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ORAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO
Oh! Meu pai, livrai-me da
autocomiseração e da preguiça. Dême ânimo para trabalhar e não deixar
vir abaixo tudo que consegui receber
de presente. Fortalece meu corpo e
minha mente, para eu não derribar e
traz-me o vigor para trabalhar na tua
grande
obra.
Iluminai
cada
amanhecer com a luz da paciência e
da verdade, para que eu vença a treva
da ignorância e da maldade. Afastai
de perto de mim os homens sem fé e
sem caridade, seres sugadores de
energia vital, e fortalece meu espírito,
dando-me força e amor para que eu
possa me transformar e trabalhar na
construção de vossa obra santa
Amém
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I NAVEGO NA BARCA
_____________________________
Marcha .

Navego na barca do meu padrinho
Estou aqui autorizado a viajar
A fortaleza onde me irradeia o Sol
Vem o comando lá do Céu do Mapiá
Navego na barca do meu padrinho
Estou aqui tenho passagem para entrar
Estou dizendo e todos prestem atenção
Estou aqui autorizado acordar
Navego na barca do meu padrinho
Estou aqui autorizado acordar
Estou rogando
E todo aquele que é irmão
Que vai descendo lá do alto devagar
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Navego na barca do meu padrinho
A lealdade é a passagem para entrar
Sou convidado nessa ceia do divino
Porque estou firme
Estou aqui a me apresentar
Navego na barca do meu padrinho
Porque sou firme
E ninguém queira duvidar
Tenho justiça sou filho do justiceiro
Eu sou herdeiro
E tenho a ordem para entrar
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Lealdade é o dom do meu padrinho
É muito pouco
O que ele pede para nos dar
Tá duvidando
Está zombando do comando
Muito cuidado e não vai se atrapalhar
Navego na barca do meu padrinho
E no comando do senhor rei Salomão
Esta missão
De Deus do céu e da rainha
A disciplina quem prepara é São João
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01 DEUS DE MISERICÓRDIA
_____________________________
Oferecido por Lúcio Mortimer – Valsa .

Deus de misericórdia
Meu pai soberano
Me dê a vossa mão
Nas provas que estão passando
Dai-me a paciência
Que o gosto é de fel
Seja feita a vossa vontade
Na terra como no céu
Assim é nossa vida
Alegria e sofrimento
Agradeço pela vez
De estar nesse padecimento
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Crescei a minha fé
Dai-me a conformação
Precisa ter firmeza
E entender a transformação
Eu estou em pé firme
Firmado no meu lugar
Que tudo aqui passado
Seja para vos louvar
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02 DOU VIVA
_____________________________
Oferecido por Roberto Corrente – Marcha.

Dou viva a Deus lá nas alturas
A virgem mãe, Jesus Cristo redentor
Dou viva ao patriarca São José
Viva todo ser divino
Nosso mestre ensinador
Dou viva a toda irmandade
Aqui no pé do santo cruzeiro
Dou viva aos nossos visitantes
Viva o aniversariante
E dou viva a nova era

6

Vamos todos seguindo na doutrina
Da virgem mãe
Do meu senhor São João
Aqui eu peço e rogo todo dia
Oh! Minha Santa Maria
Me livrai da tentação
Vamos todos meus irmãos se firmar
Aqui dentro desta doutrina
Vamos todos mostrar nosso amor
Para todos dar valor
Ao mestre que nos ensina
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03 EU SOU ZELADOR
_____________________________
Valsa.

Eu sou zelador desta casa
Desta casa eu sou zelador
Eu zelo esta casa divina
Meu mestre foi quem me entregou
Eu zelo esta casa divina
Que meu mestre me entregou
Junto com minha família
Meu mestre foi quem ordenou
Para ser zelador desta casa
Muitas provas meu mestre cobrou
As dores que estão passando
Meu mestre foi quem mandou
Pra fazer esta casa divina
Jesus que é meu redentor
Fez esta limpeza bendita
Afastando o pecado e a dor
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Afastando todo o pecado
Limpando toda esta dor
Replantando a santa doutrina
No terreiro da fé e do amor
Não é para te derribar
Que o mestre mandou esta dor
É pra tu tomar consciência
É pra te fazer zelador
Quem quiser zelar esta casa
Que o divino pai nos mandou
É seguir respeitando os ensinos
Consagrando bem este amor
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04 A VOZ QUE CHAMA
_____________________________
Marcha – 2X .

A voz que chama
É da rainha da floresta
Vou atender ao chamado deste amor
A voz que chama
É da rainha da floresta
É a voz de Deus
É Jesus Cristo Redentor
A voz que chama
É da rainha da floresta
A voz que chama
É do mestre ensinador
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O mestre chama
Pra ajuntar os filhos dela
Pra reunir todos neste grande amor
A voz que chama
É da rainha da floresta
É a voz de Deus
É Jesus Cristo Redentor
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05 ILUMINOU
_____________________________
Marcha – 2X .

Iluminou e clareou
Iluminou e clareou
Quem trouxe a luz
Foi o mestre ensinador
Raiou, raiou
Soberana luz de amor
É a rainha
É o império criador
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06 PEÇO A MEUS IRMÃOS
_____________________________
Marcha – 2X .

Peço a meus irmãos pra não correr
Correndo está fora do poder
Chegou a hora de todos trabalhar
Estejam em pé firmes
Quando o dia clarear
A rainha da floresta é nossa mãe
Louvado seja, bem louvado o nosso pai
A rainha da floresta nos chamou
Estejam em pé firmes
Que o dia clareou
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07 PAPAI VEM CÁ
_____________________________
Marcha – 2X.

Papai vem cá, papai vem cá
Papai vem cá, vem para me ajudar
Mamãe me disse, para eu me acalmar
Que a solução estava perto de chegar
Agora eu sei quem te mandou
Quem te mandou
Foi a divina luz de amor
E a estrela que aqui brilhou
Iluminou foi a divina luz de amor
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08 ESCLARECEU
_____________________________
Marcha – 2X.

Esclareceu eu digo aqui, esclareceu
Esclareceu eu vejo tudo clarear
Esclareceu eu digo aqui, esclareceu
Esclareceu eu vejo tudo iluminar
Esta justiça no terreiro de São João
O justiceiro é quem vem para cobrar
É a justiça do padrinho Sebastião
Que está aqui e veio aqui te endireitar
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09 VENHO DO LADO DE CÁ
_____________________________
Marcha.

Venho do lado de cá
Eu venho pra lhe ajudar
Tudo que tu tem pra ver
É tudo que tem que buscar
Te entrega para esta força
Te entrega com decisão
Dentro deste terreiro
Eu te tenho na palma da mão
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10 EU VOU DIZER PARA
TODOS NESTA CASA
_____________________________
Marcha – 2X .

Eu vou dizer para todos nesta casa
Eu vou dizer para todos meus irmãos
Quem quiser
Seguir na linha da verdade
Tenha lealdade e amor no coração
Jesus Cristo é o dono dos ensinos
É nosso mestre é o chefe da missão
Quem quiser trabalhar neste terreiro
Seja bom guerreiro
Do padrinho Sebastião
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11 VOU PROCURANDO
_____________________________
Marcha – 2X .

Vou procurando e com meu pai
Vou encontrando
Eu vou
Com ele eu quero ir
A disciplina da Rainha
É prata fina
É corretivo
Para quem quiser seguir
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12 SETE PONTAS
_____________________________
Marcha – 3X .

Sete-Pontas é o guarda da porteira
Sete-Pontas é o guarda do portão
Sete-Pontas
Não deixa demanda inteira
Seu Sete-Pontas
Não deixa demanda, não
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13 CABOCLO SERRA-VERDE
_____________________________
.

Caboclo firma o ponto lá no alto
Caboclo Serra-Verde aqui chegou
Caboclo firma lá na cachoeira
Firma aqui nesta pedreira
Firma aqui aonde estou
Ai! Meu caboclo
Firma o ponto lá no alto
Caboclo Serra-Verde aqui chegou
Caboclo firma lá na cachoeira
Firma aqui nesta pedreira
Firma aqui aonde estou
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14 EU VOU DIZER
_____________________________
Marcha .

Eu vou dizer aos meus irmãos
Eu vou dizer como foi que se passou
É seguir com paciência na doutrina
Que tens a guarda
Do meu mestre ensinador
A guarda do meu mestre é muito fina
A virgem mãe foi quem mandou
Seguirmos sempre o bom caminho
De Jesus Cristo Redentor
Jesus Cristo é o dono dos ensinos
O nosso mestre é o zelador
Neste terreiro com São João
Eu sou herdeiro deste amor
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15 O MESTRE QUE SUSTENTA
_____________________________
Marcha .

É o mestre que sustenta este cruzeiro
Eu sou herdeiro
E é meu mestre quem me dá
O mestre manda trabalhar
Pronto eu pra lhe ajudar
Também devo sustentar este cruzeiro
Eu sou herdeiro
E eu também quero zelar
O mestre manda eu seguir
Pronto eu estou aqui
Eu convido meus irmãos para seguir
Neste caminho
Que o mestre nos mostrou
Neste terreiro com São João
Dou viva ao mestre
Jesus Cristo Redentor
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16 MEU TEMPERO
_____________________________
Marcha – 2X .
Estou aqui, vou afirmar
No meu tempero, não vai faltar
Não vai faltar pra quem quiser
Não vai faltar pra quem vier
Para quem vier com todo amor
Neste tempero temperador
Para quem vier e bem seguir
Nesta missão do redentor
Quem quiser seguir comigo
Preste atenção no que eu digo
Preste atenção nesta instrução
Vai aprendendo a ser amigo
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17 POR AQUI QUE VOU PASSANDO
_____________________________
Marcha – 2X .

É por aqui que eu vou passando
É por aqui que eu vou passar
E por aqui vou procurando
E por aqui quero encontrar
Neste caminho que eu vou passando
Neste caminho que eu vou passar
Tem tanto espinho neste caminho
Vós me ensine eu evitar
E vós me dê vosso conforto
E vós me dê conformação
E vós me dê vossos ensinos
E vós me dê compreensão
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18 SALVE A FORÇA DO MESTRE
_____________________________
Valsa – 2X .

Salve a força do mestre
Aí onde está
Salve o mestre da cura
E mamãe Iemanjá
Salve a cachoeira
Aí onde está
Mamãe Oxum
Vem aqui consolar
Lavando nas águas
Para purificar
Este filho de fé
Veio aqui se curar
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19 DOU VIVA A MEU
PAI NAS ALTURAS
_____________________________
Valsa .

Dou viva a meu pai nas alturas
Dou viva porque posso dar
Dou viva a mamãe nas alturas
Nas alturas aonde está
Dou viva a papai
Dou viva a mamãe
E ao mestre
Aonde está
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20 SANTO ANTÔNIO
_____________________________
Marcha – 2X .

Meu Santo Antônio
Nossa casa socorrei
Meu Santo Antônio
Nossa causa defendei
Vós nos ajude
A nos livrar de todo mal
Vós me ensine atravessar este portal
Vós me dê paz, dê firmeza e dê amor
Vós me ensine se eu for merecedor
Vós me ajude a suportar a ingratidão
Para eu seguir com firmeza na missão
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21 MAMÃE OXUM
_____________________________
Marcha .

Oxum, Oxum vem cá
Vem cantar na beira d’água
Para seus filhos se alegrar
Mamãe Oxum cantou
Cantou na beira d’água
Estes cânticos de amor
Oxum, Oxum vem cá
Vem cantar na beira d’água
Para seu filho se alegrar
Mamãe Oxum cantou
Cantou na beira d’água
Estes cânticos de amor
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22 CLAREIA
_____________________________
Valsa – 3X .

Ilumina, ilumina e clareia
Traz a lua cheia
Para clarear
Ilumina os caminhos na Terra
Faz paz onde há guerra
Para nós caminhar
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23 PAI AMOROSO
_____________________________
Marcha .

Aqui eu sou pai amoroso
Tenho amor aos filhos meus
Mas é preciso disciplina
Para poder seguir em frente
Mais é preciso disciplina
Pra endireitar os filhos meus
Que é para ver com mais clareza
Dentro da luz que Deus nos deu
Mas é preciso disciplina
E ser leal se prometeu
E ser fiel consigo mesmo
Para poder ser filho meu
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24 BRILHO DO SOL
_____________________________
Marcha – 2X .

Eu sou brilho do Sol
Sou brilho da Lua
Dou brilho as estrelas
Porque todas me acompanham
Eu sou brilho do mar
Eu vivo no vento
Eu brilho na floresta
Porque ela me pertence
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25
APRENDENDO A ME CURAR
_____________________________
Marcha .

Eu vivo na floresta
Aprendendo a me curar
Eu convido meus irmãos
Vamos todos se cuidar
Estou dentro da batalha
Sofrendo mas estou feliz
Nela estou aprendendo
O que eu ainda não sabia
Eu não vou enganar
Eu vim e vou dizer
Quem quiser passar nas provas
É começar do A B C
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Examinar a consciência
É a primeira lição
Ter firmeza e ter amor
E amar os seus irmãos
Isto eu digo é por que sei
Porque estou examinando
É o tempo do apuro
Do meu senhor São João
Já foi dito e lembrado
Todos prestem atenção
O começo da história
Vem do rio de Jordão

33

Este Hinário pertence a:

Versão 3.1 – Março de 2013
34

