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01 TRONO DAS ESTRELAS
______________________________
Marcha

Eu penso no Sol com firmeza
Penso na Lua com alegria
E penso em todas as estrelas com amor
Penso no vento com harmonia
Eu penso na verdade do meu pai
Na justiça castigando a rebeldia
Para chegar ao trono das estrelas
Com prazer
Eu cheguei onde eu queria
Penso na força do mar
E vivo na Terra com a esperança
Vendo a floresta com este verde puro
De papai
E de mamãe soberana
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02 SALMO DE DAVI
______________________________
Marcha

Este é o salmo de Davi
Que minha mãe mandou eu aqui cantar
Com firmeza e toda obediência
Para eu poder me defender de todo mal
Este é o salmo de Davi
Que a rainha mandou eu aqui cantar
Uma trombeta foi quem veio anunciar
Para cantar nesta noite de natal
Eu olho para o firmamento
Vejo meu pai nas alturas aonde está
E vejo aqui na Terra aonde estou
Este véu no brilho da formosura
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Caminhando em busca da ciência
Foi que cheguei até a casa de Davi
Rendendo sempre obediência
Ao leão branco, o senhor de Unaqui
Este véu de amor que me ensina
Toda hora, todo instante e todo dia
Nas horas sagradas benditas
Em oração com a sempre
Virgem Maria
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03 QUERO CONHECER MEU ESTUDO
______________________________
Marcha

Neste mundo eu não quero ficar
E ao pai eu peço perdão
Minha mãe, minha rainha
Tirai a impureza do meu coração
Quero obedecer a quem me ensina
Quero forças para eu viajar
Quero luz no meu caminho
E com meu padrinho um dia chegar
Quero conhecer a mim mesmo
Para tomar uma direção
Pois eu quero ser filho amado
Do reino eterno de Juramidam
Quero conhecer meu estudo
Para um dia eu chegar no além
Com a Virgem da Conceição
E meu São João para sempre amém
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04 A.B.C
______________________________
Marcha

Dai-me força e dai-me amor
Dai-me a fé e a santa luz
Em Deus e na virgem mãe
E no meu senhor Jesus
Minha mãe a vós eu peço
Dai-me o vosso perdão
Para eu seguir minha linha
Junto com meu São João
Vamos todos meu irmãos
Compreender este A.B.C.
Que esta grande batalha
Nós teremos que vencer
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Vamos todos se humilhar
Com carinho e com amor
Para provar as palavras
Do nosso pai criador
Ele vem nos avisando
O que vai acontecer
E para dar-nos a prova
Vamos ter que obedecer
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05 AONDE O MESTRE DISSE
______________________________
Marcha

Meu pai me ajude
E me dê o perdão
Para eu poder seguir
Dentro da preleção
Eu peço a papai
E peço a mamãe
Para vós vir limpar
O nosso rebanho
Limpeza na mente
E no coração
Para poder seguir
Com Juramidam
Meu pai me ensine
E me faça feliz
Para eu alcançar
Aonde o mestre diz
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Aonde o mestre diz
Tem perfeição
Eu quero chegar
Com meu São João
São João me ensina
Eu devo aprender
Trabalhar com firmeza
Para obedecer
No brilho da Lua
Vejo o seu resplendor
E vejo todas estrelas
Com o seu valor
O Sol com seu brilho
Nos dá a benção
Eu peço firmeza
Ao rei Salomão
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06 AMOR COM AMOR
______________________________
Marcha

Eu procuro uma direção
Peço que Deus me mostre o caminho
Para eu amar os meus irmãos
É preciso que eu ame a mim
É preciso que eu ame a mim
Para poder amar os irmãos
Para Deus me mostrar o caminho
Que me leva a salvação
É preciso amar com amor
Puro amor que seja verdadeiro
Se encontra em quem nos ensina
E em todos seus companheiros
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07 NINGUÉM PODE SE ESCONDER
______________________________
Marcha

Peço força ao pai divino
Pois desejo compreender
Conhecer esta verdade
Para um dia perceber
Quando as estrelas brilhar
E Jesus do céu descer
Este dia pelos tempos
Poucos vêm observando
É a vinda de Jesus
Cada vez se aproximando
E quem não estiver pronto
Neste mundo vai ficando
Neste mundo vai ficando
Quem só praticou o mal
Vai viver aqui vagando
Sem ter o clarão do Sol
Sem o resplendor da Lua
E das estrelas divinal
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Por isso peço a meu pai
E a minha estrela guia
Que firme meu pensamento
Todo dia e toda hora
Para junto com meu mestre
Eu alcançar a vitória
Peço força a todos seres
Para vir nos proteger
Quem está nesta verdade
Não adianta correr
Porque da vista de Deus
Ninguém pode se esconder
Ninguém pode se esconder
E disso eu tenho certeza
Que Jesus de Nazaré
É o dono da firmeza
E a minha virgem mãe
É quem nos dá a clareza
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08 HORA DA DECISÃO
______________________________
José Teixeira - Marcha

Vamos todos ficar conscientes
De tudo que aqui acontece
Quem tem a verdade resiste
Quem tem a mentira padece
Esta é a presença de Deus
Que aqui quer se manifestar
Quem tiver a consciência limpa
Não precisa se envergonhar
É a hora da decisão
Para todos seguir o seu caminho
Quem fez por onde é meu
Quem não, eu não sei o seu destino
Todo aquele que se humilhar
De pé firme em continência
A Rainha lhe dá o conforto
Para limpar a sua consciência
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09 DESCEU A CHAMADA
______________________________
Marcha

Vejo a Lua nas alturas
O resplendor do vosso brilho
Mas é preciso ter amor
Para viver no paraíso
Meu pai divino do céu
Vós é o meu protetor
Me guiai neste caminho
Aonde brilha o teu amor
Este mundo de ilusão
Está chegando ao final
Precisamos preparar
Para a vida espiritual
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Na vida espiritual
Tem que andar direitinho
Dar valor aos seus irmãos
E amar nosso padrinho
Do céu desceu a chamada
Para quem quiser seguir
Não temer este caminho
Para adiante eu ser feliz
São João veio a Terra
Para provar o que diz
Vamos todos meus irmãos
Escutar o que ele diz
Peço agora ao pai divino
Dono de toda nação
Dai-me força e dai-me luz
Oh! Virgem da Conceição
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10 VAMOS PRESTAR ATENÇÃO
______________________________
Marcha

Eu convido os meus irmãos
Para todos nós seguir
Firme, forte na batalha
Que é para não cair
Que é para não cair
Na missão que está firmada
Todos prestem atenção
Para vencer a jornada
Vamos prestar atenção
Tudo que diz os ensinos
Para poder receber
O nosso ser divino
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11 FORÇA VERDADEIRA
______________________________
Feliciano - Marcha

Eu vou abrir as minhas portas
Para o meu mestre entrar
E foi no mesmo momento
Que eu vi se aproximar
A chamada provação
Que eu tenho que atravessar
Eu confio em meu mestre
Meu senhor rei São João
Que tem a verdade pura
Limpa na palma da mão
Que prepara o seu rebanho
Pra batizar no Jordão
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Esta força verdadeira
Quero sempre tê-la em mim
Dai-me firmeza e paz
Para nunca ser ruim
Minha mãe com vossa luz
Iluminai o meu caminho
Oh! Meu pai me esclareceis
Tudo que eu quero saber
Dai-me o vosso equilíbrio
Para eu compreender
Findo firmado no Sol
Para todo mundo ver
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12 ESTRELA
______________________________
Nair - Marcha

Com dor, com dor, com dor
É que possamos merecer
Acredita quem acreditar
Mas é este o grande poder
Estrela, estrela, estrela
Me preparo para te receber
É aqui nesta apuração
Que o mestre vem nos colher
Oh! Mãe Oh! Mãe Oh! Mãe
Quero ouvir a vossa benção
Para eu poder me livrar
Dos laços da tentação
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Eu peço, eu peço, eu peço
É porque estou necessitando
De seguir o caminho da luz
Do nosso pai soberano
Foi Deus, foi Deus, foi Deus
Que me trouxe até aqui
Todos têm que chegar neste prumo
Do contrário não pode seguir
Findei, findei, findei
Concentrado no meu São João
Todas flores queiram receber
O amor do rei Salomão
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13 BELA CANÇÃO
______________________________
Marcha

Vou cantar uma bela canção
No cantar de um passarinho
Para sempre viver com alegria Senhor
E nunca me achar sozinho
Vou receber o meu ano novo
Pedindo um conforto a Jesus
Para nos guiar neste mundo Senhor
Com o brilho da santa luz
Vou seguindo minha jornada
Quero sempre agradecer
Pelas flores que vós me entrega Senhor
Eu tenho que conhecer
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14 DUAS FLORES
______________________________
Marcha

Eu tenho em mãos duas flores
Para sempre me lembrar
Que é papai e mamãe
A quem eu devo amar
Eu como filho de vós
Vou seguindo meu caminho
Sempre pedindo e rogando
A todos seres divinos
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15 SEIS HORAS DA TARDE
______________________________
Marcha

É seis horas da tarde
Me lembrei do meu pai
Quem é filho de Deus
Balança mas não cai
Vi a Estrela d'Alva
Me lembrei de mamãe
Dizendo que nós temos
Que ser de um só tamanho
Meu pai me perdoai
Todos meus pecados
Para sempre falar a verdade
E não ficar zangado

22

Vou fechar todas entradas
Para o mal se retirar
Lembrando do meu mestre
Aonde ele está
Vou aumentar mais um
Que é o meu coração
Clareai meu pensamento
Iluminai o meu perdão
Obrigado Lua Branca
Por esta prenda querida
Muito mais tem pra ganhar
No jardim da tua vida
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16 SÃO VICENTE
______________________________
Mirim - Marcha

Chamo a força, eu chamo a força
Para vir lá do astral
Pedindo a São Vicente
Para nos livrar do mal
Peço a meu São Vicente
Que me dê toda clareza
Para nós ir descobrir
O mistério da princesa
Vejo o vento que balança
Toda floresta florada
Nos dê vosso conforto
Para vencer a jornada
Consagrando estas palavras
Dentro do meu coração
É que busco a santa paz
Para mim e os meus irmãos
24

17 SILÊNCIO
______________________________
Wilson Carneiro - Marcha

No silêncio eu vejo meu pai
E na terra eu sinto o mar
Nas estrelas eu sinto os seres
Que aqui irão chegar
Vejo a Lua, lembro de mamãe
Nas alturas aonde está
E no vento eu sinto harmonia
E com Deus eu quero estar
Tudo que o nosso mestre entrega
Com amor devemos zelar
Que no dia de prestar contas
Não queremos se envergonhar
Novamente eu torno a lembrar
Daquele que clareia o dia
Com o Sol no meu coração
É que vou seguir minha linha
25

18 BELO SONHO
______________________________
Marcha

Eu ouvi num belo sonho
O rei Salomão dizer
Santa hora de cada um
Se achar ou se perder
Daí eu o acompanhei
E nós seguimos em frente
Logo fomos encontrando
Duas formosas serpentes
Logo aí o rei parou
E ele estava armado
Atirou para assombra-las
Pois não estava assombrado
Na beira de um abismo
Tem uma passagem imprensada
E para não cair lá dentro
Tive o maior cuidado
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Eu vi no meu caminho
Duas pessoas cruzando
Para não cair lá dentro
Fui logo me segurando
Agora estou acordado
E vim rever o que é meu
Dou viva a São João Batista
E viva a São Irineu
Aqui nesta declaração
Eu vou me subscrever
Viva o rei da ciência
E a todos que nele crer
Viva o Cristo Redentor
Viva a Virgem Maria
Viva o soberano pai
O rei da sabedoria
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19 FIRMADO EM SÃO JOÃO
______________________________
Rutilene Raulino - Marcha

Firmado em São João
Eu procuro minha linha
Minha mãe protetora
Do mar vós sois a rainha
Eu venho chegando e trouxe
A mensagem do meu mestre
Meditando e mostrando
Para aqueles que vos conhece
Eu trago no peito a verdade
De Deus eu sou um verdadeiro
Vou seguindo bem contente
Pois eu também sou herdeiro
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Eu canto e torno a cantar
Cantando para conhecer
Os primores do meu mestre
Ele mostra a quem merecer
O que ele manda dizer
É que todos tenham amor
Na verdade do meu pai
Jesus Cristo, nosso senhor
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20 GUIADO PELAS ESTRELAS
______________________________
Antônio Jorge - Marcha

Guiado pelas estrelas
É que vivo neste mundo
Eu tenho fé em Jesus
De não esquecer um segundo
Oh! Meu Jesus nas alturas
Dai-me a vossa proteção
Para eu conhecer minha mãe
E tê-la no meu coração
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21 MEU CORAÇÃO NO SOL
______________________________
Rosa Maria - Marcha

O poder de Jesus
Conhecer quero eu
Vivendo na Terra
No meio dos judeus
Procurando ouvir
Eu estou batalhando
E na minha mãe
Todo dia lembrando
Meu coração no Sol
Minha cabeça na Lua
E nesta verdade
A minha fé continua
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No meio da floresta
É que vamos ficar
Esperando o balanço
Que o tempo vai dar
Receba este presente
Que eu mando dar
De agora em diante
É que vamos cantar
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22 DOIS DE NOVEMBRO
______________________________
Antônia Paez - Marcha

O dia amanheceu
E hoje eu me lembro
O dia de finados
É dois de novembro
Eu rogo a meu Deus
E a meu Jesus
Pelos desencarnados
Que precisam de luz
Eu rogo a minha mãe
Aqui na Terra
Saúde para nós
Que estamos em matéria
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Eu fiz um esforço
Cheguei até aqui
Alegre, contente
Feliz eu vou seguir
Com meu São João
Ao vosso lado
Cumprindo as suas ordens
Pois sou seu soldado
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23 PARABÉNS
______________________________
Marcha

Hoje é aniversário do mestre
Com alegria nós vamos cantar
Pedindo a mamãe de coração
Para ela nos ajudar
Hoje nós estamos reunidos
Para todos cantar com amor
O mestre é quem manda
O mestre é quem dá
E nós cantemos em louvor
Parabéns, parabéns, parabéns
A meu mestre que sempre viveu
Muitos pensam que é falecido
Mas é vivo meu São Irineu
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24 CHAVE NO MOMENTO
______________________________
Francisca - Marcha

Abro a chave no momento
Para pedir a meu pai
Para vós nos segurar
Para ver se nós não cai
Peço força a minha mãe
Mesmo com minha fraqueza
Para vós nos segurar
E ensinar a ter firmeza
Aprender a ter firmeza
Digo como se consume
É amar os seus irmãos
E deixar os maus costumes
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25 MEU REI DAVI
______________________________
Pinheiro - Marcha

Eu falando com minha estrela
Ela me respondeu
Sou eu, sou eu
Sou eu, sou eu
Sempre peço a minha mãe
Para no mal eu nunca seguir
E peço a força
Meu rei Davi
E com esta firmeza estou
Passo a passo eu vou seguindo
E o mestre está
No Daime sorrindo
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26 UM PEDIDO
______________________________
Madrinha Cristina - Marcha

Eu fiz um pedido
Ao meu general
Para me dar firmeza
E me livrar do mal
Reforcei minha mente
Em meu São João
Sou filho da Terra
De Juramidam
A subida é alta
E requer atenção
O dia dos Santos Reis
Abra o seu coração
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E entrega os trabalhos
Do ano que passou
E segue em frente
Que contigo estou
Eu quero comigo
Esta oração
E dentro de mim cresça
A compreensão
E a minha canção
Eu dedico a mamãe
E aos meus Santos Reis
Amém Jesus
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27 ROGATIVO
______________________________
Marcha

Um rogativo a meu mestre
Consciente do que sou
Para seguir o caminho
É preciso ter amor
É preciso ter coragem
Para enfrentar a guerra
Pedir força a virgem mãe
Para ter força na matéria
Sou um companheiro teu
E te digo como amigo
Que na alegria e na dor
Sempre estarei contigo
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28 DIA DAS MÃES
______________________________
Marcha

Estou firmado nesta linha
E desejo ser irmão
Obedecendo os ensinos
Da virgem da conceição
Eu vivia escondido
Até que eu me apresentei
A verdade que me trouxe
Quando ela eu enxerguei
Hoje no dia das mães
Me renovo na lembrança
De encontrar com minha mãe
Isto eu tenho esperança
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29 LINDA FLOR
______________________________
Neucilene - Marcha

Esta linda flor no meu coração
Estou aqui com os meus irmãos
Quem faz por onde sempre merece
E meu senhor Deus nunca se esquece
Estou aqui porque Deus me ordena
Eu tenho fé nesta linda prenda
Que é mamãe aonde está
Quem lhe procura deve encontrar
Nesta verdade quer queira ou quer não
Mas tem que ter uma decisão

42

Para viver sempre tranqüilo
E do meu Jesus o vosso brilho
Para entender a salvação
Temos que ter a compreensão
Que São João veio ajuntar
E quem for dele tem que chegar
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30 RECEBENDO
______________________________
Francinete Oliveira - Marcha

Recebendo no meu coração
Uma flor que me conforte
Agradeço por tudo de bom
Deus nos livre do que é a morte
Esta é uma mensagem boa
Para nós viver consciente
Aumentai a nossa alegria
E na tristeza um final para sempre
É mais isto que eu tenho a dizer
No meu ponto espiritual
Deus nos cubra com a vossa glória
E nas maldades um ponto final
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31 TÁ-TUM, DEM-DUM
______________________________
Padrinho Nel - Marcha

Neste planeta do meu pai
Tem a linha do Tucum
Tem tá-tum, tem dem-dum
Um um um, um um um
Tá-tum, dem-dum
Um um um um um
E pra seguir nesta linha
É preciso conhecer
Nunca passar dos limites
Do que se pode fazer
Tá-tum, dem-dum
Um um um um um
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E somente é liberado
Nesta terra cada um
Destrinchando os mistérios
Destas palavras comuns
Tá-tum, dem-dum
Um um um um um
O meu mestre me chamou
Confiei em minha sorte
Só existem dois caminhos
Um é vida e outro é morte
Tá-tum, dem-dum
Um um um um um
E quando o nosso mestre chega
Todo salão estremece
Dando viva a todos corpos
Quem é fraco esmorece
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Tá-tum, dem-dum
Um um um um um
Eu confio no reis fortes
Jesus Cristo e São João
Quem não souber o que é
Nunca prestou atenção
Tá-tum, dem-dum
Um um um um um
Para por aqui parar
Nesta doutrina de mamãe
Afastar todas doenças
Deste povo de Jesus
Amém, amém
Vem, vem, vem, vem
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32 LUA BRILHANTE
______________________________
Marcha

Oh! Lua brilhante no céu
Recebo mãezinha do meu pai amado
Para sempre seguir nesta luz
E o peso da cruz já estar confirmado
Este peso da cruz que eu digo
É todo castigo para quem é errado
Pra mim como é para todos
Jesus, meu socorro, sempre a meu lado

De um ventre nasci e cresci
E sei que escrevi no meu coração
J-U-R-A-M-I-D-A-M
É quem me defende na minha missão
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33 JESUS REI
______________________________
Manelzinho - Marcha

Eu já fiz pedido
Mas nunca alcancei
Porque não pedi
Ao meu Jesus rei
Agora eu peço
Meu pai me socorra
Me livrai do mal
E não me deixe que eu morra
Vivendo na Terra
Sem saber quem sou
Morrer no escuro
Não quero senhor
Meu rei São João
Que é meu pastor
Me guie ao jardim
Do seu Beija-Flor
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Escute agora
O que vou citar
Precisa sofrer
Quem não me respeitar
Sou brilho do Sol
Sou brilho da Lua
E no poder do mar
Minha mãe é sua
Para ser filho dela
É preciso saber
Meu pai é um rei
De grande poder
E neste jardim
De paz e amor
Venho agradecer
Ao meu Beija-Flor
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34 EU VI A LUA BRANCA
______________________________
Ennio - Marcha

Eu vi a Lua Branca
A tardinha sobre o mar
Meu rei São João
Permanece em seu salão
Meu rei São João
Está no meu coração
Quem quiser que procure
Nesta grande imensidão
Para poder se achar
No comando de Salomão
E também poder dizer
Viva o rei Juramidam
Viva o Sol e viva a Lua
As estrelas e o mar
A terra com o vento
Que tudo vive a soprar
Começando esta viagem
Jamais podemos voltar
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35 MEU PAI
______________________________
Wilson Carneiro Neto - Marcha

Meu pai, meu pai, meu pai
Vivo no mundo a sofrer
Eu peço a meu mestre
Que vós venha me defender
Todos nós vivemos no mundo
Entre a vida e a morte
Eu chamo a minha estrela
Que vem trazer minha sorte
Não me deixe esmorecer
Oh! Rei que sois meu escudo
Que eu não posso ir
Para onde não tenho estudo
Eu passando uma escuridão
Que não consigo enxergar
Oh! Mãe, os meus castigos
São os vícios que no mundo está
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36 PARA O TRONO DAS ESTRELAS
______________________________
Milson - Marcha

Para o trono das estrelas
Vamos todos caminhando
Na nossa casa de Deus
Nós estamos trabalhando
Todos que nela trabalham
Será grande a recompensa
Pois terão verdade pura
Paz, firmeza e consciência
Aonde tiver verdade
São João está no meio
Agradeço o que aprendi
E me ensine o que eu não sei
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37 REI SÃO JOÃO
______________________________
Sheila - Marcha

Rei São João aonde estás
Aonde estás espiritual
Está na Terra, no Sol e no céu
Em todo aquele que é filho seu
Oh! Minha mãe aonde estás
Aonde estás mamãe do céu
Está na Lua e nas estrelas
Vou hastear vossa bandeira
Ao meu comando de Salomão
Que com saber nos dá a mão
Agradecemos vossas virtudes
Rogando a Deus nossa saúde
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38 PARA SEGUIR
______________________________
Marcha

Para seguir na nossa igreja
Me mostre a firmeza
Quando aqui trabalhar
Estando dentro não pode sair
E estando fora é arriscado cair
Vou passando o meu dia-a-dia
E as agonias que eu passo aqui
Presenteado pela Virgem Maria
Que me deu esta doutrina
Jesus me ensina
Me alegro a sorrir
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39 GRANDE ACONTECIMENTO
______________________________
Arlene Massiel - Marcha

Estamos todos caminhando
Pro grande acontecimento
Cuidado para não correr
Neste nosso julgamento
Abrindo os olhos para ver
Sentido a força chegar
Eu tenho muita alegria
Em ver meu mestre estar
Quem correr deste caminho
Não espere se chamar
Quando um dia arrependido
Com certeza vais voltar
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40
BANDEIRA É DE JURAMIDAM
______________________________
Marcha

Eu recebi uma missão
De Jesus Cristo, São João e Salomão
E esta missão que eu recebi
De aprender e ensinar os meus irmãos
Estamos todos caminhando
Para chegar ao trono das estrelas
E todo aquele que for obediente
Neste salão na mão terá sua bandeira
Esta bandeira é de Juramidam
Da nossa mãe que aqui sempre está
Vou explicando tudo aquilo que eu sei
Feliz aquele que em mim acreditar
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41 CHAMEI MEU MESTRE
______________________________
Marcha

Chamei meu mestre
Pronto veio me atender
Quero aprender
O que vós me ensinar
Estudo fino
Que existe na doutrina
Com suas provas
Para todos nós passar
Peço a minha mamãe
Me defenda aqui na Terra
Nesta guerra
Contra a ilusão
Eu vou seguindo
Me livrando do mal feito
Com o respeito
Que eu tenho a São João
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42 PARA TER DEUS
______________________________
Marcha

Para ter Deus e a possibilidade
De gravar bem no coração
Agradeço a minha rainha
Por estar dentro deste salão
Quero brilho em todo trabalho
Me compondo com todo amor
Agradeço a São João Batista
Que para sempre será meu pastor
Neste dia entrego o trabalho
Com ruim ou com bom resultado
Vamos todos prestar atenção
Para nunca sermos castigados
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43
VEM SEGUIR NA NOSSA IGREJA
______________________________
Marcha

Vem seguir na nossa Igreja
Não baseie-se por ninguém
Busque no seu próprio corpo
O valor que o mestre tem
Vou buscando no meu corpo
Conhecer a Jesus Cristo
Quem se apega na matéria
Não conhece o seu espírito
Vou seguindo passo a passo
Quero um dia lá chegar
Os meus erros do pecado
Eu não tenho a quem negar
Todos querem aprender
Os ensinos desta escola
Quem tomar desta bebida
Jamais no mundo se enrola
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44 A MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO
______________________________
Marcha

Estamos todos reunidos
Com amor no coração
Como é lindo nós bailarmos
Neste dia de São João
Salve o aniversariante
Que feliz aniversário
Todos dentro do salão
Com amor cantando hinário
É o Daime que me veste
Brilha dentro e brilha fora
Vim trazer esta mensagem
Me despeço e vou embora

61

45 SER DIVINO
______________________________
Marcha

Quem não provou
Venha provar
Desta bebida
Que aqui está
O ser divino
Transformado em líquido
Vem acordar
O nosso espírito
Se acordados
Podemos ver
O mestre ensina
Vamos aprender
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46 RESPOSTA ESPIRITUAL
______________________________
Marcha

Eu peço as estrelas do céu
Firmeza para vencer
A guerra na minha matéria
No Daime eu quero nascer
Nascer no Daime é preciso
Amor e ser obediente
Cuidando bem da saúde
Para nunca viver doente
No tempo pergunto a São João
Resposta espiritual
Quem não respeitar esta luz
Se apronte para entrar no pau
Esta luz divina de Deus
Tenho ela no meu coração
Para sempre ter alegria
E cantar neste salão
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47 TOQUE ESPIRITUAL
______________________________
Marcha

Vou fazer um convite
A todos meus irmãos
Vamos pedir a Deus
De joelhos no chão
Termina o trabalho
Pergunto quem viu
Meu rei São João
É um toque sutil
Desce espírito de luz
Que habita no céu
Me livrai do inferno
Oh! Meu São Irineu
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Sou rei do oriente
Filho desta luz
No rosário da cruz
Hoje assino eu
Desde quando encontrei
Esta santa doutrina
Quem tem como dona
A nossa mãe divina
O poder do dinheiro
Não compra Jesus
Mais cuidado, cristãos
Com o peso da cruz
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48 PERFUME DA FLOR
______________________________
Valsa

Eu amo as estrelas
Adoro o Sol e a Lua
Ofereço ao meu Beija-Flor
O perfume da flor
Que resolve ser sua
Sobre a Terra existe o mar
Vento que as matas balanceia
Todos passos que damos errados
Sem saber construímos
A própria cadeia
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Eu peço a minha mãe
Por não saber mais o que fazer
Afasta de mim este laço
Que me põe pra baixo
E me faz perecer
Eu findo minhas palavras
Com muita atenção
Desejo a todos sucesso
Saúde e progresso
E muita união
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49 A IDADE
______________________________
Félix - Marcha

No brilho desta Lua
Sentindo todo amor
Que brilha na natureza
E quem tem firmeza
Mostra seu valor
São meus passos que me levam
A conhecer esta verdade
Tenho fé em Cristo senhor
Meu Jesus salvador
Me aumenta a idade
Cumprimentos ao meu comando
Para sempre permanecer
Deus nos dê a tranqüilidade
E em sua verdade
Já podemos crer
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50 EU SOU OBRIGADO A DIZER
______________________________
Marcha

Eu sou obrigado a dizer
Para quem entender
Uma grande imagem
E acrescentarei um pedido
A quem está perdido
E não tem mais coragem
Aquele que não tem coragem
Sua pobre imagem
É escura de tudo
E só herda em sua riqueza
Uma grande pobreza
Por ser linguarudo
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Quem ataca o meu comandante
Aqui neste instante
Venha pedir perdão
Seja puro e não falsificado
E respeitem a luz
Do meu rei Salomão
É a luz deste rei
É o rei desta luz
Viva o meu Jesus
E viva a nossa mãe
Viva o meu senhor São João
Nosso Juramidam
Com seu brilho reluz
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51 CHAMO EM NOME DE DEUS
______________________________
Valsa

Chamo em nome de Deus
Que é meu pai carinhoso
Me seguro em Jesus
Pois eu sou caprichoso
Dou viva a mamãe
Neste dia tão lindo
O Daime acordando
Quem está dormindo
Vou dizendo aos irmãos
Que andam esmorecidos
Os que pensam que sabem
Mas vivem sumidos
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Meu mestre é o Sol
Que vem me ensinar
O saber verdadeiro
Jesus é quem dá
Viva a natureza
E todo bem que existe
Faz sorrir os que choram
Alegrando os tristes
São João manifesta-se
No meu astral
Nosso rei nos deseja
Um feliz natal
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52 A JUSTIÇA
______________________________
Valsa

A justiça que está aqui
Vem mostrando a todos meus irmãos
Jesus Cristo, Jesus Cristo
Bem presente na união
E se não tiver união
Não sabemos pra onde vamos
É só peia, é só peia
E com peia nos acostumamos
Marca passo para seguir
E vamos saindo da peia
Ver nos olhos que descrevem
Demonstrando em sua cara feia
E pra findar este belo hino
Estudando o que nele está dito
Vem papai, vem mamãe
E seu filho senhor Jesus Cristo
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53 BALANÇO DE SÃO JOÃO
______________________________
Geraldine - Marcha

Eu estando com o Daime
Eu nunca me canso
Eu estando com ele
Eu entro no balanço
E eu balanço
E eu balanço
Nesta força divina
Eu nunca me canso
Venho dizer a meu mestre
Que eu estou satisfeito
Pelo meu coração; há quarenta anos
Batendo em meu peito
E eu balanço
Coração segue batendo
Com meu São João
Vou alegre vivendo
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54 EM NOME DO AMOR
______________________________
Zé Ricardo - Marcha

Venho brilhando
Nesta luz de São João
Com Salomão
Que chamando me apressa
Está é a força
A força é esta
Viva esta força
Da rainha da floresta
Neste quartel
Formo este batalhão
Meu lado aluno
E o outro professor
Viva o estudo
Que eu aprendo
Aqui me rendo
Hoje em nome do amor
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55 NOVO MILÊNIO
______________________________
Marcha

Nasci sem medo
Tenho é coragem
Na bela imagem
Do meu Jesus
No meu hinário
Eu acrescento
Novo milênio
Ano dois mil
Eu tenho fé
Em meu São João
Que me ensina
Vou aprendendo
E vou seguindo
Com a minha mãe
Que me abençoa
Novo milênio
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56 CIPÓ, FOLHA
______________________________
Marcha

Eu olhando para o céu
Vejo estrelas a brilhar
O Daime é tudo que eu preciso
Pro meu corpo se limpar
Depois do meu corpo limpo
Tudo começa a se ter
Cipó, folha, água e fogo
Faz meu corpo estremecer
Sou fardado desta igreja
Da sempre Virgem Maria
O Daime é tudo que eu preciso
Para viver em harmonia
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São João é harmonia
Amor, verdade e justiça
O Daime é tudo que eu preciso
Nestas festas natalícias
Agora chego ao final
Do que me trouxe um hino meu
O Daime é tudo que eu preciso
Para ver São Irineu
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57 A VERDADEIRA INTUIÇÃO
______________________________
Ofertado para Carlos Cesar - Valsa

A verdadeira intuição
Revelou-me um olhar diplomado
Senhor rei Salomão
Feliz sou por viver ao teu lado
Grande és em sabedoria
Transmitindo em sua Igreja
Quem está no escuro
Quero ver a sua luz acesa
Quando acender clareou
Que primor vejo na grande luz
Meu senhor São João
Linda flor meu menino Jesus
Vejo a Terra como minha mãe
Que me dá o grande sustento
Sou feliz com papai
Com mamãe em todo momento
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58 FLOR ETERNA
______________________________
Ofertado para Julian - Valsa

Oh! Minha querida mamãe
Eu quero te agradecer
Por me ter, por me ter, por me ter
Como vosso filho
Flor tão viva no meu coração
Mesmo quando na eternidade
Obrigado mãe divina
Por eu ser fruto desta verdade
Santo Daime vem me ensinado
Controlai-me a ansiedade
Este é meu companheiro
Que provando me trás a verdade

80

59 MINHA FORTALEZA
______________________________
Ofertado para Cires - Marcha

Eu quase ia caindo
No meio da preleção
Procurei a ter firmeza
Encontrando fortaleza
No meu senhor São João
Esta minha fortaleza
Quando busco sempre encontro
Peço força a meu mestre
Neste salão tudo acontece
com o divino Espírito Santo
Eu aqui vos agradeço
Por eu ter compreendido
Provo que estou de pé
Jesus é a minha fé
E jamais serei vencido
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60 BAILANDO DANÇANDO
______________________________
Ofertado para Mauro José - Valsa

Eu sempre encontro o que fazer
Pois tenho coragem de trabalhar
Levanto meu corpo todo dia cedinho
E neste caminho estou a trilhar
Sempre pronto eu sou dedicado
Tenho muito cuidado no que vou fazer
Senhor me dê luz para eu acertar
E nunca errar perante ao poder
Com meus olhos olhando pra cima
Me diz a doutrina da minha mamãe
Bailando,dançando
Dançando,bailando
Aqui nós estamos do mesmo tamanho
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61 NENA
______________________________
Marcha

O meu Deus e a minha mãe
Neste mundo é quem me ensina
Libertai-me da disciplina
E de tudo que me arruina
Se me pedes te dou em resposta
A disciplina depende de ti
Jesus Cristo meu mestre de luz
Clareai o meu pensamento
Pois na guerra da escuridão
Confesso já não agüento
Tua estrela há de brilhar
E este brilho será teu sustento
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62 TINTO DE SANGUE
______________________________
Ofertado para Ed - Valsa

Com a tinta do meu sangue
Grandes nomes eu escrevi
Oh! Meu pai, minha mãe
Vosso filho está aqui
Sou mais um para bailar
Dentro do Daime sorrindo
São João minha flor
Me acorda quando estou dormindo
Nunca temi ao perigo
Porque meu papai é grande
E escrevo esta valsa
Com a tinta do meu sangue
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63 PROFESSOR DE ESTRELA
______________________________
Marcha

O Daime é meu professor
Ele está de olho
Ele está de olho
Ele está de olho
Na minha mudança
Daime meu professor
Sempre está de olho
Sempre está de olho
Sempre está de olho
Na minha esperança
És grande professor
De palavra verdadeira
Obrigado senhor
Professor de estrela
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64 SANTA MARIA
______________________________
Valsa

Oh! Minha querida Santa Maria
Vós um dia me deu de mamar
Quando eu pedia, mamãe me atendia
E até hoje me dá de mamar
Oh! Minha Santa Maria
Como posso sentir seu perfume
Com muita verdade, com sinceridade
Aprendendo aqui a ser homem
Quero bem a minha auto-estima
E no alto eu perdurar
De dia e de noite, de noite e de dia
Mamãezinha me dá de mamar
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65 JURUÁ
______________________________
Glauco – Valsa – 2X

Eu juru-a minha mãezinha
Que me deu esta linha
Para eu trabalhar
Eu juru-a meu rei Salomão
Que é nosso torrão
Só vós faz brilhar
Buscando um lugar
Parei aonde nasci
Cresci e vivi e aqui estou eu
Pros estorrões o trajeto é meu rio
Faz calor e faz frio
E viva São Irineu
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O grande rei, o senhor São João
Estou de pés no chão
No caminho de Deus
A ti meu respeito
E consideração
Metade és tu, metade sou eu
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66 QUADRO AZUL
______________________________
Marcha

Eu estou percebendo num quadro
Lá no céu bem azul
E no quadro eu consigo ver
Grande luz do Cruzeiro do Sul
As estrelas que estão no cruzeiro
Suas luzes incandescentes
Jesus Cristo aparece no quadro
Veio aqui pra curar os doentes
Neste quadro também aparecem
Papai Sol e a Lua mamãe
Eu também estou neste quadro
Sou da família de Juramidam
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67 MEU PRESENTE
______________________________
Marcha

Estou vivendo o presente
De olho no futuro
Esquecendo o passado
Se não a morte leva
Se não a morte leva
Se não a morte leva
Meu pai é carinhoso
Me faz viver de novo
Deixo de ser teimoso
A morte não me leva
A morte não me leva
A morte não me leva
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Com papai e mamãe
Vou viver todo dia
Luz de minha estrela guia
Eu vou sair das trevas
Eu vou sair das trevas
Eu já saí das trevas
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68 O HOMEM INVISÍVEL
______________________________
Marcha

Meu Deus
Quem é esse homem que fala comigo
Vem do invisível
E não podemos vêr
Porque ainda nos falta
Completar a limpeza
Deixar a tristeza
Para lhe receber
Eu peço
Ao meu São João e ao rei Salomão
Imploro o meu perdão
Para continuar
Vamos sério
Seguindo essa luz
Vou levando a minha cruz
Só com meu Jesus eu consigo chegar
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