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01 EU VOU CAMINHANDO
______________________________
Marcha

Eu vou caminhando
E eu vou caminhar
Que minha mãezinha
Está a me acordar
Acordamos
Meus irmãos
Vamos dar valor
A Santa Maria
A Santa Maria
E meu senhor São João
Que são as pessoas
De Juramidam
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02 MINHA SEMPRE VIRGEM MARIA
______________________________
Marcha

Minha sempre Virgem Maria
Não me deixe esmorecer
Eu quero seguir com vós
Aqui dentro do poder
Meu mestre a vós eu peço
Tenha de mim compaixão
Eu quero seguir com vós
E com meu senhor São João
Passarinho está cantando
Dentro do jardim de amor
Vamos amar com firmeza
O jardim do beija-flor
No jardim do beija-flor
Tem tudo que procurar
Nós temos a nossa saúde
Porque o mestre nos dá
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03 MEU MESTRE
______________________________
2X – Marcha

Meu mestre a vós eu peço
De todo meu coração
Para mim poder seguir
No caminho da salvação
Minha sempre Virgem Maria
E meu senhor São João
O meu senhor São João
Ele é o dono do poder
Os que for desobediente
O chicote vai descer
A meu mestre a vós imploro
Tenha de mim compaixão
Dai-me fé e dai-me luz
Para mim e os meus irmãos
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04 VOU SEGUINDO
______________________________
Marcha

Vou seguindo, eu vou seguindo
Com prazer e alegria
Vou seguindo os meus passos
Dentro da soberania
Vou seguindo, eu vou seguindo
Junto com a Virgem Maria
Oh! Virgem Santa Maria
Vós seja minha guia
Peço a vós que não me despreze
Junto com a minha família
Meu divino pai eterno
Me bote a santa benção
Para mim poder chegar
Aos pés de Juramidam
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05 A ESTRADA ESTÁ ABERTA
______________________________
Marcha

A estrada está aberta
Para todos nós seguir
Acompanhando o nosso mestre
Que é a flor deste jardim
A meu mestre a vós eu peço
Dentro do meu coração
Que vós me dê a santa luz
Para mim e os meus irmãos
Nossa mãe Santa Maria
E o senhor rei Salomão
É ele é quem nos guia
Nós dentro desta união
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06
CONTEMPLANDO A NATUREZA
______________________________
Mazurca

Vou seguindo, eu vou seguindo
Dentro do jardim de amor
Contemplando a natureza
Do nosso pai criador
Nosso mestre é quem nos ensina
Junto com a virgem mãe
É quem nos dá toda clareza
Aqui dentro do rebanho
A meu mestre a vós eu peço
É para eu entender
Me dê firmeza e amor
Para eu poder compreender
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07 MINHA MÃEZINHA
______________________________
Marcha

Minha mãe, minha mãezinha
Tenha de mim compaixão
Eu peço a vós a santa luz
E me dê a pureza no meu coração
Ama ao pai eterno
E ama também aos seus irmãos
Firma o seu pensamento
E cumpre com a obrigação
Meu mestre a vós eu peço
Que vós me segure bem na minha mão
Sigo com muita alegria
Junto com os meus irmãos
Eu quero seguir na estrada
Com meu São João
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08 OH! MINHA MÃE
______________________________
Marcha

Oh! Minha mãe
Eu vejo lá nas alturas
Me bote a santa benção
Para eu poder caminhar
Vou caminhando
O caminho da perfeição
Junto com a Virgem Maria
E o senhor rei Salomão
Oh! Minha mãe
Eu quero estar ao vosso lado
Vós me dê a santa luz
Para eu poder caminhar
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Eu peço e rogo
Por todos os meus irmãos
Que mentalize a mente
E alimpe o coração
Estudo fino
Eu digo aos meus irmãos
Para nós enxergarmos
As faces de São João
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09 MEU PAI É DEUS
______________________________
Marcha
Meu pai é Deus
Meu pai é Deus
Que eu vejo
No infinito do astral
Da onde vem
Esta grande luz
Que ilumina
Todo povo universal
As matas verdes
As matas verdes
Que cobrem toda terra criadora
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Os pássaros cantam
Os pássaros cantam
E alegram
A floresta universal
Santa Maria
Mãe de Jesus
Que resplandece
Aqui na Terra, a santa luz
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10 TE HUMILHA
______________________________
Valsa

Te humilha, te humilha
Te humilha de coração
Veja quem está ensinando
É o senhor rei Salomão
O senhor rei Salomão
E a Virgem da Conceição
E todos seres divinos
Do meu senhor São João
Sempre peço, eu sempre peço
Conforto para os meus irmãos
Para nós se respeitar
No jardim de São João
O povo estão rebeldes
Que não presta atenção
E os que forem desobedientes
Vão ficar caído no chão
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11 OLHEI PARA O TEMPO
______________________________
Valsa

Olhei bem para o tempo
E o tempo foi desmudando
Era o meu pai divino
Que vinha se aproximando
Meu corpo esmoreceu
Eu comecei a chorar
Pedindo ao pai divino
Que venha nos levantar
Continuei a jornada
Com grande satisfação
Para eu poder receber
O meu senhor São João
O meu senhor São João
E a Virgem da Conceição
Patriarca São José
É o dono desta missão
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12 QUATRO LINHAS
______________________________
Marcha

Quatro linhas e quatro letras
São essas primozias
São palavras do meu mestre
Daime e Santa Maria
Vou seguindo, eu vou seguindo
E vou na minha direção
Seguindo nesta estrada
Da Virgem da Conceição
Peço sempre a meu pai
A meu senhor São João
Peço a vós que me defenda
De toda esta ilusão
Meu Jesus de Nazaré
Me bote a santa benção
Vós me dê a santa luz
Iluminai o meu perdão
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13 PEDI FORÇA A MEU PAI
______________________________
Valsa

Eu pedi força a meu pai
Dentro do meu coração
Eu pedi a virgem mãe
Vós me dê uma transformação
Vós me dê uma transformação
Dentro do meu coração
Para eu cantar com alegria
Na noite de São João
Vai seguindo, vai seguindo
Vai prestando bem atenção
Nos dê paz, nos dê saúde
No jardim de São João
Meu Jesus de Nazaré
Tenha de mim compaixão
Perdoai as minhas culpas
E vós me dê o meu perdão
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14 PASSANDO AS AMARGURAS
______________________________
Maria Brilhante - Valsa

Estou passando as amarguras
Junto com rei Salomão
Isto é pra mim ficar sabendo
Que eu estou dentro da missão
Meu divino pai eterno
E meu senhor São João
Firmai os nossos pensamentos
E segurai na minha mão
Estou passando um juramento
Que aqui foi prometido
Meu divino pai eterno
De vós eu seja protegida
Vem seguindo os teus passos
E vem na minha direção
Quanto tu chegar na frente
Encontra quem te dê a mão
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15 CANTO E TORNO A CANTAR
______________________________
Marcha

Eu canto e torno a cantar
Rezo e torno a rezar
Eu pedi força do céu
Da terra, da floresta e do mar
Pedi força a Juramidam
E ao meu senhor São João
E ao patriarca São José
Para alimpar o nosso coração
A sempre Virgem Maria
E o senhor rei Salomão
É ele é quem nos guia
No caminho da salvação
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16
PEDI CONFORTO A MINHA MÃE
______________________________
Marcha

Pedi conforto a minha mãe
Para eu seguir na estrada do amor
Seguindo com meu São João
Que ele é a minha flor
Firmada na força das águas
O pensamento subiu pro além
Para mim conhecer a verdade
De Juramidam e da Virgem Maria
Minha sempre Virgem Maria
Eu quero sempre de vós aprender
Conhecer o firmamento
E todos planetas que nele habitar
Estrela Dalva com seu resplendor
As Três Marias com seu brilho radiante
O Sete Estrelas, ele tão bonito
Os três reis do oriente, eles são galantes
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17 MEU PAI
______________________________
Marcha

Meu pai eu estou aqui
Eu estou prestando atenção
Eu canto é com alegria
E por amor a São João
Meu pai eu estou pedindo
De todo meu coração
E vós me dê a sua saúde
Para mim e os meus irmãos
Pisa firme e segue em frente
Com amor e com alegria
Que tu segue na verdade
Da sempre Virgem Maria
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18 PEDI FORÇA AS ESTRELAS
______________________________
Marcha
Eu pedi força as estrelas
Para mim poder viajar
Para mim conhecer a verdade
Saber aonde ela está
Eu pedi força ao Sol
Para mim poder viajar
Para mim conhecer o meu pai
Saber aonde ele está
Eu pedi força a Lua
Para mim poder viajar
Para mim conhecer a minha mãe
Saber aonde ela está
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Meu senhor São João Batista
Ele é o meu protetor
E a minha Santa Maria
Ela é a minha professora
Santo Daime, ele vive na floresta
Ele é um ser divino
E ele tem muito amor
E ele dá os ensinos
Minha sempre Virgem Maria
E o senhor rei Salomão
Aqui perante eles estão
Para dar a consagração
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19 MEU PAI QUE TEM AMOR
______________________________
Marcha

Meu pai, meu pai
Meu pai que tem amor
Para eu seguir neste caminho
Me encontrar com o beija-flor
Eu canto, eu canto
Eu canto e vou cantar
Para louvar ao pai eterno
E a rainha Iemanjá
Do firmamento
É da onde vem a luz
Que ilumina todos seres
Que acompanham Jesus
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20 JÁ CHAMEI
______________________________
Maria Corrente da Silva – Valsa

Já chamei, estou chamando
O meu beija-flor
Vós me dê a minha saúde
E o vosso amor
O vosso amor
Ele tem doçura
É do pai eterno
E da virgem pura
A virgem pura
Ela tem formosura
E é quem nos segura
Aqui neste jardim

23

Neste jardim
Tem flores perfumosas
E tem um zelador
E tem pedras preciosas
Este zelador
É o nosso bom Jesus
E São João Batista
É o nosso pastor
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21 CHAMADA
______________________________
Raimundo Nonato de Souza - Valsa

Meu irmão que se mudou deste chão
Deixando o mundo de ilusão
Se mudou, se mudou
Se mudou deste chão pro astral
Se mudou, se mudou
Se mudou deste chão pro astral
Foi meu pai quem mandou chamar
Que o tempo completou
Vai seguindo, vai seguindo
Atender o nosso pai criador
Vai seguindo, vai seguindo
Atender o nosso pai criador
Vai seguindo, vai seguindo
Atender o nosso pai criador
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22 MINHA MÃEZINHA
______________________________
Roberto Bernardo - Marcha

Minha mãe, minha mãezinha
És dona do meu coração
Eu peço que vós me ensine
Na casa de São João
Meu mestre a vós eu peço
Se caso eu merecer
Eu peço que vós me ensine
Eu entender este A.B.C.
Eu peço aos meus irmãos
Aqueles que quiser seguir
Prestar atenção as palavras
Que nós temos que cumprir
Me firmo neste caminho
E no dono deste poder
Eu peço a vós a santa luz
Para todos nós vencer
26

23 AZUL DO FIRMAMENTO
______________________________
Luiz Lopes - Marcha

No azul do firmamento
Um brilho cor de cristal
É minha mãe me olhando
Do reino celestial
Vejo o Sol, eu vejo a Lua
Vejo a floresta e o mar
Vejo o vento e as estrelas
Vejo a Terra aonde está
As estrelas somos nós
Mas só depende é trabalhar
Não falar do seu irmão
E se compor em seu lugar
Tudo eu já declarei
Nada mais posso falar
Na hora do julgamento
Muitos vão se assustar
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24 CHEGUEI NESTA CASA
______________________________
Marcha

A meu mestre a vós eu peço
Dentro do meu coração
Eu quero seguir com vós
Neste mundo de ilusão
Quando eu cheguei nesta casa
Comecei a trabalhar
Encontrei tudo difícil
Quase eu não pude passar
Minha mãe, minha mãezinha
A vós eu vou pedir
Vós me dê vosso conforto
Para todos nós seguir
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25 EU VOU SEGUINDO
______________________________
Marcha
Eu vou seguindo
Os passos que Deus me dá
A minha mãe
Mandou eu aqui cantar
Mau pai me ajude
Me dê a santa saúde
O meu reino de glória
Eu quero alcançar
Eu peço força
Eu peço força ao pai eterno
Eu peço força
Ao meu senhor São João
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Eu peço força
A Virgem da Conceição
Ao senhor Mestre Irineu
E ao menino Jesus
Eu peço força
Eu peço força aos santos reis
Eu peço força
A meu São Sebastião
Que ele é
O nosso guerreiro
E ele é quem domina
O terreiro desta sessão
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26 GOTA DE ORVALHO
______________________________
Valsa - Marcha

Cheguei, cheguei
Cheguei e aqui estou
Com meu rei Oxossi
E meu pai Xangô
Cheguei, cheguei
Cheguei e vou afirmar
Na linha de Umbanda
Dos sete Orixás
Cheguei, cheguei
Cheguei e vou afirmar
Sou Gota de Orvalho
Vim para trabalhar
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27 PEDI A MEU MESTRE
______________________________
Marcha

Eu pedi a meu mestre
Que viesse me curar
Com a força de Xangô
E da rainha Iemanjá
Eu pedi a meu mestre
Que viesse me curar
Com a força de Oxum
E de meu pai Oxalá
Eu pedi a meu mestre
Que viesse me ajudar
Com a força de Ogum
E Currupipipiraguá
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28 VOU SEGUINDO
______________________________
2X - Marcha

Eu vou seguindo
Nesta estrada
De Jesus Cristo
De São João
Eu sempre peço
Ao meu Jesus
Que abençoe
Os meus irmãos
Oh! Meu Jesus
De Nazaré
A vós eu peço
O meu perdão
Peço a minha mãe
Minha mãezinha
Que é a Virgem
Da Conceição
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29 FORÇA DO CÉU
______________________________
Marcha

Pedi força do céu
Da floresta e do mar
Pedi aos meus arcanjos
Para vir me ajudar
Pedi a São Miguel
Para me abençoar
Limpar a minha estrada
Para eu poder caminhar
Pedi a santa estrela
Para me iluminar
Pedi meu papai velho
São José de Arribamar
Pedi a virgem mãe
Para me purificar
Eu pedi um conforto
A minha mãe Iemanjá
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30 CABOCLO ORIENTAL
______________________________
2X - Marcha

Gota de Orvalho
Vem trabalhar
Com seu amor
No coração
Ele traz a paz
Ele traz o amor
Ele traz a cura
Em suas mãos
Lava, lava
E purifica
Ele alimpa
O coração
Eu sou caboclo
Oriental
Da sempre Virgem
Da Conceição
35

31 A FORÇA DAS ÁGUAS
______________________________
Marcha

Eu vou seguindo
Dentro desta luz
Com meu Jesus
E São João
A estrela Dalva
No meu coração
As Três Marias
Limpa minha visão
A força das águas
Vem nos ajudar
A Virgem Maria
Lavai, lavai
Eu estou na batalha
E tenho que batalhar
É com Ogum Megê
E Ogum Beira-Mar
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32 LAI VEM IEMANJÁ
______________________________
Marcha

Lai vem, lai vem, lai vem
Lai vem a mamãe Iemanjá
Trazendo todos peixinhos
Lá do fundo do mar
Lai vem, lai vem, lai vem
Lai vem as princesas do mar
Trazendo todas ondinhas
Para nós viajar
Lai vem, lai vem, lai vem
Lai vem as Oxum do mar
Trazendo todas gotinhas
Para nós se lavar
Pedi a Oxum Maré
Para nos ajudar
Ele chamou todos guerreiros
E Ogum da Beira- Mar
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33 SALVE MEU SÃO IRINEU
______________________________
2X - Valsa

Salve meu São Irineu
E meu senhor São João
Salve a Virgem da Conceição
Salve todos os meus irmãos
Salve Ogum da Beira Mar
Salve a rainha Iemanjá
Salve os seres divinos
Que vem nos abençoar
Salve o Sete Forças
Que veio nos ajudar
Ele é filho da virgem mãe
E da rainha Iemanjá
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34 UM PEDIDO A MEU MESTRE
______________________________
Valsa

Eu fiz um pedido a meu mestre
Para ele vir me ajudar
Me curar a minha matéria
Que Jesus Cristo é quem pode curar
São Miguel é um anjo guerreiro
Vencedor de toda demanda
Ele veio limpar o terreiro
De Jesus Cristo e de Juramidam
O terreiro é o nosso coração
Onde Deus pode habitar
São Miguel e São Rafael
E São Gabriel são os anjos curadores
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Pedi força a minha mãezinha
Pra alegrar o meu coração
Pedi força a meu Senhor Jesus
Pedi força a meu Senhor São João
São Rafael é o anjo curador
Ele cura todos irmãos
Ele cura toda doença
Que perturba os nossos irmãos
Vou seguindo a minha jornada
Vou cumprindo a minha missão
Vou cuidando dos pequenininhos
Que alegra o meu coração
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