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I FÉ NA VIRGEM MARIA
______________________________
Oferecido por Isabela Coutinho - Marcha

Fé na Virgem Maria
Fé no meu São João
Fé na força divina
Para firmar o meu coração
Firmado na Virgem Maria
Com meu senhor São João
Me entrego a vós Jesus
Para firmar meus passos no chão
Firmado na força divina
O céu se mantém sempre aberto
No Sol eu tenho meu pai
E na Lua tenho minha mãe
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II MINHAS CANDEIAS
______________________________
Oferecido por Alex Polari - Mazurca

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 no nosso senhor
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Oh! Luz de tanta alegria
Me guia seu 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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01 SEGURA O LEME
______________________________
Marcha

Segura o leme
Desse barco com firmeza
Segura o leme o barco vai viajar
Quem nos conduz
É a mamãe natureza
Nesse barco de beleza
Também tenho meu lugar
Olho a direita minha irmã está orando
Na minha frente
Meu padrinho em pé está
Meu coração
Está bailando alegremente
Nesta tão linda corrente
O amor já vai chegar
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Vou deslizar pelo azul do firmamento
A mamãe Lua é um farol a me guiar
Presta atenção é precioso o momento
Vou fazer um juramento
Só parar chegando lá
O meu destino é o Sol pai adorado
A minha senha
Muito amor no coração
Vou convidando
Quem está do meu lado
Deixa o seu eu de lado
E comece acreditando
Segura o leme o barco já vai zarpar
Segura o leme
São João vai no comando
Respire fundo tenha fé e acredite
Olha só a linda Afrodite
É a rainha desse mar
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Vou navegar
Nas ondas do mar sagrado
E vou cantando
Que é para não me perder
Santa benção
Que sinto que está chegando
É um anjo anunciando
Meu irmão vamos vencer
A nossa meta é o coração do Sol
Que é nosso pai e tem fogo de amor
É um fogo santo
Que também habita em nós
É um fogo precioso
O nosso eu superior
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02 FLOR DE LUZ
______________________________
Oferecido a Nonata - Marcha Lenta – 2X

Eu perguntei a virgem mãe
Oh! Por favor
Como é que faço
Para resolver esta questão?
A virgem mãe
Me respondeu com todo amor
Filho põe mais fé no seu coração
A santa mãe
Eu respondi com humildade
Oh! Santa mãe
Eu trago muita fé em mim
Ela sorriu e disse filho na verdade
Você precisa trabalhar no meu jardim
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Senhora mãe
Me diga então por caridade
Como é que eu faço
Para trabalhar pra senhora
Filho olha no seu coração
Eu semeei
Uma flor de luz a cada hora
Então eu fui olhar
Para dentro de mim
E descobri
Um jardim de flores brilhantes
Distribui aos meus irmãos
Que pensam em mim
E cada flor
Se transformou em um diamante
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03 A PALAVRA DE DEUS
______________________________
Oferecido a Ana Paula Strazzer - Marcha

A palavra de Deus
É doce como mel
Ela faz a gente chegar
Mais pertinho do céu
A palavra de Deus
É boa e verdadeira
Ela faz a gente chegar
Sempre como vez primeira
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04 A FORÇA DO AMOR
______________________________
Oferecido a Luciano Strazzer – Marcha – 2X

Eu vou seguir, eu vou seguir
Eu vou seguir
Porque estou com a força do amor
Meu pai me diz, meu pai me diz
Meu pai me diz
Filho meu tu já se libertou
Segura firme tua espada de luz
Tu és guerreiro do nosso senhor Jesus
Com o escudo do amor no coração
Também és filho
Do meu senhor São João
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05 NOVA VIDA
______________________________
Oferecido a Isabela Coutinho - Marcha

Agora só me resta é agradecer
A nova vida que em mim sinto nascer
A virgem mãe abriu o meu coração
E com o poder da fé
Aqui estou com meus irmãos
Agora só me resta é agradecer
O vale da sombra da morte conheci
Mas com o poder da fé atravessei
Porque eu acredito
No santo salmo do rei Davi
Agora só me resta é agradecer
Foi a Jesus
Que eu entreguei o meu coração
E com o poder da fé me levantei
E agora tenho
Bem firmado meus pés no chão
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06 A VOZ DO MESTRE
______________________________
Marcha – 2X

Vivia nesse mundo
Esperando a morte chegar
Meu mestre me falou
Você tem que trabalhar
Trabalha com vontade
Vai mostrando seu valor
Seu lugar está reservado
Na casa do senhor
Meu mestre me falou
Eu prontamente obedeci
E agora estou firmado
Trabalhando mesmo aqui
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07 A VONTADE DE DEUS
______________________________
Marcha

A vontade de Deus é soberana
A vontade de Deus é minha irmã
Com ela eu caminho em segurança
Com ela é que eu tenho a vida sã
Reconheço nessa fé o meu caminho
Com Jesus e os meus irmãos também
Sou feliz como um passarinho
Agora sei que sou filho também
Na tristeza, a alegria logo chega
Na fraqueza, a firmeza logo vem
Aprendi a aceitar a santa vontade
O meu pai me ama como ninguém
Agradeço a meus irmãos
Que por mim pedem
A minha mãe que comigo sempre está
Ao Sol, a Lua e as estrelas
Que são as moradas do meu pai
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08 A ARTE DE AMAR
______________________________
Oferecido a Maitê Proença - Marcha

Não duvide do mestre que aqui está
Não duvide do mestre que aqui está
Ensinando a arte de bem viver
E a mais antiga arte
Que é arte de amar
Esta arte é mais antiga que a Terra
E nasceu no coração do Sol central
Através de sete raios coloridos
Vai lembrando os esquecidos
Que o homem é imortal
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Imortal, mas o corpo nasce e morre
É a alma que renasce em outro lugar
Vai viver no jardim de belas flores
Compreendendo que as dores
Ensinavam a amar
Amar é arte da paciência
É a ciência de esperar com alegria
Que os seres vivam todos na verdade
Numa linda irmandade
Assim como Deus queria
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09 FILHO PRÓDIGO
______________________________
Marcha

Essa luz, essa luz, essa luz
Dentro do meu coração
É Jesus, é Jesus, é Jesus
Me ensinando o caminho do perdão
O perdão sou eu mesmo que me dou
Trabalhando e mostrando o meu valor
É meu pai que me chama com amor
Volta filho que uma festa eu te dou
Vai, pródigo vai
Volta para casa do teu pai
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10 SETE ESTRELAS
______________________________
Oferecido a Íris Celeste - Marcha

Eu vi sete estrelas
Bailando lá no céu
O coração me disse
Este é o salão de Deus
Nesse salão celeste
Se faz a integração
Dos sete corpos meus
Em sagrada evolução
Caminhando na luz
Nada tenho a temer
As sete estrelas cantam
O hino do bem querer
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Irmãos não duvideis
O amor é a solução
O amor se manifesta
Em legítima união
A união divina
Se faz na consciência
A porta é estreita
É preciso ter ciência
Ciência e sabedoria
Do meu rei Salomão
Caminho da sublime
Experiência do coração
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11 PODER DA FLORESTA
______________________________
Oferecido a Luciano Strazzer - Valsa

Meu anjo da guarda
E meu São Miguel
São eles que me abrem
As portas do céu
Caminho com eles
Caminho na luz
No meu coração
O meu mestre Jesus
Meu mestre me ensina
Dor é alegria
Segui o exemplo
Da Virgem Maria
Nesse poder quero permanecer
Nesse querer é que está o poder
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Poder da fé
Que aqui se manifesta
No meu Santo Daime
Poder da floresta
A Santa Maria
Me dá o conforto
Estou morto, estou vivo
Estou vivo, estou morto
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12 A VOZ DO DESERTO
______________________________
Oferecido a Fábio Strazzer - Marcha

Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Arrepende meu irmãos
Compreende meu irmão
A vida é doação do Sol dourado
Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Raciocina meu irmão
Limpa o teu coração
A vida é doação do Sol dourado
Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Alegra a tua dor
Recebe esse amor
Da Lua reflete o Sol dourado
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Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Persevera meu irmão
Guarda no teu coração
Que a Lua é espelho do Sol dourado
Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Te firma nas estrelas
Elas são as flores belas
Do jardim no palácio encantado
Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
As estrelas são seres
Cumprindo seus deveres
No jardim pros corações necessitados
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Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Reconhece essa voz
Se ouve dentro de nós
É a voz do teu ser reencontrado
Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Não duvide meu irmão
Abre o teu coração
A hora é da comunhão
Com o mais sagrado
Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
Em Elias já reinou
São João continuou
No padrinho Sebastião o seu reinado
Ouvi a voz que vem
Lá do deserto a me chamar
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13 QUE ACABE TODA DOR
______________________________
Marcha

Numa noite de festa
Recebi esta instrução
O poder da floresta
Também está no coração
Orai, cantai louvores
Apelai ao criador
Que cesse o sofrimento
E acabe toda a dor
Transcende essa dor
Reencontra a alegria
Escuta o professor
Disciplina todo dia
Orai, cantai louvores
Apelai ao criador
Que cesse o sofrimento
E acabe toda a dor
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O Sol nos alimenta
É de noite, é de dia
A prece nos sustenta
Em sagrada disciplina
Orai, cantai louvores
Apelai ao criador
Que cesse o sofrimento
E acabe toda a dor
A dor é passageira
Na viagem para o céu
É irmã prisioneira
Suspirando por Deus
Orai, cantai louvores
Apelai ao criador
Que cesse o sofrimento
E acabe toda a dor
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Apela com firmeza
Não divide um só momento
A fé é irmã guerreira
Libertando o sofrimento
Orai, cantai louvores
Apelai ao criador
Que cesse o sofrimento
E acabe toda a dor
A dor em liberdade
Em alegria se transforma
Orai, cantai louvores
Todo dia e toda hora
Orai, cantai louvores
Apelai ao criador
Que cesse o sofrimento
E acabe toda a dor
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14 SALA IMPERIAL
______________________________
Oferecido ao padrinho Alfredo - Marcha

Volto a lhe dizer
Volto a lhe falar
Junto a meu rei
É que é o meu lugar
O rei Juramidam
É da tribo de Judá
Brilha na floresta
Lá do Céu do Mapiá
Meu rei Salomão
Filho de Davi
Me ensina a estar lá
Mesmo quando estou aqui
O mestre Jesus
É o rei dos reis
Ele me habita
E ensina a santa lei
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Santa lei de Deus
Me leva ao lar de amor
Onde eu habito
Onde habita o meu senhor
Meu rei, meu senhor
Senhor imperial
Do reino de luz
Do império do astral
Volto a lhe dizer
Volto a lhe falar
Eu estou aqui
E em todo lugar
Meu reino é tão grande
Que não cabe na razão
Mas tem uma porta
Dentro do seu coração
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Encontrando essa porta
Rogai, pedi, batei
Se ela se abrir
Encontrarás com o rei dos reis
Na sala imperial
Dentro do seu coração
Reluz o ouro e a prata
Das minas de Salomão
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15 MATÉRIA SAGRADA
______________________________
Oferecido a Heloísa Arruda - Marcha

Deus, eterno Deus
Estou aqui, divino pai
Estou aqui
Para te ouvir
Silencia o meu eu
Silencia o meu eu
Silencia o meu eu
Silencia o meu eu
Mãe, divina mãe
Estou aqui Oh! Mãe divina
Estou aqui
Para te sentir
Limpa o meu coração (4x)
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Filho, divino filho
Estou aqui, sou teu irmão
Estou aqui
Peço o meu perdão
Me ensina a trabalhar (4x)
Eu sou da luz
Nasci na luz
Vivo na luz
Eu sou a luz
Vamos iluminar (4x)
Divino pai, divina mãe
Divino filho
Divina luz
Divino eu
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Eu sou, eu sou, eu sou
Eu sou, eu sou, eu sou
Eu sou, eu sou, eu sou
Eu sou aquele que é
O espírito é divino
A matéria é sagrada
O ser humano é o filho
Consciência resgatada
O meu mestre é Jesus (4x)
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16 OH! LUA MINHA MÃE
______________________________
Oferecido a Ana Paula Strazzer - Marcha

Oh! Lua minha mãe
Peço um conforto seu
Oh! Luz minha mãe
Quem lhe pede é um filho seu
Oh! Lua minha mãe
Lua nova, faz crescer
Com seu sorriso de prata
Para toda Terra ver
Oh! Luz minha mãe
Sinto já o conforto seu
Seu filho agradecido
Que rogou e mereceu
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17 FILHO DA RAINHA
______________________________
Oferecido a Noé Arruda – Valsa – 2X

Penso em Nossa Senhora
Eu chamo a virgem mãe
Dentro do meu coração
Sinto a presença da Virgem
Maria da Conceição
Ela é uma fonte de luz
É um poema de amor
Dentro do meu coração
Sinto a presença do filho divino
Jesus, o nosso senhor
Sinto paz e alegria
Minha alma está em festa
Dentro do meu coração
Saúdo a presença de mais um filho
Da rainha da floresta
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