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I HOMENAGEM A SÃO JOÃO
______________________________
Neucilene – 14/09/2001 – Marcha

Eu estou perante esta mesa
Aqui dentro deste salão
Cantando este hino
Nesta noite de São João
Meu padrinho, vós me abençoa
Conforme o que eu merecer
Eu não quero é ser desprezado
Meu Deus, me ajudai
Não me deixe morrer
Eu estou aqui neste salão
Prestando bem atenção
Prestando toda homenagem
Ao meu senhor São João
Meu mestre, vós me segurai
E não me deixe eu cair
Meu mestre, não me despreze
Meu mestre, com vós
Eu quero seguir
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01 NO CORAÇÃO
______________________________
Marina – Marcha

No coração, no coração
Do meu coração
No coração
Eu devo ter amor

Oh! Virgem mãe
A vós eu peço o meu perdão
Para eu permanecer
Dentro desta retidão
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02 PASSARINHO VERDE CANTA
______________________________
Vera Fróes – Marcha

Passarinho verde canta
Bem pertinho lá do céu
Ele canta com alegria
É doce, é puro mel
Passarinho verde canta
Na floresta e no astral
O teu som é maravilhoso
São gotinhas de cristal
Passarinho verde canta
Ele é um beija-flor
Ele mora num palácio
Do nosso pai criador
Passarinho beija-flor
Tua voz é um primor
Nos eleva nas alturas
És o símbolo do amor
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03 VAMOS TODOS CAMINHAR
______________________________
Eduardo Ferreira – Marcha – 2X

Vamos todos caminhar
Sem temor
Se firmando sempre
No santo cruzeiro
Que o dono deste globo
É um só
Se encerra no padrinho
E na madrinha
A floresta nos traz
A esperança
Para todos consagrar
Esta aliança
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04 JAGUBE SANTO
______________________________
Eduardo Bayer – Marcha

Jagube santo
Menino do astral
Já vem chegando
A nave espacial
Vamos cumprindo
A nossa missão
Já vem raiando
Nessa imensidão
Aonde está meu pai
Aonde está mamãe
Estão lá no céu
Com o rei Juramidam
Minha rainha
Sabe como faz
Vem nos buscar
Na santa paz
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05 RECEBENDO OS PRIMORES
______________________________
Pad. Nonato – Marcha

Meu pai, meu pai
Meu pai está no céu
Está no meu coração
E de todos meus irmãos
Meu pai, meu pai
Eu quero o seu amor
Eu quero seguir com vós
Meu Jesus Cristo Redentor
Meu pai, meu pai
Oh! Meu Juramidam
Defendei os vossos filhos
De toda essa ilusão

6

Estou aqui
Seguindo o meu caminho
Recebendo os primores
Da sempre Virgem Maria
Estou aqui
Convidando os meus irmãos
Vamos seguir com firmeza
Vamos pisar firme no chão
Estou aqui
Recebendo os meus irmãos
Com amor e alegria
Dentro do meu coração
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06 TUDO É
______________________________
Regina Pereira – Marcha

Eu sou de Deus
E a fé vou segurar
Tudo é Jesus
E ele vai triunfar
Levante o mastro
Segure bem a bandeira
Tudo é divino
Nesta terra a vida inteira
O mestre disse
E tudo vai acontecer
Tudo é o estudo
Do divino este poder
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É infinita
Esta luz que o mestre dá
Tudo é perfeito
Se meu pai aqui está
Eu vi chover
E também vi relampejar
Eu vi Deus em tudo
E tudo no mesmo lugar
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07 MEU PAI ME DÊ O PERDÃO
______________________________
Wilson Neto – Valsa – 2X

Meu pai me dê o perdão
Se caso eu merecer
Meu mestre a vós eu imploro
Não me deixe esmorecer

O pecado que está no mundo
Não é fácil de resistir
É bom desde o início
Pois é provação pra você
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08 GRATIDÃO
______________________________
Chiquinha – Mazurca

Vejo todo universo
E seus rumores de guerra
Estamos todos no apuro
Aqui no planeta Terra
É melhor ir se desenrolando
Respeitar esse comando
Na Terra como no céu
O mestre vem avisando
Já que o tempo é chegado
Vamos todos se apresentar
Na casa de meu pai
Tem lugar para todos entrar
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Meu mestre eu vos peço
De todo o meu coração
Receba estes louvores
Entrego é com gratidão
Canto hoje, canto sempre
Alegro esta sessão
Prestando toda homenagem
Ao Império Juramidam
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09 ENSINAMENTO
______________________________
Wilson Neto – Marcha

Estes ensinos
Que aqui se apresentam
São as escrituras
Do velho tempo
Nestes ensinos
Da Virgem Soberana
Nós se conhecermos
É que nós andamos
Mas tenho fé
Que Deus é harmonia
Paz e firmeza
Justiça e alegria
Oh! Que noite linda
Neste dia de festa
Dou graça ao meu Jesus
É quem me liberta
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10 O PASSARINHO
______________________________
Vera – Marcha

Ternura é este ser
Ternura é este olhar
Ternura é ouvir
Este pássaro cantar
No pé do cruzeiro
Juntinho deste altar
Este passarinho
Veio nos encantar
Encantar é preciso
Para navegar
No azul do céu
Da floresta e do mar
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Passarinho está cantando
O que papai cantou
No pé do cruzeiro
Onde está todo primor
Passarinho verde canta
Com ternura em seu olhar
Eu conheço o seu valor
Por isto eu devo amar
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11 ONTEM FOI ONTEM
______________________________
Pad. Wilson – Marcha

Ontem foi ontem
O que passou já passou
Se preparem companheiros
O comando é superior
Chega o novo milênio
O que passou já passou
Novos tempos, novos rumos
Vamos todos com amor
Seguindo neste caminho
Só se acerta, nunca erra
Ele é o dono da missão
Mestre Irineu Raimundo Serra
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Ele vem em passos lentos
Mas acaba de chegar
Chega como chega o vento
Ele vem nos ensinar
Chega como chega o vento
Ele vem nos ensinar
Vem ouvir nossos lamentos
Para vós nos perdoar
Vamos ouvir ao nosso mestre
Nossa luz, nosso guia
Ele é filho de Deus
E da Sempre Virgem Maria
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12 TE LEMBRA DO TEU MESTRE
______________________________
Wilson Villas Boas – Marcha

Te lembra do teu mestre
Pois foi ele quem te deu
Esta santa doutrina
Meu senhor São Irineu
Te lembra do teu mestre
Eu estou te avisando
Porque o mestre tem força
E ele aqui está mandando
Te lembra do teu mestre
Dentro da soberania
O patriarca São José
E Jesus, filho de Maria
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Te lembra do teu mestre
Com carinho e com amor
Porque o mestre tem força
E te dá todo vigor
Eu não me apego
Nas doenças da matéria
Porque eu tomo Daime
Para combater a elas
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13 ENSINOS DE SALOMÃO
______________________________
Savitre Maria – Marcha

Estrelinhas, estrelinhas
Que aqui eu vou chamar
Eu vou chamar Juramidam
Para ele nos ensinar
Que os ensinos de Salomão
São ter amor no coração
Esta luz eu recebi
Foi nas margens do Jordão
Agradeço Oh! Mãe querida
Por estar nesta missão
Vou seguindo com alegria
E com a verdade na mão
Agradeço Oh! Pai divino
Por estar nesta missão
Agradeço a todos seres
E a Virgem da Conceição
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14 HOMENAGEM A SÃO JOÃO
______________________________
Neucilene – Marcha

Eu estou perante esta mesa
Aqui dentro deste salão
Cantando este hino
Nesta noite de São João
Meu padrinho, vós me abençoa
Conforme o que eu merecer
Eu não quero é ser desprezado
Meu Deus, me ajudai
Não me deixe morrer
Eu estou aqui neste salão
Prestando bem atenção
Prestando toda homenagem
Ao meu senhor São João
Meu mestre vós me segurai
E não me deixe eu cair
Meu mestre não me despreze
Meu mestre com vós
Eu quero seguir
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15 ESTA ALEGRIA
______________________________
Mauro Cruz – Marcha

Esta alegria que me contagia
É o amor da Virgem Maria
Todos que com ela sempre caminhar
Neste mundo nada vai lhe faltar
Ela é mãe de todos nós
Que nos cobre de amor e que nos cria
Com seu manto cravejado
O céu azul todo estrelado
Meus irmãos prestem bem atenção
Que ela é quem nos dá saúde e o perdão
Vamos todos se entregar com alegria
A Deus do Céu
E a sempre Virgem Maria
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Esta Terra, o teu útero divino
Que nos dá o pão de cada dia
Vamos todos elevar os pensamentos
Para poder viver qualquer momento
Viver é o que interessa
Viva a festa da rainha da floresta
Esta festa só tem primozia
Estes ensinos curam nossas agonias
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16 PRELEÇÃO
______________________________
Willian Villas Boas – Marcha

Eu estava num trabalho
Na casa da Virgem Maria
É a casa do meu mestre
É a casa da rainha
Meus irmãos prestem atenção
E apresente a disciplina
Vamos ver quem está seguindo
Os mandamentos da doutrina
Só prospera na doutrina
Aquele que estiver firmado
Pois aquele que não firma
Vive sempre balançado
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Vamos ver quem está firme
Vamos ver quem está errado
Vamos ver quem se prepara
E quem vem despreparado
Vamos ver quem está dentro
E quem está fora do compasso
Vamos ver quem desenrola
E quem fica embaraçado
Os ensinos do divino
Nosso senhor Jesus amado
O divino pai eterno
Para sempre seja louvado
Vamos todos dar valor
No santíssimo sacramento
Nele está um ser divino
Que nos traz conhecimento
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Oh! Meu rei Juramidam
Perdoai os filhos seus
Todos nós somos culpados
Mas pelo amor de Deus
Rogo a minha rainha
Defendei os filhos seus
Vós como advogada
Vós como mãe de Deus
Iluminai a alma
Do nosso Mestre Irineu
Agora vou me retirando
Agradecendo aos meus irmãos
E a nossa mãe divina
Agradeço de coração
Com amor e com carinho
Pela linda preleção
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17 VAMOS AMAR
______________________________
Rafael – Marcha

Vamos amar, vamos amar
O nosso divino pai
E a nossa senhora mãe
Vamos amar, vamos amar
Jesus Cristo Redentor
Ele é o nosso salvador
Vamos amar, amar até
Nosso rei Juramidam
E o patriarca São José
Vamos amar, Krishna, Krishna
Toda sua criação
E também São João Batista
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18 SINGELA LEMBRANÇA
______________________________
Valsa

Eu ofereço essa flor
Eu ofereço esse hino
Ao beija-flor tocador
Das melodias do divino
Jesus te dê alegria
Jesus te dê sabedoria
Tenha muita boa vontade
Tenha muita prosperidade
O vosso caminho é de luz
Cheio de amor e alegria
És filho do pai soberano
E da sempre Virgem Maria
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Sejas sempre abençoado
Com todas as graças divinas
E puro amor de Jesus
Iluminando a vossa sina
A humildade é assim
É um tesouro do além
Uma riqueza sem fim
Um bem querer, querer bem
Te ofereço este presente
Um eterno agradecimento
Uma singela lembrança
Eterna em seu pensamento
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19 MINHA SANTA MARIA
______________________________
Giordano de Souza – Marcha

Oh! Minha Santa Maria
Vem aqui neste salão
Que eu sou o vosso filho
Oh! Mãezinha e quero pedir o perdão
Mamãe sei que sou vosso filho
Assim como todos irmãos
O nosso mestre de vós é querido
Oh! Rainha é o nosso Juramidam
Ensina a todos com carinho
Sem ligar para as ingratidões
Estamos todos aprendendo
Na luz, no caminho desta perfeição
Perfeito é o universo
É Deus e suas criações
Imperfeitos somos os homens
Oh! Deus insistindo em tanta ilusão
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