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I TOMEI ESTA BEBIDA
_____________________________
Of. Pd. Alfredo – Marcha

Tomei esta bebida
Para ver meu seguimento
Muito embora sem saber
Dominar meu pensamento
Subi e estou subindo
Com este conhecimento
Subi, subi, subi
Assim o mestre dizia
Encontrei com o pai eterno
E a sempre Virgem Maria
Subi, subi, subi
Subi foi com alegria
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Subi, subi, subi
Subi foi com amor
Encontrei com o pai eterno
E Jesus Cristo Redentor
Subi, subi, subi
Com meu mestre ensinador
Subi, subi, subi
Aprendendo nesta luz
Viva o pai eterno
E viva o meu senhor Jesus
Dou viva a virgem mãe
Ela é quem nos conduz
Subi, subi, subi
Cumprindo os meus ensinos
Dou viva ao pai eterno
E a todos seres divinos
Subi, subi e subo
Conforme os meus ensinos
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01 AVE MARIA
_____________________________
Valsa

Ave Maria
Todo mundo diz
Mas não sabem que ela
É a mãe de Jesus
É a mãe de Jesus
Ela é minha luz
Para eu seguir
No caminho da cruz
No caminho da cruz
Eu vou caminhar
Com São João Batista
Tenho que chegar
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Tenho que chegar
Aos pés do criador
Pedir meu perdão
A Jesus salvador
Jesus salvador
É quem nos traz o dia
É o eterno amor
Da Virgem Maria
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02 O SOL
_____________________________
Valsa

O Sol é o grande rei
A Lua é a rainha
O Sol é o eterno Deus
A Lua é a mãe minha
A Lua me apareceu
Em plena luz do dia
Ela disse para mim
Que é a Virgem Maria
O Sol é a estrela brilhante
É a luz do resplendor
Quem não tiver verdade
Não poderá ter amor
O Sol é a luz do dia
A todos ele está vendo
Vamos andar direitinho
Porque Deus está olhando
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A Lua é tão pura
A virgem entre as mulheres
Cuidado meu irmão
Não faça o que tu queres
A estrela que nos irradia
Está dentro do salão
Ensinando aos seus irmãos
Com amor no coração
Oh! Meu senhor São João
A vós me entreguei
Entreguei-me de coração
Quando a seus pés cheguei
Quando a vós me entreguei
Senti-me aliviada
Seu amor veio de encontro a mim
Sei que não sou desprezada
Agora que me encontrei
Eu não vou esmorecer
Tenho fé em meu padrinho
Que tudo hei de vencer
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03 CHEGUEI NESTA CASA
_____________________________
Valsa

Cheguei nesta casa
De olhos abertos e postos no chão
Encontrei meu padrinho
O filho amado de Juramidam
Vim a esta terra
Cumprir a missão
Eu sou do reino
De Juramidam
Moro no mato
E aonde eu venho eu trago o amor
Quero apresentar a todos vocês
Esta linda flor
Esta linda flor
O divino eterno a ela amou
Entregou a nós para receber
Somente amor
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Dentro desta casa
Terá que haver somente amor
O reino de Deus é consagrado
Somente em amor
O amor é o alimento
Da alma e da carne para todos ver
Quem não amar e nunca sentir
Este vai sofrer
Este vai sofrer
Até encontrar o que é o amor
A pureza de Deus, se tu encontrar
E se você olhou
Meu divino eterno
Eu quero amar todos meus irmãos
Que todos são filhos do reino celeste
De Juramidam
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04 MEU MESTRE A VÓS EU PEÇO
_____________________________
Valsa

Meu mestre a vós eu peço
Pelo nome de Jesus
Perdoai as minhas culpas
Lá no pé da santa cruz
Senhora da Conceição
Rainha do universo
Eu quero seu amor
Que todo dia eu rogo e peço
Meu pai estou aqui
Com vós quero caminhar
Na alegria e na dor
Junto a meu mestre eu quero estar
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O verde é uma esperança
Para aquele que acreditar
O justiceiro está na Terra
Ele veio justificar
Ele está na Terra
A rainha lhe ordenou
Senhor São João Batista
Nosso mestre ensinador
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05 VOU SEGUIR
_____________________________
Valsa

Vou seguir, eu vou seguir
Vou seguir o meu destino
Com as forças que meu pai me dá
Sua luz em mim faz brilhar
Vou ouvir, eu vou ouvir
Os conselhos que o mestre me dá
Para eu poder me livrar
Dos olhos que me queiram mal
Vou andar, eu vou andar
Olhando para o firmamento
Vendo Deus lá nas alturas
E a virgem em meu pensamento
As cortinas do céu se abrem
Para aqueles que tiver amor
Para ver o coração
De Jesus Cristo Redentor
11

Meu Jesus Cristo Redentor
No coração eu trago amor
Vós queira me livrar
Das garras do tentador
Minha mãe a vós eu peço
Para vós me defender
Todo dia e toda hora
Vós queira me proteger
Vejo a Lua no firmamento
Sorrindo para mim
É o pão de cada dia
Para o meu espírito
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06 MEU PAI QUE ESTÁ NO CÉU
_____________________________
Marcha

Meu pai que está no céu
Aliviai a minha cruz
Eu quero seguir com vós
E com o senhor Jesus
Meu Jesus lá nas alturas
Olhai para mim
Peço a vós que não me despreze
Aqui neste caminho
Eu vivo neste mundo
Cumprindo a minha sina
Implorando ao pai eterno
E a minha rainha
Rogo a Deus pelo meu perdão
E de todos meus irmãos
Alegrai meu coração
Meu senhor São João
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As estrelas do céu
Todas têm seu valor
Eu também tenho o meu
Perante ao nosso senhor
A chave ele nos deu
Para abrir nossa estrada
Ninguém está ligando
E ninguém está alerta
A divina estrela vem
Para nos afirmar
Que o dia da audiência
Não demora chegar
Todos vão se apresentar
No divino tribunal
Quem não prestar atenção
Como vai ser seu final
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São João veio ao mundo
Para nos ajuntar
O povo estão duvidando
E não querem enxergar
Dou valor a esta missão
Porque eu sei da onde ela vem
Jesus Cristo veio a Terra
Porque ele nos quer bem
Deus é o Daime
Jesus Cristo é a flor
A Rainha é a árvore
Prateada de amor
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07 CHEGOU O TEMPO
_____________________________
Marcha

Chegou o tempo de justificar
Chegou o tempo de se apurar
Chegou o tempo para seguir
Chegou o tempo para ficar
Chegou o tempo para aprender
Chegou o tempo para se firmar
Chegou o tempo para receber
O que Deus do céu tem pra nos dar
Que Deus do céu tem pra nos dar
É a eterna salvação
Isto acontecerá
Na noite de São João
Vamos todos meus irmãos
Prestar mais atenção
Para poder receber
O mestre Juramidam
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Todos devem aprender
A perdoar os seus irmãos
Quem não souber perdoar
Está sem Juramidam
Todos estão dormindo
E não querem acordar
Chegou o tempo para todos verem
Quem não no mundo vai ficar
Meu senhor Juramidam
Senhor do meu coração
Eu vivo nesta casa
Encostado ao seu irmão
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08 UM É PARA TODOS
_____________________________
Marcha

Um é para todos
Mas todos não é por um
A verdade eu estou mostrando
Aqui para cada um
Jesus sofreu por nós
E não querem sofrer por ele
Só existe salvação
Depois do sofrimento
Jesus sofreu por nós
Seu sangue foi derramado
São João Batista
Falando a verdade degolaram
Eu aviso para todos
Vão deixar o fingimento
Esqueceram do que disseram
E até mesmo o juramento
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A volta de Jesus
Vai ser como um relâmpago
Quem estiver dormindo
Ficará no desamparo
Meu Jesus amado
Filho da Virgem Maria
Nos dê vosso conforto
Para o vosso grande dia
Eu aqui a vós me entrego
Fazei-me um servo de vós
Para nunca me esquecer
Do que sofreste por nós
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09 É A HORA
_____________________________
Valsa

Agora é que estão no apuro
E não querem de meu pai lembrar
Vamos todos
Vamos todos pra casa orar
Vamos todos, vamos todos
Vamos todos pra casa orar

Olhem bem para o firmamento
Vejam o que está lá a brilhar
É para todos
É para todos poder se firmar
É para todos, é para todos
É para todos poder se firmar
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Quando as águas do mar secarem
E a terra começar a arder
É a hora, é a hora que o pai vem colher

É a hora, é a hora
É a hora que o pai vem colher
Quando a terra estremecer
Em que é que vão se segurar
Em Jesus Cristo, em Jesus Cristo
É quem tem para nos dar
Em Jesus Cristo, em Jesus Cristo
Em Jesus Cristo
É quem tem para nos dar
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10
QUEM QUISER CAIR QUE CAIA
_____________________________
Valsa

Quem quiser cair que caia
Que eu não vou avisar
Que estão todos na luz
E todos podem enxergar
Eu não cruzei os caminhos
A minha estrada é reta
Quem quiser seguir comigo
Terá que ficar alerta
Alerta é a vigia
Que o mestre ensinou
Trabalhando com atenção
Terá a luz do amor
Aqui neste lugar
É preciso muito respeitar
Quem aqui não respeitar
Não conhece aonde está
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11 OH! MEU DIVINO PAI
_____________________________
Marcha

Oh! Meu divino pai
Oh! Meu Juramidam
Me dê luz de amor
Para eu seguir com São João
Oh! Meu divino pai
Oh! Rei onipotente
Nos dê vossa saúde
E vós perdoe os inocentes
Oh! Meu divino pai
Oh! Meu criador
Nos dê o vosso pão
Pelo vosso santo amor
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Oh! Meu divino pai
Oh! Virgem da Conceição
Vós sejam a nossa guia
Encostado a São João
É preciso se formar
Uma bela união
Para poder receber
O mestre Juramidam
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12
VAMOS TODOS MEUS IRMÃOS
_____________________________
Valsa

Vamos todos meus irmãos
Com fé e amor no coração
Seguindo neste caminho
Para o reino da salvação
A estrada está aberta
Para todos viajar
Consagrando harmonia
Para nunca se cansar
Vamos todos meus irmãos
Tratar de se humilhar
Perante a Deus do céu
E aos irmãos que aqui estão
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Vamos todos meus irmãos
Com fé e amor no coração
Trabalhar bem direitinho
Para estar com São João
Alegrai teu coração
Comungue com perfeição
Para nada te faltar
De Deus e de São João
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13 OH! MINHA DIVINA MÃE
_____________________________
Valsa

Oh! Minha divina mãe
Senhora da Conceição
Eu aqui a vós me entrego
Oh! Minha divina mãe
Eu vivo aqui na Terra
No mundo da rebeldia
Peço que me ilumine
E clareia os meus dias
Oh! Minha divina mãe
Senhora da Conceição
Eu quero ser puro amor
Dentro do meu coração
O ouro que tem na Terra
É a luz que mais brilha
Tem tudo que precisar
Da estrela que te guia
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14 SEIS HORAS DA TARDE
_____________________________
Valsa

Seis horas da tarde
O Sol vai se pôr
Eu vou rezar
Porque meu pai mandou
Meu pai me mandou
Eu vou fazer
Pedir e rogar
Para nada faltar
Seis horas da tarde
Vamos orar
A virgem mãe
E ao pai criador
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Vamos meus irmãos
Vamos reunir
Neste salão
Para Deus nos ouvir
Seis horas da tarde
Com a virgem mãe
E o nosso pai
Para sempre amém
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15 A ESTRADA
_____________________________
Mazurca

Caminhando por uma estrada
Muito triste a vagar
Avistei em cima de um monte
Uma estrela a brilhar
Esta estrela me iluminou
Senti em mim o seu poder
Uma força dominante
Em seu reino me levou
Encontrei lá neste reino
O encanto da natureza
A mais bela harmonia
Humildade e nobreza
Humildade e nobreza
É o trono do amor
Quero sempre estar com vós
Aqui na terra aonde estou
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Esta força dominante
Que em mim habitou
Me deu paz e amor
Aqui na Terra aonde estou
O mistério da floresta
Deste grande jardim em flor
É a chave da estrada
De Cristo nosso senhor
Minha mãe, minha Rainha
Aqui eu venho lhe pedir
Com amor e consciência
Quero que habites em mim
Vamos todos meus irmãos
Dar as mãos e caminhar
Não escondam o seu amor
Que é para todos lá chegar
Sempre, sempre nesta vida
Quero com vós caminhar
Minha mãe, minha Rainha
Minha estrela a me guiar
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16 MISTERIOSO BEIJA-FLOR
_____________________________
Marcha

Me entreguei a minha mãe
E ela me recebeu
Me deu a sua glória
Pronto aqui estou eu
Minha mãe, minha rainha
Te recebo com amor
Porque tu sois divina
Divino é o meu amor
Me desprendi aqui da Terra
E despertei no universo
Em forma de uma flor
No jardim do beija-flor
Minha mãe me entregou
O mistério beija-flor
Agora vou cantar
Em forma de uma flor
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Agora vou caminhar
Com amor e alegria
Vou seguindo os meus passos
Para a soberania
A doutrina está firmada
Em toda natureza
Vamos seguir com firmeza
Neste jardim de nobreza
A natureza é quem domina
Estas forças verdadeiras
Com a sua luz divinal
Provam que são verdadeiras
Da natureza eu tenho tudo
Tenho a luz e tenho a vida
A floresta me representa
Meu amor e minha vida
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Meu senhor São João Batista
A vós eu agradeço
Tudo que recebi
Da rainha da floresta
Meu senhor São João Batista
Lhe entrego meu amor
Faças de mim o que quiser
Misterioso beija-flor
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17 SÃO PEDRO
_____________________________
Mazurca

Firmei em meu pai
E em meu mestre ensinador
Do mundo eu me desprendi
E os primores eu alcancei
O universo balançou
E a Terra estremeceu
São Pedro me dizia
Não temai aqui estou eu
Segui a minha jornada
Com a força desta luz
Cheguei em um castelo
Das estrelas de Jesus
Dentro de um salão
Foi aonde conheci
O segredo da doutrina
E dos anjos querubins
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São Pedro e Santa Maria
Me entrego à vossa luz
Para eu poder afirmar
A verdade de Jesus
Com as chaves em suas mãos
Que Jesus Cristo lhe entregou
Meu São João Batista
Aqui na Terra consagrou
Estas fontes iluminárias
Estão aqui neste salão
No domínio e justiça
Do meu senhor São João
Meu senhor São João Batista
Iluminai minha consciência
Eu quero estar com vós
No dia da audiência
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A doutrina é sagrada
É para aquele que se limpar
Passando pela justiça
E ficar em seu lugar
Meus irmãos o tempo é este
Para todos acordar
Que a estrela matutina
Sempre está a nos alertar
Meus irmãos o tempo é este
Para todo mundo ver
A força e o poder de Deus
Que está a nos proteger
Vamos seguir com lealdade
Dar valor a esta missão
Que nós somos as estrelas
Da bandeira de São João
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E de passo em passo
Aqui eu vou caminhando
Este grande mistério
Que aqui eu vou alcançando
Vamos seguir com firmeza
Sempre no Sol e na Lua
Em São João Batista
E na virgem mãe pura
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18 SANTA MARIA
_____________________________
Marcha

Santa Maria quem me trouxe
O amor da natureza
Para eu poder caminhar
Neste jardim de nobreza
Vou seguindo o meu caminho
Sem a nada eu temer
Confiando em meu mestre
Tudo eu hei de vencer
Meu pai eu lhe peço força
Pra eu poder trabalhar
E estudar com perfeição
As lições que vão chegar
As lições que vão chegar
Todos têm que obedecer
Obedecer e consagrar
Para poder receber
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Jesus Cristo Redentor
Dai-me o vosso saber
Com a sua luz de cristal
Para eu me conhecer
Para eu me conhecer
E seguir em retidão
Honrar a água da vida
E o meu senhor São João
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19 SÃO JOÃO
_____________________________
Mazurca

No Jordão de águas mansas
Uma criança foi batizada
Quem nasceu de Maria Isabel
Caminho de paz é sua estrada
No caminho de paz
Para a vida de Deus
Seremos feliz na jornada
Mostrando ao mundo a sua luz
Novo clarão do Sol
Nos trouxe o brilho da cruz
São João é seu nome
Que herdou de Deus a luz
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Que herdou de Deus a luz
No encontro do Jordão
Meu mestre a vós eu peço
Tirai-me da escuridão
Quatro linhas e quatro letras
Se encerram nesta luz
São Pedro e o rei Salomão
São João e meu Jesus
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20 O INCENSO
_____________________________
Mazurca

O sabor de Deus
Está em minha língua
O nome de minha mãe
É o meu incenso
Que fartamento
E me sacia a fome
E me dá força
Com que luto e venço
Sombra do céu
Está em minha vida
O nome de minha mãe
Em roda dos meninos
Me alivia
Se a dor é forte
E dos males da vida
Me tira os espinhos
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Eu quero ver
Deus em minha vida
O nome de minha mãe
É o amor imenso
Mamãe
É o incenso de Maria
Que as canções de Deus
Na Terra vem cantar
Amor de mãe
É a salvação do mundo
O ar do meu pulmão
Da boca sai o hino
Mãe de Jesus
Teu coração é puro
Nome santo de amor
Casto e divino
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Oh! Virgem mãe
Tão bela e tão pura
Eu em pecado
Peço Oh! Mãe querida
Tu sem pecado
Entrastes nesta vida
Que eu desta vida
Saia sem pecado
Livro dourado
Meu beija-flor
O muito imenso
Que eu lhe quero bem
Vai pousar
Na linda flor de Jaci
Onde teu canto
Mais sabor contém
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Foi concebida
Isenta de pecado
Mãe do redentor
Flor de Deus, Maria
Florindo a fronte
Da virgem sem par
E conjugando sempre
O verbo amar
Livro dourado
Meu beija-flor
Meu livro e sua
Canção de amor
Pelo sangue
E pelo amor divino
És meu pequenino
Livro de amor
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21 TANGIDO PELO VENTO
Marcha

Tangido pelo vento
Com a força em seu poder
E com a força do mar
Meu pai veio me consolar
Tangido pelo vento
Com a força do criador
Jesus Cristo redentor
Peço que me tire a dor
Tangido pelo vento
E guiado pelo Sol
Meu senhor São João
Me cubra com o vosso véu
Tangido pelo vento
Tu conhecer a verdade
O mestre Juramidam
O senhor da caridade
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Tangido pelo vento
E com as águas do nosso mar
Meu pai a vós eu peço
Para nunca me desprezar
Meu pai aqui estou
Para vós me determinar
Entre a luz e a espada
Me dê conforto para atravessar
Aqui estou em vossas mãos
Como vós me ordenar
Receber os mesmos ensinos
Que todos nós somos iguais
Todos nós somos iguais
Todos filhos de um só tamanho
Eu também sou uma ovelha
Que pertence a este rebanho
Jesus Cristo lá nas alturas
Em seu trono de marfim
Rogo a vós eternamente
Que neste mundo olhe para mim
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22 MEU PAI A VÓS EU PEÇO
_____________________________
Mazurca

Meu pai a vós eu peço
A liberdade da consciência
Escutar com perfeição
A voz da grande ciência
Eu quero conhecer
O mistério do vosso ser
Conhecer a estrela guardiã
Que está aqui a nos proteger
Porque a hora é chegada
Para todos conhecer
Que o dia vem amanhecendo
E é preciso acordar
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É preciso acordar
Para conhecer esta Rainha
Junto com sua companheira
A princesa Soloína
Jesus Cristo Redentor
É vós que me domina
É quem guia os meus passos
Aqui dentro da doutrina
Vou seguindo nesta jornada
Com alegria e esperança
De receber do divino
O valor de uma herança
Uma herança divinal
Que Jesus nos ofereceu
No madeiro da cruz
Grande amargura ele sofreu
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Ele sofreu com todo amor
Para nos dar a santa luz
Vamos todos meus irmãos
Seguir os passos de Jesus
Vamos seguir com lealdade
Porque Deus está em cada um
Conhecer os seus irmãos
E dar o valor de cada um
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23 QUATRO LINHAS
_____________________________
Marcha

Meu São João Batista
Como é lindo seu amor
Quatro linhas e quatro letras
É a palavra do amor
Meu São João Batista
Como é lindo seu amor
Quatro linhas e quatro letras
Aqui na Terra consagrou
Pai, filho e Espírito Santo
É a luz que nos conduz
Para andarmos nesta estrada
Com a estrela de Jesus
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A estrela de Jesus
Que há tempo vem anunciando
Que a hora está chegada
É para todos ir acordando
Esta luz que me conduz
Ela é o meu sustento
É quem me traz a verdade
Aqui na Terra é meu alento
Aqui na Terra é meu alento
Neste jardim de esperança
Aqui eu vou percebendo
Uma semente da ciência
Meu São João Batista
Agora lhe reconheci
Aqui eu vou agradecendo
Para sempre eu ser feliz
Para sempre eu ser feliz
Igualmente a luz do dia
Louvando a Deus do céu
E a virgem Santa Maria
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24 A VOZ DA VIDA
_____________________________
Marcha

Ouvi falar baixinho
Eu vivo, eu creio, eu sou
Jesus Cristo nos ensina
Eu quero, eu venho, eu vou
Sublime cruz que te vi
Quando a Terra iluminou
A Deus prostrei e roguei
Vi que Deus é pai, é todo amor
Oh! Deus que iluminaste
Com a voz da tua vida
Ensinaste ao mundo inteiro
E em tua voz a vida nos destes
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A eterna luz da vida
É o riso da esperança
Doce Cristo vem sorrindo
Abençoando esta crença
Juramidam é a palavra
Com nove letras do A B C
É preciso conhecer
As armas para se defender
Com amor tudo é verdade
Com amor tudo é nobreza
Com amor tudo é vida
E com amor tudo é certeza
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25 CARTÃO DOURADO
_____________________________
07/12/79 - Marcha

Esta é a ave prateada
Deste nosso natal dourado
Nela está agaloada
Com os seus cartões numerados
Este aqui é o segredo
Da palavra que ficou no ar
Que é para todos terem sede
E com firmeza saberem encontrar
Está aqui o segredo
E o mistério do castelo encantado
Que é para quem aqui vier
Receber o seu cartão dourado
Neste castelo encantado
Deste jardim imperial
Está a sagrada família
Louvando este grande natal
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Na árvore prateada
É aonde está a santa luz
Todos que aqui chegar
Se encontra com o senhor Jesus
Oh! Meu senhor Juramidam
Eu vim me apresentar
Para receber a santa flor
E para vós em mim habitar
Eu como filha de vós
Me veio esta contemplação
Me acho sempre feliz
Porque sou filha de São João
Eu vos saúdo Oh! Mãe querida
Dentro deste Jardim dourado
Sempre mãe e sempre virgem
Que por Deus fostes abençoada
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Como é clara esta noite
Noite em que nasceu Jesus
Que veio ao mundo iluminar
Foi desta noite que se fez o dia
Meu pai eu lhe agradeço
Por eu ver tanta maravilha
Dentro do jardim dourado
Primor que eu não conhecia
Nas águas do mar sagrado
Foi aonde começou
Estou aqui para louvar
Este natal com todo amor
Vamos todos meus irmãos
Com alegria e amor
Receber a majestade
Do nosso pai criador
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26 PRENDA DE AMOR
_____________________________
26/12/79 - Mazurca

Meu pai estou aqui
Sei que vós me chamou
Me mostrou o caminho
Da luz e do amor
Meu pai estou aqui
Sei que vós me chamou
Agora me apresento
Como vós me ensinou
Eu estou agradecida
Pela alegria que me entregou
Uma prenda de amor
Dentro do meu coração
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Eu sigo satisfeita
Dentro do meu coração
Louvando a Deus no céu
E ao meu senhor São João
Meu senhor São João
Vós é o dono do meu coração
Não temo a ninguém
Estou com a espada na mão
Eu sigo neste caminho
Da verdade e do amor
Estou vendo em minha frente
A luz do meu senhor
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27 RODA DA SANTA FLOR
_____________________________
Maria de Fátima Gregório – 05/01/80 – Mazurca

Hoje eu ouvi a voz
Do deserto no meu coração
Foi quando eu avistei
Meu senhor São João
Eu estou no grande circo
Dentro do circo de amor
A roda está girando
A roda da santa flor
A roda está girando
A roda do poder
Enxerga quem procura
E quem não procura não vê
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Este brilho é tão perfeito
E nos dá força e coragem
Para todos apresentar
O valor desta imagem
Do azul do firmamento
Da onde veio esta canção
Me deu forças para louvar
A meu senhor São João
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28
BALANÇA DO JULGAMENTO
_____________________________
Pad.Corrente – 20/01/80 – Mazurca

Eu vi o meu mestre Império
Nas alturas onde ele está
Em seu trono de ouro
E de estrelas arrodeado
Estou aqui perfilada
Dentro aqui deste salão
Louvando a São João
E viva São Sebastião
Viva São Sebastião
E viva todos meus irmãos
Viva São João Batista
E viva o rei Salomão
Rosa branca, cor de açucena
Iluminou meu pensamento
É aqui aonde está
A balança do julgamento
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Entrei neste salão
Com alegria para cantar
Meu pai me deu coragem
E me deu força para atravessar
Meu pai me ajudou
E aqui eu vou lhe agradecer
A vós eu me entrego
Para receber o que eu merecer
Vou seguindo, vou seguindo
Sem a nada eu temer
A vós eu me entrego
Pois sei que vós tem poder
Aqui eu vou terminar
Com amor no coração
Dando viva neste salão
Ao senhor São Sebastião
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29 HOMEM DO SOL
_____________________________
Rodolfo P. da Rocha – 02/02/80 – Marcha

Bem-aventurados aqueles que gemem
Bem-aventurados aqueles que choram
Bem-aventurados aqueles que cantam
Bem-aventurados
Os tempos já chegaram
Jesus Cristo é testemunha fiel
Sublime glória é dos seus mistérios
É senhor de suprema adoração
O bem-amado homem do Sol
A voz de Deus é o verbo encarnado
É o tesouro que nos trouxe o amor
Vinde a mim todo aquele que sofre
Que eu darei a coroa da vida
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Resplandece o firmamento oriental
Todo amor de Jesus de Nazaré
Com a glória daquele que ama
Que a hora chegada virá
Meu pensamento parou e escutou
Estas palavras suspensas no ar
Ouvi a voz do deserto que clama
Que muito breve o meu Jesus virá
A voz de Cristo é o verbo encarnado
E São João resplandece seu tesouro
Ensinando este povo reunido
Na missão de Jesus Cristo Redentor
Meus irmãos vamos todos ter amor
Meus irmãos vamos todos ser fiel
Que o homem do Sol baixará
Com seu fogo para tudo dominar
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30 DESPERTAI
_____________________________
Marcha

Despertai, despertai
Para ver o resplendor
Com firmeza e obediência
Para poder merecer
Vou seguindo, vou seguindo
Porque meu pai me mandou
Dentro desta primozia
Conhecer a luz de amor
Eu convido os meus irmãos
Vamos todos obedecer
Para ver Santa Maria
Para poder conhecer
No altar de pedras finas
É aonde ela está
Com firmeza e obediência
É que pode lá chegar
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Subi, subi, subi, subi
Pois assim meu pai me ensina
Conhecer este amor
E o valor desta doutrina
Vamos todos meus irmãos
Vamos cantar com alegria
Este canto em louvor
A virgem Santa Maria
Despertai, despertai
Para ver o Sol nascer
Santa Maria nos ensina
E é quem nos faz compreender
Despertai, despertai
Para poder trabalhar
Para quando chegar o dia
Nossa história saber contar
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31 AQUI VOU EU
_____________________________
Marcha

Aqui vou eu meu pai
Com amor e alegria
Porque vós sois soberano
E a Rainha é quem me guia
Aqui vou eu meu pai
Flor das Águas me chamou
São João foi quem me trouxe
E aqui me colocou
Aqui vou eu meu pai
E com vós eu quero chegar
Dentro da soberania
E conhecer o meu lugar
Aqui vou eu meu pai
Com esperança de vencer
A batalha do pão e vinho
Todos têm que conhecer
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Aqui vou eu meu pai
Trabalhando aqui na Terra
Com o Sol me ensinando
Ter amor e não ter guerra
Aqui vou eu meu pai
Firmei o meu seguimento
Concentrei-me na verdade
E me lembrei do juramento
Aqui vou eu meu pai
E lembrando o juramento
Que se traz na doutrina
E em cada seguimento
Aqui vou eu meu pai
Viva Deus aonde está
Viva a virgem mãe puríssima
E meu mestre a me ensinar
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32 DOU LOUVOR
_____________________________
Pd. Nel - Marcha

Santa Maria
Minha flor, minha esperança
Foi quem trouxe este amor
E quem me deu esta crença
Eu dou louvor
Eu dou louvor, eu dou louvor
A meu mestre ensinador
Pois ele é minha flor
Eu vou seguindo
Na estrada do amor
Com meu mestre ensinador
E a rainha das flores
Eu dou louvor...
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Eu vou seguindo
E a meu pai peço firmeza
Para eu poder trabalhar
Neste jardim de nobreza
Eu dou louvor
Eu dou louvor, eu dou louvor
A meu mestre ensinador
Pois ele é minha flor
Meu São João
Peço a vossa proteção
Para eu poder caminhar
No caminho da salvação
Eu dou louvor...
Meu São João
Lhe entrego a minha família
Na estrada a seguir
Para a soberania
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Eu dou louvor
Eu dou louvor, eu dou louvor
A meu mestre ensinador
Pois ele é minha flor
Vá seguindo
Sempre, sempre direitinho
Para Deus lhe abençoar
Iluminar o seu caminho
Eu dou louvor...
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33 ALÉM, MUITO ALÉM
_____________________________
Cristina Raulino – 12/04/80 – Marcha

O vento chegou tão suave
E elevou o meu pensamento
Além, muito além
Fui buscar o meu seguimento
Esta força florescente
Domina e traz o amor
Aqui está o caminho
De Cristo nosso salvador
Esta força me clareou
E a direção eu tomei
Quando cheguei nesta casa
A verdade eu encontrei
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Eu sigo com este propósito
Sentimento, prazer e razão
Com o equilíbrio da mente
Da ciência de Juramidam
A chave desse mistério
É o poder da nossa mente
Que nasce conscientemente
Do ocidente para o oriente
Acordemos meus irmãos
Para ver a estrela guia
Que o caminho que destina
É da sempre Virgem Maria
Além, muito além
Está quem nos determina
Por trás deste horizonte
O filho da mãe divina
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Meu pai aonde está
Peço a vós para me ajudar
A seguir neste caminho
E não me deixe derribar
Minha mãe Oh! Senhora mãe
A mãe de Deus menino
Peço a vós que me abençoe
Para eu seguir meu destino
Esta força aqui recebi
No domínio de São João
Eu devo prestar atenção
E livrar-me das ilusões
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34 NASCIMENTO
_____________________________
Marcha

Eu dou louvor ao onipotente
E dou viva ao nascimento
Com esta divina estrela
Eu assinei meu juramento
Tenho três chaves de ouro
Para seguir neste caminho
Gravadas em meu coração
Que nunca me deixa sozinho
Oh! Meu São João Batista
Sua lembrança me fortalece
Ilumina meu pensamento
E com seu amor vós me aquece
Santa, santo e és a flor
Porque Jesus é sua luz
Vós sois o meu caminho
Da onde me rodeia a luz
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Eu dou viva ao nascimento
Desta estrela de amor
Pão e vinho é o alimento
Do meu pai que tem amor
Oh! Senhora da Conceição
Do universo sois rainha
Nos livrai e defendei
É soberana e és mãe minha
Jesus Cristo Redentor
Filho da virgem mãe pura
Nos defendei e iluminai
Os vossos filhos de amor
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35 BRADOU A VOZ
_____________________________
14/05/80 - Valsa

Eu entrei num grande estudo
Junto com os meus irmãos
Em busca da santa fé
Aqui dentro da sessão
Ouvi uma voz me chamar
Olhei para o firmamento
O Sol iluminou
O rosto santo de alento
De meu pai bradou a voz
Que é preciso subir
Que na estrada da vida
É que Deus vem nos remir
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Que é preciso subir
Para ver todo além
De Deus a santa glória
Para todo sempre amém
Nas palavras do meu pai
Comecei a viajar
Sois a pureza divina
E todos têm que enxergar
Todos têm que enxergar
É este o tempo para acordar
Meu São João Batista
Deu a voz de exatidão
Este tempo foi quem trouxe
O apuro para a união
Este tempo é a luz
E a força do rei Salomão
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Meu pai vós me chamou
E aqui caminhando vou
Peço a vós sempre a firmeza
Para eu trabalhar com amor
Pisa firme e segue em frente
Para ir se apresentar
É lembrança do passado
E tudo aqui renascerá
Tudo aqui renascerá
No amor de cada um
E aos pés do cruzeiro
Vão chegando de um a um
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36 DO CÉU, A LUZ
_____________________________
Rodolfo Rocha – 22/05/80 – Marcha

Do céu, a luz
Do céu, a vida
No céu, Jesus
Fonte querida
Do céu, a luz
Do céu, a vida
No céu, minha alma
Encontrou guarida
Do céu, a luz
Do céu, a vida
Meu Deus de amor
Dai-me a vida
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Do céu, a luz
Do céu, a vida
Oh! Mãe querida
Dai-me a vida
Do céu, a luz
Do céu, a vida
Rainha do céu
Sois minha vida
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37 O SOL LÁ NAS ALTURAS
_____________________________
12/06/80 - Marcha

O Sol lá nas alturas
Com sua potência e seu alento
Confortou meu coração
E acalmou meu pensamento
Meu pai a vós eu peço
Dentro do meu coração
Me dê forças para seguir
E acompanhar a preleição
Meu pai a vós eu peço
Sei que vós tem pra me dar
Me dê firmeza e amor
E seja o que Deus quiser
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Vou seguindo a minha linha
Como vós me determinar
De serva de Deus
E de São João aonde está
São João meu pai de amor
Sois vós meu protetor
Peço a vós o santo conforto
Para eu seguir neste amor
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38 CONFIA
_____________________________
18/06/80 - Valsa

Eu peço ao meu pai divino
Eu peço a minha rainha
Eu peço a Jesus Cristo
E me firmo em São João
O cruzeiro iluminado
A vós eu peço firmeza
Firmai-me nesta luz
E limpai o meu coração
Confia, confia, confia
E segue sua direção
Trabalha com todo amor
Junto aqui com seus irmãos
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Servindo a quem lhe procura
Com calma e com amor
Que a batalha é pesada
E seremos vencedores
Consolai Oh! Meu Jesus Cristo
Consolai Oh! Mãe divina
Consolai os aflitos
Com a vossa pureza divina
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39 SUBLIME REDENÇÃO
_____________________________
30/06/80 - Marcha

Oh! Meu divino pai
Dai-me o vosso perdão
Para eu poder alcançar
A sublime redenção
Meu pai a vós eu peço
Clareai a minha mente
Para a vós eu entender
E ser feliz eternamente
Oh! Minha senhora mãe
Mãe divina e piedosa
Dai-me o vosso conforto
Vós como mãe poderosa
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Meu pai e minha mãe
Segurai a minha mão
Dai-me força e dai-me amor
Aqui com os meus irmãos
Pisa firme e segue em frente
Sem a nada temer
Porque Deus é poderoso
Ele pega e vem fazer
Deus é poderoso
No céu, na Terra e no mar
Vamos todos meus irmãos
Amar e consagrar
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40 ENCONTRO DE ORAÇÃO
_____________________________
Marcha

Pisa firme e segue em frente
Vem prestando atenção
Todos que me obedecer
Terá seu galardão
Vai seguindo, vai seguindo
E vem na minha direção
Neste encontro de oração
Eu sou a paz e a consolação
Ouça a voz da aliança
E do anjo guardião
E de São João Batista
Que é o pastor da redenção
Luta e confia
Eu sou a luz e o poder
Eu sou a fonte da paz
Se todos me obedecer
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É Jesus de Nazaré
E meu senhor São João
Dai-me força e dai-me amor
Dentro do meu coração
Oh! Minha senhora mãe
Mãe de Deus e mãe de nós
Mãe do verbo encarnado
Zelai por todos nós
Dai-me força Oh! Senhor
Para aceitar com serenidade
A todo opressor da vida
Dai-me fé e dai-me coragem
As seis horas da tarde
Quando o Sol vai se pôr
Devo guardar e agradecer
A Deus pai de amor
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41 TENHO FÉ DE SEGUIR
_____________________________
Marcha

Eu estou aqui
E tenho fé de seguir
Confiando em Deus do céu
E em meu mestre que me trouxe aqui
Meu senhor São João
Vossa lembrança me sustenta
Nesta grande caminhada
Porque vós é quem vai na frente
Aqui estou dizendo
Sei que vós está olhando
O dia a dia e passo a passo
E a todos nós examinando
Meu Jesus lá nas alturas
Vós firmai a nossa fé
E a minha virgem mãe
Senhora de Nazaré
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Vós firmai a nossa gente
Dentro dessa provação
Nos dê força e dai amor
Para acompanhar a preleção
Daqui estou cantando
E lembrando as instruções
Do meu mestre e do meu pai
E das águas do Jordão
Aqui eu digo de mim
Sei que vós está me ouvindo
Seu amor me fortalece
E cantando eu vou sorrindo
Meu São João Batista
Na floresta onde está
Dai-nos a vossa segurança
Para todos atravessar

93

42 TRONO DE AUDIÊNCIA
_____________________________
27/07/80 - Valsa

Estamos todos reunidos
Aqui dentro do salão
Que esta é a chamada
Do senhor rei Salomão
É esta a vossa chamada
Para eu entrar em conferência
Para ver quem tem firmeza
Perante o trono da audiência
É este o convite ancião
Deste rei que tem galardão
No domínio do império
Do meu senhor São João
É esta a estrela de Davi
É este o barco da canção
Que navega no oceano
E também em meu coração
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Por isso eu estou aqui
Porque vós me chamou
Silencioso estás
E aqui consagrando eu vou
Que esta vossa chamada
É para ver quem tem amor
Dá licença eu entrar
Noutras águas meu amor
O amor é o vigor na vida
A vida é o vigor do amor
O amor é a essência da vida
A vida é a essência do amor
A rainha da floresta
E seu filho redentor
Neste jardim de esperança
Nos dê paz e dai amor
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Estou alegre e satisfeito
Aqui cantando amor
Porque sou filha eterna
Do grande rei criador
Eu sou filha da Terra
O Sol é meu professor
A Lua com toda calma
Nos cobre com seu amor
Estas cores florescentes
É a força do rei Salomão
Dá licença eu entrar
No vosso eterno coração
Eu peço a São João
Dentro do meu coração
Dai-me firmeza e amor
Para eu trabalhar com devoção
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43 EU PEÇO A MEU PAI
_____________________________
Marcha

Eu peço a meu pai
Em concentração
Que me dê o seu amor
E pelo vosso amor vós me dê o perdão
Eu peço a minha mãe
Em concentração
Que me dê o seu amor
E pelo vosso amor vós me dê o perdão
Eu peço a Jesus Cristo
Em concentração
Que me dê o seu amor
E pelo vosso amor vós me dê o perdão
Eu peço a São João
Em concentração
Que me dê o seu amor
E pelo vosso amor vós me dê o perdão
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44 IMAGEM BENDITA
_____________________________
12/08/80 - Valsa

É no deserto aonde está
Sinto a pureza e desejo alcançar
A perfilação do caminho divino
Aonde todos nascem iguais
Meu pai me ensina, eu devo gravar
Para lá chegar e poder alcançar
Andando e adorando
A imagem bendita
Consagrando o viver
Me ajuda a chegar
Deus é perfeição e Deus é liberdade
Deus é o infinito e toda minha crença
Eu vou seguindo a minha jornada
Deposito em Deus minha esperança
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Entrei neste tempo e tenho que seguir
Peço firmeza a Deus para prosseguir
E neste tempo vejo a realidade
E este tempo já vem bem aí
Por este Sol eu devo agradecer
Este ensino que me vem despertar
Eu vou seguir e já estou seguindo
Com fé em meu pai, eu vou chegar
Da floresta imensa
Me vem esta calma
Do meu São João vem o
conhecimento
Da virgem mãe santíssima bendita
E do grande Sol me vem este alento
No infinito apresenta toda esta clareza
De um pai verdadeiro
E mamãe soberana
E meu São João aqui afirmando
Os ensinos de Deus pai onipotente
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45 EIQUÊ, EIQUÊ, EICÁ
_____________________________
Raimunda Lopes – 14/09/80

Pedi licença a todos seres
E a rainha da floresta
Dai-me força e dai-me amor
Sois vós quem me liberta
Eu peço força ao vento
Concentrando na natureza
Vai buscando, vai buscando
Esta fonte de nobreza
Eu peço força a minha mãe
E peço força a São João
Sois vós quem me domina
E és a chave do meu coração
Aqui eu estou cantando
E com fé quero trabalhar
Canto hoje e canto sempre
Para esta torre eu levantar
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O embalo da floresta
Todo vento faz cantar
Canta, canta beija-flor
O seu cantar me faz cantar
Canta, canta passarinho
Canta, canta beija-flor
Cantando e seguindo o vento
Nas matas dando louvor
É tão bonito, é tão divino
É meu pai criador
Eu aqui quero seguir
Com vós cantando amor
Eiquê, eiquê, eicá
Sou o vento a chamar
Aqui sempre estou chamando
Eiquê, eiquê, eicá
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46 REBANHO DE LUZ
_____________________________
Pedro Costa - Marcha

Tão real fortaleza do Sol
Com suas cores refletidas no mar
E o seu fogo cor de ouro dominante
Aqui na Terra tudo faz iluminar
Sol dourado, tão brilhante e radiante
Majestade de amor superior
Eu aqui peço a vossa majestade
Força e amor na luz que me clareou
É luz perfeita, é luz perfeita
E aqui está
Meus irmãos vamos todos trabalhar
Neste vigor de amor e harmonia
E com alegria vamos todos dar louvor
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Neste rebanho de amor e luz
Fonte imortal que suave nos conduz
De verdadeira e poderosa
Água da vida
E quem nos deu
Foi o meu senhor Jesus
Meu Jesus é senhor dos senhores
Aqui na Terra é meu pai criador
E minha mãe senhora da Conceição
No meu coração
Dai-me força e dai-me amor
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Dai-me conforto e dai-me amor
Minha Rainha e minha mãezinha
Me iluminai para eu resplandecer
E eu com vós, não devo esmorecer
Eu agradeço ao Sol com amor
A sua força e sua luz de amor
Com carinho
A minha mãe eu agradeço
E com amor
A São João eu dou louvor
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47 FORÇA DIVINAL
_____________________________
Maria José Lima - Valsa

Foi meu pai que me mandou
Eu aqui para cantar
É lembrança do passado
E todos têm que recordar
Minha mãe que me dá força
Para eu aqui cantar
Estamos dentro da floresta
Eu devo consagrar
Consagrar sempre esta força
Que vem lá do astral
As palavras que trago em mim
São forças divinal
Aqui eu estou dizendo
Para quem está atento
Que o tempo está chegado
O santíssimo sacramento
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Minha mãe eu agradeço
Por este conhecimento
Santa Maria é minha vida
Que sois vós meu alimento
Foi vós que me recordou
E na batalha me colocou
Aqui eu sigo agradecendo
A meu pai que tem amor
Aqui eu vou arrematar
Quem quiser pode zombar
Quem é firme não duvida
E quem dorme não vai lá
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48 O MOMENTO
_____________________________
Wilson Manzoni – 27/09/80 – Valsa

O momento é agora
Me entrego a Deus
Sois vós meu pai
E eu sou um filho seu
Eu sou um filho seu
E quero alcançar
Sois vós meu pai
É quem pode me dar
O vento chegou
E balanceou
Sois vós meu pai
Se me chamas eu vou
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Estrela bendita
É o meu criador
Sois vós meu pai
Oh! Meu salvador
Tudo está preparado
E tudo bem ornado
E o mundo inteiro
Já foi convidado
Santa Maria
Vai anunciar
A hora é esta
Vamos se firmar
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49 PEÇO E ROGO
_____________________________
Maria José - Marcha

Vós sois o rei criador
Vós sois a flor deste jardim
Aqui eu canto, peço e rogo
A meu pai que brilhe a mim
Minha mãe, rainha das flores
A floresta é seu jardim
Aqui eu canto, peço e rogo
Oh! Minha mãe rogai por mim
Minha mãe me confortai
Com vosso manto de amor
Aqui eu canto, peço e rogo
Oh! Mãe do salvador
Vou seguindo nesta linha
Foi meu pai que me ordenou
Aqui eu canto, peço e rogo
Como vós me ensinou
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Jesus Cristo Redentor
Vós sois a força maior
Aqui eu canto, peço e rogo
Dai-me força e dai-me amor
Forças para seguir
Amor para eu agradecer
Aqui eu canto, peço e rogo
Se de vós eu merecer
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50 CÁLICE DE AMOR
_____________________________
Nair Ribeiro – 06/10/80 – Marcha

Iluminai-me neste cálice Oh! Senhor
Gotas da vida, raios de eterna luz
Eu tenho sede
E dessedenta-me Oh! Senhor
Me iluminai Oh! Meu santo Jesus
Sustentai-me neste cálice
Oh! Senhor
Em alimento para este seguimento
Estou na Terra
E vejo vós lá nas alturas
Com esta luz
Que brilha no firmamento
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Vós guiai-me neste cálice
Oh! Senhor
Oh! Santo Daime
Oh! Vinho de amor
Eu tenho sede
E dessedenta-me Oh! Senhor
Marcando passo
Caminhando aqui estou
Perdoai-me neste cálice Oh! Senhor
As minhas culpas
E nesta direção eu vou
Confortai-me
Nesta marcha em que eu vou
Meu redentor
Oh! Meu rei do amor
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Vós mostrou-me
Neste cálice Oh! Senhor
Os santos anjos do reino celestial
E o Sete Estrelas
Que aqui se apresentou
Iluminando este castelo principal
Dai-me força neste cálice
Oh! Senhor
Neste salão
Oh! Meu senhor São João
Para seguir rumo ao pai Juramidam
Sou o instrumento
Vaso da vossa benção
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51 ESTRELA PEQUENINA
_____________________________
R. Nonata Paes - Mazurca

Sou estrela pequenina
E aqui vou declarar
Quem não tiver amor
Aqui não vai ficar
Paciência e humildade
Nos traz a compreensão
De seguir com serenidade
Aqui dentro da união
União é igualdade
De Deus santo imortal
Iluminai-nos, Oh! Jesus
Oh! Meu pai celestial
Nos dê a pacificação
Na força desta luz
Aparelhai as nossas mentes
Consciente em vosso amor
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Vivo no Sol e na Lua
Na terra e no mar
Eu vivo com todos os seres
Deste globo universal
Vou seguindo neste rumo
Acendi meu castiçal
São João que me entregou
E a virgem divinal
Meu pai foi quem me deu
E não tem quem possa tomar
Eu convido meus irmãos
Vamos todos acompanhar
Me afirmo nesta bandeira
Neste jardim de esperança
Nesta terra onde nasceu
Meu amor e minha esperança
Sou estrela pequenina
A Deus eu peço uma transformação
De viver com alegria
Aqui dentro da união
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52 LEI DE DEUS
_____________________________
Rosete Reis – 08/11/80 – Marcha

Esta é a lei de Deus
E essa é a lei de Jesus
Que sofreu por nós na cruz
Para nos dar a santa luz
O santo livro está aberto
Para todo mundo ver
Que esta é a lei de Deus
E todos têm que obedecer
Vamos todos meus irmãos
Compreender este ABC
Do nosso pai Juramidam
E a vossa santa mercê
Aqui nesta retidão
É preciso se unir
Vamos todos dar as mãos
Para Deus do céu vir nos remir
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Aqui eu estou dizendo
Para quem acreditar
Que este é o som da trombeta
Que baixou lá do astral
Salve Oh! Rainha do céu
Mãe divina e piedosa
Dai-nos o vosso conforto
Vós como mãe milagrosa
Pai divino e soberano
Do universo é criador
Dai-nos o vosso conforto
Por vosso divino amor
Dai-me força e dai-me amor
Para eu bem perceber
De papai a compreensão
E a mamãe agradecer
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53 SACRÁRIO DA DOUTRINA
_____________________________
Marinês – 10/11/80 – Marcha

Vamos todos meus irmãos
Vamos todos se entregar
Que hoje o dia está brilhante
E Deus do céu quer nos salvar
Vamos todos se humilhar
Para poder ser verdadeiro
Que o sacrário da doutrina
É o castiçal do santuário
Santuário, santuário
De brilhantes pedras finas
Consagrando o santo amor
Aqui dentro da doutrina
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Aqui eu estou cantando
Rogando ao nosso pai divino
Que nos dê a santa luz
Pelo vosso santo amor
Chamo estrela, chamo estrela
E do céu vem este clarão
Peço sempre a minha mãe
Que me bote a benção
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54 CRUZEIRO ILUMINADO
_____________________________
17/11/80 - Valsa

O cruzeiro iluminado
No alto azul do firmamento
Meu pai vós sois tão divino
Meu pai vós sois o alento
O cruzeiro iluminado
Dá para todo mundo ver
Aonde está meu pai
Jesus e a vossa mercê
O cruzeiro iluminado
De verde luz esperança
Aí eu botei os olhos
Senti novas esperanças
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É preciso ter amor
Para ter fé e ter crença
Em Deus, divino Deus
Aonde está nossa herança
Jesus foi quem veio e traçou
Todo este nosso caminho
Vamos todos seguir
Passo a passo e a vagarinho
Passo a passo e a vagarinho
No compasso para não tropeçar
Meu pai vós me dá a força
E me firma em meu lugar
Oh! Meu senhor Jesus Cristo
Império de toda nação
Dê paz ao meu coração
E amor com todos meus irmãos
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Eu agradeço a meu pai
A mamãe aonde está
Agradeço a São João
Foi quem veio me libertar
O cruzeiro iluminado
Foi quem me deu esta instrução
Firmei no peito a verdade
No amor do meu São João
São João clama no deserto
De todo e cada coração
Nos dando o toque divino
E mostrando a direção
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55 BRILHO RADIANTE
_____________________________
Marcha

Que dia lindo
De brilho radiante
É meu Jesus
Com sua luz resplandecente
A vós eu peço
No brilho desta luz
A minha mãe natureza
Para sempre esta luz
Estou aqui
Com vós eu quero brilhar
Neste jardim
E na vida espiritual
Com minha mãe
Rainha Santa Maria
Que nos dá a santa luz
E este claro todo dia
123

Estou aqui
Quero seguir com perfeição
No estudo fino
Da Virgem da Conceição
Estudo fino, estudo fino, estudo fino
É a chave do segredo
É meu senhor São João
Tudo é segredo
E tudo é muito claro
Tudo é perfeito
E meu pai está mostrando
Vamos ouvir
Bem claro e bem direitinho
Que tudo está muito certo
E ele vem nos avisando
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Oh! Minha mãe
Pelo claro deste dia
A vós eu peço
Para sempre ser feliz
Neste caminho
Que me leva a Jesus
Peço e rogo a minha mãe
Que vós seja a minha luz
Esta bandeira
Indica uma nação
É São João
Quem comanda o batalhão
É do divino
O império do amor
Vós sois o santo guerreiro
O meu eterno pastor
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56 O CLARIM
_____________________________
Mário Rogério da Rocha - 01/12/80 - Marcha

Eu estou sério, estou sério, estou sério
E muito sério aqui eu vou dizer
Que a glória do meu pai celestial
Com o redentor já está para chegar
Eu estou sério, estou sério, estou sério
E muito sério aqui eu vou dizer
Que a corte suprema divinal
Com os seus clarins
Já estão para descer
Eu estou sério, estou sério, estou sério
E muito sério aqui eu vou dizer
Que no dia da audiência universal
Todo mundo chora
E todo mundo vai gemer
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Eu estou sério, estou sério, estou sério
E muito sério aqui eu vou dizer
Se arrependam
E se humilhem pecadores
Que é Jesus e ele vem para colher
Eu estou sério, estou sério, estou sério
E muito sério aqui eu vou dizer
Que no balanço do mundo
Todos vão ver
Quem é Jesus e ele vai resplandecer
Eu estou sério, estou sério, estou sério
E muito sério aqui eu vou dizer
Que a palavra
Do meu pai não passará
Ela não dorme, ela é o julgamento
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Eu estou sério, estou sério, estou sério
E muito sério aqui eu vou dizer
O mestre está, o mestre vem
O mestre vai
Mas ninguém sabe
E não procuram compreender
Estou aqui, estou aqui, estou aqui
Estou aqui e aqui eu vou dizer
No paraíso deve andar direitinho
Para a glória do meu pai receber
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Estou aqui, estou aqui, estou aqui
Estou aqui, aqui nesta direção
Todos cuidem e prestem bem atenção
Para a chamada
Do meu senhor São João
Meu pai eu peço
Dentro do meu coração
A vossa firmeza
E o vosso santo perdão
Nos cubra
Com o vosso divino manto
Divina mãe e mãe do redentor
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57 GLORIOSO SENHOR
_____________________________
Mad. Júlia Gregório – 20/11/81 – Valsa

A Lua cheia me chamou
E ao Sol veio me entregar
Neste lindo amanhecer
Para meu pai eu amar
Meu Jesus sacramento bendito
Vós sois todo meu sustento
Com vós eu hei de seguir
Que com vós eu fiz meu juramento
Com vós marquei os meus passos
O destino é a soberania
No palácio nobre encantado
Da sempre Virgem Maria
Eu sou bem pequenino
E canto como um beija-flor
Eu navego neste oceano
De pureza e de amor
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Se eu vivo aqui neste mundo
Foi o meu pai quem me mandou
Eu sou o príncipe da paz
Minha mãe foi quem me ordenou
Lua cheia, sois a formosura
É a força e este clarão
As estrelas no céu estão
Louvando a São Sebastião
São três forças e três poderes
Que regem este amor
A eterna chama da vida
Tão glorioso és tu Oh! Senhor
Eu canto com amor e alegria
Ao senhor dono deste dia
Com a força do meu São João
Na presença de São Sebastião
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58 DOMÍNIO
_____________________________
Roberval – 10/03/81 – Valsa

Tangem os sinos anunciando
É natal vamos festejar
Todos juntos com a minha mãe
Ao bom filho a todos louvar
Tangem os sinos anunciando
Que sou filho deste poder
Fui entregue a este domínio
Que faz ver e faz compreender
Estou aqui, eu sou caminheiro
Caminheiro da eterna luz
Eu convido todos meus irmãos
Para seguir com o meu Jesus
Estou aqui e eu vim de longe
Estou aqui na casa do amor
Estou aqui é para seguir
Com meu pai e com vosso amor
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Eu convido todos caminheiros
Que caminham rumo a luz
É de Deus esta fonte bendita
E muito além está meu Jesus
É de Jesus este caminho eterno
E vós sois o nosso caminho
Eu convido, vamos com amor
Para nunca estar sozinho
Minha senhora mãe santíssima
Oh! Senhora da Conceição
Te agradeço minha mãe com carinho
Aqui louvando com os meus irmãos
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59 LIGAÇÃO
_____________________________
Júlia-Cristina - Marcha

Saudade é um fio de lembrança
De um amor que não tem fim
É infinito, é infinito, é infinito
Este amor cor de marfim
É transmissão
De um bom pensamento
Para entrar em comunhão
É tão suave, formoso e infinito
O grande amor de São João
Esta chamada é do beija-flor
Foi São João foi quem chamou
Na harmonia infinita da floresta
Com a vossa chave do amor
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Fazei-me um vaso
De benção Oh! Senhor
Para sempre estar em comunhão
Para ver e sentir a divindade
Pelo amor do meu senhor
Fazei-me um vaso
De benção Oh! Senhor
Para vosso trono eu poder ser
E para sempre esta ligação
Meu mestre eu quero sempre lhe ver
Oh! Meu bom patriarca São José
Vos agradeço de coração
Esta firmeza concentrada no amor
Na esperança de São João
Louvado seja o meu criador
Louvado seja a santa luz
Louvado seja o meu bom pastor
E louvado seja o meu bom Jesus
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60 CAMPINA ENCANTADA
_____________________________
Rutilene Raulino - Marcha

Vamos todos se unir
Vamos todos se entregar
No jardim do paraíso
Vamos todos se encontrar
Este é o amor divino
Na campina encantada
Minha mãe é quem domina
E floresce esta estrada
Nesta marcha universal
Eu entrego meu coração
A minha mãe Santa Maria
E ao meu senhor São João
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Vamos, vamos, vamos, vamos
Vamos todos se humilhar
Que o tempo está chegado
Já é hora de acordar
Oh! Que grande maravilha
É para todo mundo ver
A luminária do divino
E a vossa santa mercê
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61 RESSUREIÇÃO DO SENHOR
_____________________________
Eduardo – 19/04/81 – Valsa

No céu bradou o trovão
Do trono dourado de Deus
Jesus expirou na cruz
E a Terra estremeceu
O fogo desceu do céu
Da pátria celestial
Meu pai, meu pai, meu pai
Tão gloriosa é a vossa glória
Em uma nuvem de glória
Envolto ao fogo da vitória
Os anjos cantam ao senhor
Na regência do harmônico vento
Uma cortina se abre
E o luzeiro apareceu
A brasa viva no altar
Jesus Oh! Meu senhor Deus
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É páscoa e é aleluia
Hosana, Deus nas alturas
É a glória do filho de Deus
O fogo descido do céu
É páscoa e é alegria
É o filho de Maria
Eu canto com todo amor
A ressurreição do senhor
Nesta vossa grande glória
Humilde aqui eu lhe peço
Me dê força e me dê amor
Meu Jesus, Oh! Meu salvador
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62 ÁGUA DA VIDA
_____________________________
Maria Amélia – 27/04/81 – Mazurca

É meio-dia
Meu pai me disse
Segue cantando
Este louvor
Nesta aliança
Universal
Esta oração
Em comunhão
Água da vida
Sustento divino
É meu Jesus
Transformado em vinho
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Água da vida
Fonte bendita
Meu pai me disse
É meio-dia
Meu São João
Aqui vos louvo
Com puro amor
Oh! Meu senhor
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63
JESUS CRISTO É O CAMINHO
_____________________________
Rosa Maria – 07/05/81 – Marcha

Santo daime é a santa luz
Da estrada florescente
Vamos seguir com carinho
Porque tudo está presente
Tudo, tudo está presente
E tudo, tudo é transparente
O brilho do Sol dourado
Nosso pai onipotente
Jesus Cristo é o caminho
É a estrada florescente
É o balanço do trovão
A voz da realidade
Meu senhor São Irineu
Meu senhor rei dos Judeus
Senhor São João Batista
A luz que resplandeceu
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A luz que resplandeceu
Dentro do meu coração
Que vem do rei Sol dourado
Com a força do trovão
Jesus me fortificai
Aqui nesta direção
Ouço a voz do deserto
Pra pisar firme no chão
Pra pisar firme no chão
Concentrando a floresta
Para ouvir do oriente
A santa voz que nos liberta
Santo Daime e a Rainha
Sustentai-me nesta luz
Junto com os meus irmãos
São João e meu Jesus
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64 FORTE DE JESUS
_____________________________
Lúcio Mortimer – Marcha
Concentrado
Neste campo de esperança
Que esta força
Em meus olhos faz mirar
É esta luz este forte de Jesus
É a doutrina com seus filhos a cantar
Com este espírito
Que sois a luz do mundo
Em rica beleza o tesouro universal
Vem desta luz deste forte de Jesus
Que é esta luz a ciência natural
Silenciosa profundeza
O verde espalha
E de esperança
O grande manto nos acalma
É esta luz este forte de Jesus
É o divino lá do alto aqui na Terra
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Esta luz divina que entre nós está
É o límpido cristal
Para quem se acordar
É esta luz este forte de Jesus
É transparente este amor de cristal
Sois a luz do mundo
Este amor de cristal
A natureza em harmonia universal
É esta luz este forte de Jesus
Deus da ciência onisciente aqui está
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Estou aqui
Peço a vossa misericórdia
Para eu seguir dentro desta provação
Que nesta luz neste forte de Jesus
Está o convite
Para o dia de São João
Meu São João centro de luz
Trono de amor
Nos fortificai pelo mistério da cruz
Com minha mãe rainha Santa Maria
Nos segurai com alegria neste dia
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65 TRANSFORMAÇÃO DAS ESTRELAS
_____________________________

Neucilene – 22/06/81 – Marcha

Com a luz da providência
Iluminai-me senhor
Bendita estrela de Belém
Radiosa no espaço
Com a sua luz dourada
Bendizendo a seus filhos
Que esta luz maravilhosa
Santo Daime e São João
Todo amor e toda crença
No carreiro deste cruzeiro
Bendizemos com esperança
Bendito altar deste terreiro
Transformou-se a transformação
Das estrelas neste salão
Levantando o santo altar
O rei da ciência e São João
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Receba o pão, este alimento
Do Sol, da Lua e do vento
Para sempre o bom seguimento
O divino dom do pensamento
Força viva que me dominou
E eu ouvi a corneta tocar
Se perfilem soldados divinos
É São João que vai chegar
A festa é do lindo cristal
Com a taça do amor sem fim
Que comanda este terreiro
Das alturas neste jardim
Viva São João Batista
Da floresta e do astral
Viva Deus lá nas alturas
E São João em todo lugar
Com meu pai eu dou louvor
E com meu pai eu vou, eu vou
Meu pai que me ensina
A perfeição com muito amor
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66 CAMINHEIRO
_____________________________
Maria Alice – 31/07/81 – Valsa

Jesus é minha luz
E eu vou me firmar
Eu sou caminheiro
Eu tenho que chegar
Sigo nesta estrada
O Sol me alumiando
Seu calor me dá forças
Para eu ir viajando
Sigo neste caminho
Caminheiro eu sou
O Sol é meu companheiro
Passo-a-passo eu vou
Sois a luz do caminho
Estrela bendita
Farol das falanges
Luz da minha vida
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Estrela bendita
Santuário de Deus
Luz do imenso amor
Oh! Rei dos Judeus
Sois meu pai de luz
Sois meu pai de amor
Sois meu pai, sois meu guia
E no deserto é a flor
Rainha perpétua
E meu São João
Vós me dê firmeza
Para mim e os meus irmãos
Aqui nesta jornada
É preciso ter amor
Ter fé em Deus
O perpétuo senhor
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67 CORNETA DE SÃO MIGUEL
_____________________________
Albertina – 24/08/80 – Mazurca

Me apoio na doutrina
Do meu senhor Jesus
Nas palavras benditas
No cruzeiro e na santa luz
Me apoio na doutrina
E nas palavras do meu pai
Nesta voz, neste conforto
Que para seguir, forças me traz
Os arcanjos e querubins
Anunciam esta escala
Que a força vem do céu
Com a ordem de São Miguel
Já tocou e tornou a tocar
A corneta de São Miguel
Vamos pedir o nosso perdão
Porque a força vem do céu
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Meu divino que é soberano
Neste campo de esperança
Reconheço tudo em ti, meu Deus
Neste elo, nesta aliança
Em seu aprisco precioso
Eu quero sempre com vós estar
Dos arcanjos e querubins
No rebanho das almas benditas
Eu recebi esta flor
Foi com força e com amor
Do Sol, da Lua e das estrelas
E da Rainha, a mãe dos apóstolos
Do cruzeiro tens a santa luz
De minha mãe e do meu Jesus
Nesta fonte cristalina
Vou navegando com meu São João
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68 SEGURE O PONTO
_____________________________
Rosineide – 31/08/82 – Marcha

É o pensamento
Que parou e escutou
Meu pai me diz
Segue em frente, aqui eu vou
Eu vou seguindo
E firmo bem o pensamento
É meu pai que chama
Para dar o alimento
Que vem do Sol
Vem da Lua e do vento
Vem consagrado
Na estrela do oriente
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Segure o ponto
E deixa o barco correr
É Jesus Cristo
Que nos mostra e vamos ver
Aqui está o ponto
Aqui está o poder
Aqui está a estrela
Para todo mundo ver
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69 ESTRELA DE SALOMÃO
_____________________________
Antônio Jorge – 14/10/81 - Marcha

Cheguei, cheguei
Com a minha espada na mão
Expulsando todo mal
Com a estrela de Salomão
Deus é, Deus é
Conhecimento e claridade
É um só Deus, é uma só pessoa
É a lei viva em divindade
Amor potente
Que fecunda a perfeição
É a virtude, é o plano de Deus
É o estudo em renovação
Eu vou, eu vou
Com a minha chave na mão
Passo a passo vou batalhando
Rogando a Deus pela salvação
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Estou aqui
Para receber as comunicações
De minha mãe Santa Maria
Meu alimento, minha oração
Obediência
É a razão deste momento
É o verbo, é a palavra
É o amor em agradecimento
Meu São João
Eu peço a vós uma transformação
Nesta vida de grande lida
No domínio do Sol e de mamãe
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70 EU SOU
_____________________________
Alfredo Gregório - Marcha

Eu sou o Sol, sou o caminho
Eu sou a luz, eu sou a vida
Eu sou a verdade, eu sou a justiça
Eu sou Jesus filho de Maria
Eu vivo nas águas do mar
Aqui na Terra eu estou
Eu sou o vento das alturas
No céu eu sou o senhor
Eu sou a constelação
Eu sou todo o espaço
Eu sou o astro rei coroado
No infinito eu sou o compasso
Eu sou o pão, sou o alimento
Sou a fortaleza, eu sou o amor
Eu sou a bandeira de paz
Com minha mãe aqui estou
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Eu sou a natureza viva
Eu sou a força em transformação
Eu sou a majestade ciência
Neste comando de São João
Eu sou o vento, eu chamo o tempo
Eu sou a direção
Eu sou o tempo, eu sou a ciência
Neste templo de Salomão
Eu sou o espírito silencioso
Que manifesta o pensamento
Eu sou o Sol, eu sou a Lua
Eu sou as estrelas do firmamento
Eu sou a terra criadora
Que o poder alimentou
Eu sou daqui e estou lá
E estando lá aqui estou
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71 SOM DA TROMBETA
_____________________________
Francinete – 05/01/82 – Marcha

Meu pai é o amor
Que sustenta e faz brilhar
Minha mãe é o conforto
Para quem acreditar
Vamos meus irmãos
Vamos se perfilar
Ouçam o som da trombeta
Que já está a tocar
Em vosso trono ornado
Com a vossa luz de amor
A virgem mãe puríssima
E o nosso pai criador
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No madeiro da cruz
Oh! Meu bom Jesus
Meu pai vós me dê força
E minha mãe vós me conduz
Sempre nesta linha
Da senhora mãe divina
Se firme em Jesus
Que sois filha de Maria
Eu peço a meu pai
E também a minha mãe
Saúde, paz e esperança
Para todo sempre, amém
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72 SOIS DIVINO
_____________________________
Raimundo Nonato – 29/06/82 – Valsa

Sois divino, vós sois divino
Soberana luz de amor
Peço que me ilumine
E guiai meus passos senhor
No horizonte da certeza
A minha vida é de Deus
Nesta retidão divina
Peço forças a meu senhor
Vou seguindo, eu vou seguindo
Dentro desta luz de amor
Jesus Cristo é a lembrança
Que sustenta e dá o amor
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Silencioso é o pensamento
Silenciosa força de amor
Jesus Cristo foi quem me deu
Esta rosa, este amor
Oh! Meu pai, Oh! Minha mãe
Oh! Meu senhor São João
Neste lindo amanhecer
Eu dou viva ao rei Salomão
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73 ROSÁRIO DO AMOR
_____________________________
06/07/82 - Marcha

Vou seguindo, eu vou seguindo
Porque o meu pai me mandou
Eu estou dentro desta luz
E com meu pai aqui estou
Oh! Virgem santa, Oh! Virgem pura
Oh! Mãe do criador
Estou aqui, vós me colocou
Neste rosário de amor
Sois pedra fina, sois fortaleza
Oh! Meu Juramidam
Viva o sacrário, viva este dia
Oh! Meu pai da criação
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Oh! Meu pai Juramidam
Dai-me fé e dai-me amor
Eu peço ao rei Salomão
O discernimento professor
Viva o santo deste dia
Eu dou viva no meu coração
Meu São João e meu São Irineu
Do meu coração é o professor
Foi a luz que resplandeceu
Neste mundo ao povo seu
O reconhecimento e a direção
Nesta retidão em oração
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74 AS ESTRELAS
_____________________________
Rodolfino Rocha – 14/05/82 – Marcha

Quando as estrelas do céu chegarem
Bem firme eu quero ver meu pai
Quando as estrelas do céu chegarem
Bem firme eu quero ver meu pai
Quando as estrelas do céu chegarem
Bem firme eu quero ver meu pai
Com vosso brilho e vossa majestade
Os vossos filhos vem aparar
Eu me apoio na doutrina
Do meu senhor Jesus
Foi quem lavou por nós na cruz
A sua alma neste mundo
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Santificado seja o vosso nome
Bendito seja meu Jesus
Foi quem veio e edificou
O vosso caminho da luz
Eu estou dentro desta luz
E a meu pai quero enxergar
Para eu seguir meus passos em frente
E para nunca eu tropeçar
Eu dou louvor ao rei da ciência
Porque é quem me traz esta crença
De sempre eu ser firme a meu pai
E sempre render obediência
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75 FORÇA DO REI DAVI
_____________________________
06/10/82 - Marcha

Quero o amor do meu pai
Força do rei Davi
Eu louvo e vejo o Sol
Estou vivendo aqui
Louvando eu vejo o Sol
Cantando estou aqui
Eu peço força a Deus
E ao meu rei Davi
Para me defender
Para me proteger
Os laços do inimigo
Quero eu vencer
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Mas se Deus é por mim
Quem será contra eu
Louvando aqui estou
A meu São Irineu
O barco tem amor
Nele eu vejo o porvir
Vejo as forças armadas
Do meu rei Davi
Meu pai Oh! Meu Jesus
Nutre a minha esperança
Para eu ser feliz
Ter fé e esperança
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76 TRONO DO SOL FECUNDO
_____________________________
09/11/83 - Marcha

Eu caminhei toda uma vida
Procurando o caminho
Só aqui pude encontrar
Mas ele é árduo e tem espinhos
Ave Maria, mãe de Deus
Vós sois a luz do redentor
Peço que me ilumine
Neste mundo opressor
Te procurei, Oh! Meu Jesus
Na Terra e no astral
Mentalizei todas as forças
Força viva divinal
Te encontrei Oh! Meu Jesus
Dentro do meu coração
Trono do Sol, forte e fecundo
Fonte da vida e retidão
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Em cada Sol, em cada Lua
Eu me lembro do meu pai
Vem e vem Oh! Meu Jesus
Vem e vem, hoje é natal
Eu peço a meu Jesus Cristo
E a meu senhor São João
Que segure bem a minha mão
E me tire da solidão
Estou na Terra, estou na Terra
E muito além está o Sol
É quem me dá todos ensinos
Pois ele é o rei da força maior
Te alegra, te alegra
Pisa firme e segue em frente
Para ouvir do oriente
A voz do pai onipotente

170

77 CANTOR MENINO
_____________________________
07/12/83 - Marcha

Ouço a voz da natureza
No cantar dos passarinhos
Ouço a voz do meu pai
Ele fala bem baixinho
Ele fala bem baixinho
Para quem bem perceber
Eu convido os meus irmãos
Vamos todos se converter
O escudo para a salvação
A virtude é a caridade
Quem tem amor e não dá o pão
Este não verá a realidade
Realidade é meu Jesus
Realização é meu São João
Estamos em tempo de apuro
Vamos pisar firme no chão
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Estou aqui, estou aqui
Estou aqui sou pequenino
Estou no trono com meu pai
Eu sou o cantor menino
Tangem os sinos, tangem os sinos
Tangem os sinos de Belém
Lembrando o natal
No amor de quem quer bem
O amor de quem quer bem
É este o som que me traz os sinos
Estou na torre, eu sou de Belém
Porque eu sou o cantor menino
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78 ALMA CRIANÇA
_____________________________
09/02/84 - Marcha

Eu peço a meu pai amor
E peço a santa luz
Sempre neste caminho Oh! Jesus
Vós me faça bem feliz
Eu trago em meu peito a alma
Inocente desta dor
Entre botões e rosas Oh! Jesus
Vós me faça florescer
Eu trago a alma criança
Transbordando a esperança
Dê um dia feliz Oh! Jesus
E ter vós como herança
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Feliz quem pode contente
A Deus cantar e louvar
Qual esta chuva de rosas, Oh! Jesus
Que vem nos abençoar
Jesus é semeador
Jesus é o agricultor
Se formos à terra fértil de Deus
Tudo aqui multiplicará
Oh! Meu senhor São José
Meu papai de Nazaré
Eu estou na roda ciranda de Deus
Família de Nazaré
Firmado nesta bandeira
Eu louvo a meu São João
E ao santo apóstolo de Deus
Tetrarca da união
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79 SIGNO DE SALOMÃO
_____________________________
Clícia Maria – 18/03/84 – Marcha

Eu vou seguindo
Expulsando todo mal
Que atinge o coração
E judiando do irmão
Com esta estrela
Que me dá toda clareza
É o trono da firmeza
Força do rei Salomão
Estou aqui
Para seguir eternamente
Pra meu pai me perdoar
E vossa glória eu alcançar
É em louvor
Ao nosso rei da ciência
Rei da calma e paciência
Fortaleza e amor
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É com a força
E o poder desta estrela
Este signo sagrado
Fonte de toda nobreza
E a Jesus
Que é a flor deste jardim
Foi ele quem me fez assim
E por ele eu tenho que seguir
É em louvor
A este altar da igualdade
O talismã de cada irmão
Que conservar a lealdade
É ser fiel
A Jesus Cristo e a São João
O centro da capacidade
Da unidade e da união
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80 CANTAR PRAIA
_____________________________
Ronaldo Rocha – 19/04/84 – Marcha

Cantar Praia, Cantar Praia
É quem me traz estes ensinos
Cantar Praia, Cantar Praia
É a luz, porto e destino
Currupipipiraguá
A minha prenda querida
É a flor que tem mais brilho
No jardim da minha vida
Foi o vento que me trouxe
Esta canção que veio do mar
De um senhor muito forte
Que domina sobre o mar
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81 CORRENTE DO MAR
_____________________________
Vera Froes – 13/05/84 – Valsa

Minha mãe eu vou seguindo
Dentro deste jardim de amor
Mas as flores não têm doçura
E só apresentam dor e amargor
Minha mãe a vós eu peço
Dentro do meu coração
Peço a vós firmeza e luz
Oh! Virgem da Conceição
Este barco é pequenino
E tão imenso é o mar
Peço a vós que me dê forças
Oh! Minha mãe, para eu navegar
Gotas d’água vem caindo
E vão correndo para o mar
Balanceia, balanceia
Mas não derrama, é de cristal
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Balanceia, balanceia
E Deus não sai do seu lugar
Vamos formar a corrente
Do céu, da terra e do mar
Liga o céu e liga a terra
A floresta e o mar
Jesus é forte veleiro
E vamos todos velejar
Vamos todos meus irmãos
Firmemente num só coração
Vamos entrar na corrente
Da esperança e da salvação
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82 MEU MESTRE VÓS ME MOSTRE
_____________________________
Luís Lopes – 04/12/84 – Marcha

Meu pai me ensine
Eu quero aprender
Meu mestre vós me mostre
Que eu quero ver
Que a vitória
É o vosso poder
E vós é quem pode
Me esclarecer
Meu pai me ensine
Eu quero aprender
Meu mestre vós me mostre
Que eu quero ver
Sou um instrumento
Da vossa paz
Dai-me a instrução
Se eu merecer
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Meu pai me ensine
Eu quero aprender
Meu mestre vós me mostre
Que eu quero ver
Me perdoai
As minhas culpas
E com vosso amor
Eu quero triunfar
Minha senhora
Mãe santíssima
A Nossa Senhora
Da Conceição
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Nos defendei
Desses terrores
E vós perdoai
O nosso coração
Oh! Minha mãe
Oh! Minha mãezinha
Aqui eu peço para
Nos abençoar
E vós nos dê
A nossa saúde
Paz e alegria
Para trabalhar
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83 JESUS CRISTO ME CHAMOU
_____________________________
José de Lima – Marcha
Jesus Cristo me chamou para seguir
Para um dia eu poder alcançar
Peço a vós que me mostre
O caminho da luz
Para eu poder me libertar
O sofrer é um grande penar
E só vós pode aliviar
O vosso amor ele é quem
Nos liberta da dor
E dos tormentos destes grandes ais
Que só vós pode aliviar
Neste mundo não tem outro igual
Peço a vós que me dê
Um conforto aqui
E na vida espiritual
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Em seu destino eu estou seguindo
Com o propósito de um dia chegar
Porque a glória deste mundo passa
Senhor
Quero a vossa graça
Para me acompanhar
Firmado em vós, nada me faltará
Porque só vós
É quem tem para nos dar
E vós nos dê saúde, alegria, e amor
Fazei de nossa vida
Eternamente natal
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84 CHAMADA AMOR
_____________________________
30/05/85 – Marcha

Sou filho, sou filho
De Deus criador
Eu trago em meu peito a lembrança
Do brilho do senhor
Sou filho, sou filho
De Deus criador
Eu trago em meu peito
A chamada amor
Sou filho, sou filho
De Deus criador
Feliz de quem acredita
No mensageiro do amor
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Sou filho, sou filho
De Deus criador
A minha mãe me colocou
Neste cruzeiro, eu sou o amor
Estou aqui
Meu pai me mandou
Eu moro nesta casa
Juntinho de ti eu estou

186

85 NO MEU DESERTO UMA FORÇA
_____________________________
Vera Lúcia Gall – 29/06/85 – Mazurca

No deserto do meu pensamento
Esta força eu recebi
Para eu aqui cantar
Com amor e com alegria
São João é quem me manda
E Jesus Cristo é quem me dá
Esta força em meu peito
Para eu aqui cantar
Se firmando no rei Salomão
Toda amargura vai se acabar
Toda ciência da majestade
O amor vem atuar
Se prepare aparelho
Para a manifestação
No encontro do amor
De Jesus Cristo e São João
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86 FLOR DA VIDA
_____________________________
Sônia Palhares – 18/07/85 – Marcha

Saúdo a todos que aqui estão
Todos reunidos para lá chegar
Que a vitória virá com certeza
Esta é nobreza para se ver de perto
Mas é preciso todos se unir
Unindo a força a fé vai chegar
Unir no peito, unir no pensamento
O resto é a ação e vamos trabalhar
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Estou seguindo neste caminho
Vou devagarinho
Pensando em chegar
Que Jesus Cristo é a flor da vida
Está no caminho para amostrar
Eu estou dentro do jardim das rosas
Com a flor da vida penso em chegar
Estou na Terra, mas eu sinto o céu
Me firmo na floresta
E vou beirando o mar

189

87 JERUSALÉM
_____________________________
Flaviano – 23/01/86 – Marcha

Jerusalém, Jerusalém
O mestre disse que já está pra nascer
Jerusalém, Jerusalém
Que vem do céu
Para todo mundo ver
Jerusalém, Jerusalém
O mestre disse que já está pra nascer
Jerusalém, que vem do céu
Ornada em glória
Para todo mundo ver
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Jerusalém, Jerusalém
Vós sois o brilho
E a força do criador
Em ouro em pó, em prata fina
E traz a luz para quem procura ver
Jerusalém, Jerusalém
Traz esperança para as filhas de Sião
Jerusalém, Jerusalém
Traz a coroa do senhor da criação
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88 LEMBRANÇA
_____________________________
Ronaldo Albernaz – 23/02/86 – Marcha

Eu estou aqui
E eu vim lembrar
Que a hora é essa
De assoletrar
Quem quiser seguir
Terá que amar
A porta sendo aqui
E o céu acolá
Com o tempo chega
E com o tempo passa
É chegada a hora
De marcar o passo
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Tudo tem seu tempo
Debaixo do Sol
Ele é quem comanda
É a força maior
A luz que brilha
É o amor
Vamos nós amar
E vamos dar louvor
Eu sou a leveza
Para quem quer ver
É só entrar dentro
E deixar acontecer
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89 A.B.C
_____________________________
09/08/86 - Marcha

Foi nessa leveza
Que aconteceu
A chama do amor
E aqui estou eu
Se vós me dá o amor
Se vós me dá o amor
Mas vós me deu o amor
Eu tenho que chegar
Dai-me firmeza
No meu coração
Dai-me firmeza
Meu São João
A vós eu confio
A minha retidão
Eu confio em vós
Meu São João
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Na santa lembrança
Que eu vi nascer
A lei da vida
Amar e viver
É relembrando
Que o tempo chega
É assoletrando
Este ABC
Se Deus quiser
E ele me ajudar
Se Deus quiser
Eu vou chegar
O vento traz
O semeador
É Jesus Cristo
O rei das flores
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90
DAIME AO PÉ DO CRUZEIRO
_____________________________
Maurílio – 12/05/86 – Valsa

O tempo que nos reuniu
Aqui para nos provar
Daime ao pé deste cruzeiro
Prova de amor maior não há
Estou aqui, estou aqui
Estou aqui, vou consagrar
Daime ao pé deste cruzeiro
É a santa luz que nos faz brilhar
Brilha, brilha e faz brilhar
Brilha a terra e brilha o mar
Daime é o pai deste terreiro
Na santa lembrança do meu São João
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91 BEIJA-FLOR
_____________________________
Wilson C. Neto – 24/04/86 – Marcha

Eu sou pequenino
E aqui estou
Sou o beija-flor
Eu sou do amor
Meu pai me mandou
Eu aqui cantar
Para alegrar a vida
De quem sabe amar
Eu canto hoje e sempre
O cantar do beija-flor
Que me dá paz na alma
E acalenta a dor
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Canta beija-flor
Em roda dos meninos
Que são a esperança
De Jesus menino
Pra rainha das flores
Eu dou meu coração
Na paz de um beija-flor
Eu canto esta canção
Vós sois beija-flor
E tu beija-mim
Na escada da vida
Eu vou cantando assim
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92 GAIVOTA
_____________________________
Rutilene Raulino – 13/08/86 – Marcha

Como uma gaivota
Canto aqui, eu canto lá
Eu canto todo dia
Aonde me chamar
Viva o Sol, salve este povo
Viva a Lua, o vento e o mar
Salve os caboclos da mata
Da floresta Ogum Marrá
Viva o Sol, salve este povo
Viva a Lua, o vento e o mar
Salve todos os guerreiros
Da corrente Beija-mar
Viva o Sol, salve este povo
Viva a Lua, o vento e o mar
Louvo aqui todos os seres
Os que me fazem lembrar
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Eu convido os meus irmãos
Vamos todos estudar
Esta pequena instrução
Que meu mestre mandou dar
Ele manda eu lembrar
A palavra do justiceiro
O amor que o mestre tem
Não se compra com dinheiro
Esse tempo trouxe o tempo
Do encontro das nações
Onde está o judeu
Também está o irmão
Viva o Sol e viva a Terra
Onde as línguas se confundem
Nesse tempo de encontro
Onde todos podem ver

200

93 PAPARUÊ
_____________________________
Valfrido Santos – 30/09/86 – Valsa

Salve meu pai Paruá
Salve meu Paparuê
Salve o dono desta casa
Salve o meu pai guerreiro
Salve meu pai Paruê
Salve meu Paparuá
Salve o meu pai Ogum
Salve, salve eiquê vem cá
Salve meu pai Paruá
Salve meu Paparuê
De quem sou eu, de quem sou eu
E quem sou eu, pergunto eu
Salve meu pai Paruê
Salve, salve quem chamou
Salve o canto da princesa
Na cabocla que cantou
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94 FLOR DO MAR
_____________________________
Nelson Rocha – 27/10/86 – Mazurca

Envolvido nesta força
Neste brilho deste ABC
Toda flor que vem do mar
Estou aqui para receber
Toda vida vem de Deus
Como as águas vão pra o mar
O espírito balança
Mas tem Jesus pra lhe segurar
Vejo meu pai nas alturas
E a força vem de lá
Ele é o mestre justiceiro
E tudo ele vem reparar
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O vento sopra, o vento traz
A lembrança do meu pai
Salve o vento que balança
Que traz a força do mar
Com respeito ao senhor Deus
E a vossa criação
Dai-me o vosso equilíbrio
Com a vossa santa proteção
Dai-me força e dai-me amor
Minha mãe no coração
Dai-me a vossa benção
Aqui eu sou um filho seu
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95 O MONTANHÊS
_____________________________
30/01/87 - Marcha

Em busca do amor
Empreguei meu coração
Pus a fé no criador
E no meu senhor São João
É a hora do ABC
Somar e multiplicar
A balança é perfeita
Vamos todos conjugar
É conjugar o passado
Revivendo o presente
Unaqui sua lembrança
Em nosso pai onisciente
O amor é permanente
Que o tempo não apaga
Eleve seu pensamento
Muito além do horizonte
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Muito distante de meu Deus
Eu aqui me encontrei
Passei por tanta amargura
Opressão e solidão
Mas veio a luz e clareou
No horizonte o meu caminho
Muito além está meu pai
Que nunca me deixa sozinho
O tempo chega, o tempo passa
E simplifica o ABC
E a rota do caminho
Deixa para todos ver
Sou eu o montanhês
E na floresta vou viver
Encostado a meu pai
Que não me deixa esmorecer
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96 FLOR DE SURUBINA
_____________________________
Surubina Flor – 23/05/87 – Marcha

O que vem da banda de lá
Vem em ouro e prata fina
Vem em ouro e prata fina
Vem em ouro e prata fina
Minha flor de Surubina
O trovão bradou no ar
Quem vem da banda de lá
É meu senhor São João
É meu senhor São João
Com seus sete orixás
Eu dou viva a São João
Dentro do meu coração
Dentro do meu coração
Dentro do meu coração
Eu dou viva a São João
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Eu dou viva a São João
Junto com os meus irmãos
Dentro da Jerusalém
Junto com todas mulheres
Do meu senhor São João
O que vem da banda de lá
Vem em ouro e prata fina
Vem em ouro e prata fina
Minha flor de Surubina
Minha flor de Surubina
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97 DAIME É FELICIDADE
_____________________________
Albina Luiza – 27/10/87 – Marcha

Daime é felicidade
Daime é paz o seu cantar
Daime é capacidade
Daime é luz e faz brilhar
Daime faz embalançar
Daime faz estremecer
Daime faz a disciplina
Daime faz reconhecer
Daime é a água viva
Daime é água da vida
Daime é união dos seres
Daime é a estrela querida
Daime é a corrente do mundo
Daime é a medalha do tempo
Daime é a flor maravilhosa
Daime é meu Juramidam
208

Daime é meu Juramidam
Daime é meu São João
Daime é todos meus irmãos
Daime é o chefe da sessão
Daime é o nosso rei
Daime é a nossa rainha
Daime está em todas as mulheres
Daime é quem nos fez rainhas
Daime é o nosso príncipe
Daime está em todas as princesas
Daime é o palácio encantado
Daime é toda nobreza
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98 SERENOU DE MADRUGADA
_____________________________
03/02/88 - Marcha

Eu vi relampejar
E o trovão bradou no ar
Fazendo ligação divina
O céu, a terra, o vento e o mar
Serenou de madrugada
Meu coração se alembrou
Da palavra do meu pai
Que agora o tempo voltou
Divina estrela já chegou
Para vir subjugar
É a hora da escolha
Eu quero ver quem vai ficar
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O tempo é de atuação
Equilíbrio e perfeição
Que a balança de São Miguel
Atua na Terra e no céu
Divina estrela já chegou
Para fazer apuração
Nesse céu do meu Brasil
A bandeira é de São João
Divina estrela já chegou
Aqui neste céu, aqui neste chão
Vamos todos se firmar
Para receber Juramidam
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99 TRANSFORMAÇÃO
_____________________________
07/06/88 - Mazurca

Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
De Jesus o salvador
Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
Eu sou a luz da miração
Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
Eu sou a força que o amor chama
Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
Do perdão e da redenção
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Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
Na santa mãe da criação
Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
Toda fé em São João Batista
Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
Da ciência do rei Salomão
Eu de água virei vinho
E no vinho eu fiz meu amor
No amor eu botei a semente
Eu sou a força, eu sou Juramidam
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100 O VERBO TRAZ
_____________________________
17/08/88 - Marcha

Minha mãe
Esta vida vós me dá
O verbo traz
E o tempo vem provar
Soprei no vento
O pensamento do destino
Eu sou o mistério
Eu sou tu, tu és em mim
Estou aqui
Comigo está quem me criou
Eu sou o destino
O pensamento, eu sou teu rei
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Salve! Oh meu rei
Salve! Oh meu santo cruzeiro
Meu centenário
És meu sustento de amor
Eu escalei
O infinito pra chegar
Neste cruzeiro
Do amor imperial
Eu agradeço
A meu senhor São João
Eu vim e vi
Eu lutei e venci
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101 CORRENTE DAS ÁGUAS
_____________________________
Clara Iura – 02/09/88 – Mazurca

Respiro pela
Corrente das águas
Jóia preciosa
Que limpa o caminho
Que eu sou filha
Da mestra rainha
A flor pequenina
Que Deus coroou
Eu peço a
Força do amor
Para eu vencer
E seguir o caminho
Neste combate
Que esta vida traz
É o braseiro Sol
E as águas do mar
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102 TRÊS MARIAS
_____________________________
29/10/88 - Valsa

Eu estou aqui
Que meu pai mandou
Quem quiser venha
Se apresentar
Mas é preciso
Se humilhar
Para receber
O que Deus nos dá
Lua tão clara
Vós sois o amor
A harmonia
Do criador
Lá vem a Lua
Tão graciosa
Dando esta graça
Ao firmamento
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Lua minguante
Flor em botão
A alma aquece
O coração
O Sete Estrelas
Vós me mostrou
As Três Marias
Juntinho estão
Meu mestre amado
Do meu coração
Na Lua eu vejo
Meu Juramidam
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103 ESTRELA BENDITA
_____________________________
Valsa – 27/12/88

Minha mãe, estrela bendita
Ilumina o meu caminho
Na estrada eu vou seguindo
E vós seja minha guia
Minha mãe, estrela brilhante
Sustenta o meu amor
Na estrada longa da vida
Do nosso pai criador
Eu subi montanha de espinho
Para ver o que ainda resta
Mas veio a luz e clareou
Minha mãe seu amor me liberta
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Eu agradeço ao rei São João
Agradeço ao meu rei Salomão
Agradeço a esta santa estrela
Ao senhor Daime
Por esta vida inteira
Minha mãe estrela bendita
Minha mãe estrela brilhante
Minha mãe estrela querida
Minha mãe luz da minha vida
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104 BALANÇO DO MUNDO
_____________________________
Marcha – 24/01/89

Eu sou o balanço do mundo
Eu chamo em todo lugar
Rendem as almas e rendem as línguas
E todos vêm se apresentar
O tempo é de ajustação
Joio e trigo irão brotar
É preciso paciência
Para poder se firmar
É lembrança do Jordão
O céu, a terra irão falar
São João está na Terra
E tudo ele faz balançar
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O balanço é de amor
Esta força o tempo traz
Brilha o Sol e brilha a Lua
Brilha todos que nele afirmar
Jesus Cristo é o nosso rei
Nossa mãe, nossa rainha
Vamos todos nós louvar
A nossa santa mãe doutrina
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105 DEUS PROFUNDO
_____________________________
Valdete – 24/01/89 – Marcha

É Deus profundo
É Deus profundo
É Deus profundo
É Deus profundo
No coração
É Deus profundo
É meu irmão
Em águas claras
Está escrito
A lei divina
A lei divina
A lei divina
A lei divina
A lei do amor
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Está no tempo
Do pensamento
Solto no tempo
Solta no tempo
O pensamento
Está no tempo
O seguimento
É Deus profundo
É Deus profundo
É Deus profundo
É Deus profundo
No coração
É o amor
Que não tem fim
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106 QUARENTA DIAS
_____________________________
Marcha

Quarenta dias tem
Para se lembrar
E o peso da cruz
Vejam aonde está
Doçura para a alma
É paz interior
Dentro do ser profundo
É que Deus está
Poder da criação
É o meu Jesus
E o meu São João
É quem nos conduz
Tesouro da nação
Cristal maior não tem
Esta santa estrela
Da Jerusalém
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107 TUDO É
_____________________________
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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108 HABITAR NO EGO
_____________________________
Sheila Maria – 09/08/89 – Valsa

Habitar no ego
É construir seu Deus
É estar no tempo
Em que tudo está
É encontrar seu eu
E com ele habitar
Vida e liberdade
É o nosso Deus quem dá
Vamos se afirmar
Que o tempo já está
A presença de Deus
Vai manifestar
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Toda divindade
Que baixou a Terra
Para resguardar
O tesouro mais puro
O trono do Sol
O brilho do amor
Somos pequeninas
Filhas de Maria
Jesus nosso rei
Vós quem tem o poder
Desta glória nos dar
Para com vós reinar
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109 COMO MÃE
_____________________________
01/11/89 - Mazurca

Tudo que o mestre pede
É firmeza e amor
Trabalhar com perfeição
Para ser um vencedor
Estou aqui eu vim de longe
Vim consagrar o amor
É lembrança do passado
Pra quem é merecedor
Como filho aqui vos louvo
E como mãe eu te louvo também
Tudo que já se passou
Foi porque Deus consentiu
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A primozia da harmonia
É a pedra fundamental
Os desejos que se cumpram
Aqui na Terra ou no astral
Salve aqui todas as almas
Na santa glória e na consolação
Canto aqui para todos santos
Com Jesus no coração
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110 PAPAI VELHO
_____________________________
Guaraciara Melo – 13/01/90 – Valsa

Deus me deu foi essa valsa
Deus me deu foi esse amor
Deus me deu foi essa força
Deus me deu todo primor
Salve a força destas matas
Salve o meu Sol criador
Salve a força da Rainha
No império desse amor
Salve o que a floresta tem
Salve o que a floresta nos dá
Nessa força a floresta canta
Todo amor de Oxalá
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Salve, salve Barum-Begê
Salve Omarum-Megê
Salve o meu papai velho
Salve a força de nascer
É a hora, é o dia
É a hora, é a luz
É a hora, é a vida
É o amor de Jesus
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