esta doutrina
Mestre Irineu
Na floresta replantou
Tu que estavas num cipó crucificado
E no coracão de cada um ressuscitou
Eu agradeço
E tenho em mim
Esta presença
Santificada neste templo do Eu Sou
Naquele tempo
Já fazem dois mil anos
Que eu me lembro
E agora aqui estou!
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149
SÃO FRANCISCO E SANTA CLARA
______________________________
Marcha – 2X

São Francisco e Santa Clara
O Amor divino eles provaram
Foi nos tempos do passado
Irmão Sol e Irmã Lua
O futuro iluminaram
Se esta história é verdadeira
Boa semente foi plantada
Agradeço aqui na terra
A flor e o fruto desta vida
Que ao meu pai foi consagrada
Oh! Que grande alegria
O por de sol neste Subásio
Francisco, Clara, o firmamento
Unido estão sob as estrelas
Eternamente em nossa alma
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150 PALAVRA SAGRADA
______________________________

Marcha – 2X

Esta é a verdade divina
Este é um amor sem igual
Esta é a semente plantada
Que nos livra de tudo que é mal
Eu consagro a palavra sagrada
Verbo eterno, doce como o mel
Que revela todo este Mistério
E prepara as moradas do céu
Oh! Beleza de altas esferas
Harmonia dos astros também
Jaz na cruz dolorosa, o Filho
Diz: Recebe, Aleluia. Amém!
Que segredo contém esta história
Que encanta e entristece também
É o encontro de Deus com o homem
É o encontro do Homem com Deus
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151 GANGA MÃE
______________________________

Ofertado a Sri Prem Baba – Marcha – 2X

A Ganga corre no meu coração
Leva com ela toda ilusão
Só pode ser uma presença divina
Força do bem, força que me domina
A Ganga é uma mãe preciosa
Lavem suas águas
Minhas vidas passadas
Leva pra longe, Oh! mãe dadivosa
Todas as mágoas e todos os carmas
Havia guerra de deuses nos ares
Lá em Benares, desci as escadas
Andando agora nos gates sombrios
Olhando as cinzas do que fui um dia
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Pensei então chegar lá
Na outra margem
Foi o que eu pedi nesta gruta escura
Ao Senhor Shiva, uma mensagem
De paz, amor, liberdade futura
Senhor, que faço aqui neste instante?
Em que outro instante
Vem se apresentar
Quase não tenho tempo de sentir
E muito menos de como pensar.
Filho, é agora, é aqui neste momento
Que a tua mente pode parar
E a distância entre estes dois pontos
É a eternidade que vieste buscar
Então, findando aqui, minha viagem
O Santo Daime e a Ganga Mãe
O beija-flor pôs uma gota de néctar
Na flor de Lótus do meu coração
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152 O DAIME E O DHARMA
______________________________

Marcha – 2X

Ciência sagrada
Da concentração
É firmeza na mente
E amor no coração
Antes de mais nada
É prestar atenção
O compasso da vida
Na respiração
Em grande silêncio
Aqui neste momento
Fechemos as portas
A todos pensamentos
Depois disto feito
Com a mente serena
Amenas virtudes
Contra todos venenos
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Venenos mentais
São os nossos apegos
E as emoções aflitivas
Que geram o medo
Olhando de frente
Tudo se resolve
Com a mente desperta
A ilusão se dissolve
Impermanência de tudo
É um assunto tão sério
São causas eternas
Do grande Mistério
Sofrimento da vida
É uma grande aflição
Na Nobre Verdade
Está a sua extinção
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Medito no fundo
Do meu coração
Por todos os seres
Sinto compaixão
Aquilo que resta
É um grande Vazio
Na luz deste Nada
É que está o caminho
Meu Deus me dê força
Prá passar neste teste
Busco refúgio no Buda
No Daime e no Mestre
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153 ENTARDECER NO FEITIO
______________________________

Marcha – 2X

Quando eu vi tudo a brilhar
O Sol assim como dourou
Eu adorei aquela luz
Que me fez tanto feliz!
Eu descobri a vida assim
Quase não coube mais em mim
A Força do Poder Divino
Que como o ar não tem mais fim
Então entrei neste Palácio
Que minha mãe abriu pra mim
Eu vi o Trono de Marfim
Luar de prata e jasmim
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No fim de tudo a noite chega
E que repouso ela nos traz
Céu de estrela esta quietude
Que resplandece em minha paz
A meus irmãos eu digo assim
Cuidado pra não se perderem
Sabedoria o tempo traz
Quanto mais vejo eu acho em mim
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154 DESPERTO CORAÇÃO
______________________________

Ofertado a Joaquim Leão - Marcha

Aqui presente estou
Desperto coração
Na luz do Santo Amor
Eu sei que vou chegar
Caminho e tenho fé
Não sei quem me ordenou
Por onde eu vou seguindo
Eu Sou e Tudo É
Medito no vazio
Visito a minha dor
Aquece o coração
Na febre do amor
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Até parece simples
Assim como sorrir
Respiro nesse ar
Vida dentro de mim
Oh! Mar da minha alma
Acalma esta canção
A pérola que achei
És tu, meu coração
E digo mais ainda
Só para agradecer
Achei o que procurava
No fundo do meu ser
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