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I FIRMADO NA LUZ
______________________________
Valsa

Firmei-me no Sol
Firmei em meu pai
Neste caminho
Todo mundo vai
Firmei-me no Sol
Firmei em meu pai
Todas ruínas
Do caminho saem
Firmei-me no Sol
E firmei na Lua
Firmei-me na santa
Virgem mãe pura
Firmado na luz
Na água e no chão
Firmei nas estrelas
Aonde estão
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II CANTO DE UNIÃO
______________________________
Ofertado po Alex Polari – 12/1983 – Valsa

É preciso prestar atenção
Nesse mistério que há
Um homem, uma mulher
Que Deus pôs para se amar
Dentro desse recinto
Eu sinto todo o poder
Todos os nossos carinhos
Consagram o mesmo ser
São tantos os pensamentos
Oceanos a desvendar
Quem segue essa doutrina
O amor não tarda a chegar
Esse é o amor
Que eu tenho para mostrar
Só assim o divino aparece
No lugar onde deve estar
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Um homem, uma mulher
Podem bem se amar
Se tratam esse primor
Do jeito que meu pai quer
Se estamos puros na Terra
O pai e a mãe vem nos ver
Amar a todos os seres
E não fazê-los sofrer
Há tempo para colher
Há tempo para plantar
Dentro desse jardim
Nós todos devemos amar
Eu faço dessa oferta
Festa no meu coração
Declaro a Lua e as estrelas
O canto dessa união
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III AS TRÊS FACES DO PODER
______________________________
Valsa

Esse poder que é pai
Que é pai e é filho de mim
Esse poder que é pai
Que é pai e é filho de mim
Eu agradeço ao Sol
Foi quem me deu esta luz
Esse poder que é pai
Que é pai e é filho de mim
Da Lua eu recebo o luar
No fundo do meu coração
Esse poder que é mãe
Que é mãe e é filha de mim
Dentro desse primor
De todas as estrelas amém
Esse poder que é pai
Que é mãe e é filho também
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IV DIVINA CONCEPÇÃO
______________________________
Valsa

Santa Terezinha me disse
Não se esqueça dos pequenininhos
Estou no seu coração
Como uma avezinha no ninho
Santa Madalena me disse
Cumpra bem a minha missão
Pois trago o testemunho
Que trouxe o amado João
Que Jesus Cristo nos deu
A chave do seu perdão
Tornando cada uma de nós
Como as virgens, nossas irmãs
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Que os caminhos do amor se achem
No ventre da virgem mãe
Pra que a pureza renasça
Divina e nova concepção
Assim vai se realizar
O sonho da virgem mãe
E poderá se cumprir
A promessa de Juramidam
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01 AGRADECIMENTO
______________________________
09/1983 - Marcha

Pressinto que o tempo é chegado
De dar amor e se unir aos seus irmãos
Vamos todos se firmar na natureza
E dar louvor ao eterno São João
Chegando aqui nesse caminho
Eu agradeço a meu pai de coração
Pelo prazer de estar nessa doutrina
E pela graça de receber o perdão
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02 HORIZONTE
______________________________
Cristina - Marcha

Seguindo sempre nesta estrada
Da verdade e do amor
Peço força a Juramidam
Para eu seguir com louvor
Passei por muitas trilhas
E não posso descuidar
Quando vejo o horizonte
Pronto estou a batalhar
Tomei a forma, entrei na fila
E devo agora me cuidar
Para estar junto a meu pai
Para sempre eu lhe amar
Profundamente a vida passa
Sinceramente eu a recebo
Com força eu quero ir
Onde está meu pai verdadeiro
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03 MOMENTO DIVINO
______________________________
Regina – 15/02/1984 – Marcha

Me apresento aqui nesse hino
Pedindo e rogando
A meu pai pra escutar
Contando um momento divino
De amor e beleza
Em que fui me encontrar
E navegando em águas tão lisas
Que com esperança eu pude alcançar
E visitando cheguei num espaço
De flores e anjos a me vislumbrar
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E eu pedi força para meu pai
Que me desse
A força para eu aguentar
Aguentar a força dessa beleza
Que a natureza por Deus foi criada
E com essa força é que me disponho
A estar com vós e de vós receber
Aquilo que me quiseres dar
Para nessa doutrina
Tudo eu compreender
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04 A RIQUEZA DA TERRA
______________________________
Padrinho Alfredo – 02/03/1984 – Valsa

Tudo feito na Terra
Para todos merecer
Tudo quente na Terra
Para nos aquecer
Eu convido a todos
Para vir experimentar
A riqueza da Terra
Que nosso senhor nos dá
Como tudo é tão belo
E como é tão perfeito
Se estamos com Deus
Tudo é de direito
A verdade da Terra
Só com ela encontramos
Se firmando no Sol
Vamos juntos cantando
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05 O PAI E A MÃE
______________________________
Alex Polari – 31/03/1984 – Marcha

Só vós meu pai soberano
Comanda esse poder
Que o dono dessa beleza
Tem a força e nos faz ver
Só vejo o tom
Santa Maria
Que vens a mim
Nesta harmonia
O nascimento
De cada ser
É um mistério
Destes hinários

12

06 SEMEANDO NA MENTE
______________________________
Suzana - Marcha

Se abro o meu coração
Para as promessas de Jesus
Sinto a doçura do céu
Chegando em mim como uma luz
E solto as teias da dureza
E me entrego a meu pai
Fazendo do meu corpo o templo
Pra receber virtude e paz
Com firmeza e com ternura
Vigilante todos momentos
Cuidando do meu espírito
Em atos e pensamentos
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Vigilante da palavra
Que quando boa rega o chão
Quando se fala de um irmão
Se escurece o coração
Vigilante do pensamento
Sempre fiel a Deus
Semeando a luz na mente
Pra não temer nada e ninguém
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07 ORAÇÃO DAS FILHAS DO SENHOR
______________________________
Isabel – 27/04/1984 – Valsa

Eu me entrego a paz de Deus
Entrego tudo que ele me deu
E peço a Deus por minhas irmãs
Que sejamos unidas em comunhão
E neste mundo juntas possamos
Ser um jardim de só sua benignidade
Que nossa mente irradie amor
E cada palavra alimente a verdade
De Jesus Cristo nosso senhor
Sejamos filhas, sejamos irmãs
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Nossa missão é árdua e bela
Limpemos a alma
Com frases singelas
Que na união do nosso coração
A nossa mãe nos dê proteção
Para sentirmos todos os dias
Parte do todo da Virgem Maria
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08 A FORÇA DE JURAMIDAM
______________________________
Lúcio Mortimer - Marcha

A força, a força, a força
Chegou e estremeceu
Vamos todos se unir
Meus irmãos, vamos obedecer
O vento, o vento, o vento
Espalha a tempestade
Vamos se firmar no vento
Meus irmãos, vamos vencer a batalha
A força, a força, a força
De Juramidam
Que está nesse mundo
Pra ensinar dentro do Santo Daime
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O ar, a chuva, o Sol
A Lua e as estrelas
São as presenças do bem
São os guias da eternidade
Cuidemos, cuidemos
Cuidemos dessa santa doutrina
Perdoando e amando
Praticando o que o Daime nos ensina
O dom da vida
Está no poder da criação
Protegendo a semente
Frutificam os desígnios da missão
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09 PREPARO DA CRIAÇÃO
______________________________
Lúcia Arruda - Marcha

Meu pai, meu mestre, Jesus Cristo
Que me guia e me ensina
Me prepare a criação
Como ovelha no rebanho do amor
Eu sou uma filha de Deus
E tenho fé no coração
Guardando um filho, guardo o filho
Guardando o filho, guardo o pai
Envolvendo um ser na perfeição
Compartilho com o pulsar do universo
Trago Deus em minha mente
Sincopado com as estrelas
De cada ser vivo e fecundo
O amanhecer renascerá
Como a vida é um fluxo divino
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Jesus Cristo abençoe todas as mães
No labor doce e infinito
De gerar nossos irmãos
A cada dia sentir Maria
É ter no ventre só o bem
E acreditar que a proteção não findará
Com pensamentos
E palavras de carinho
Vou construindo a doutrina
Em harmonia com a natureza
Se a encarnação se dá em mim
Com força e fé revivo o Cristo
A nos guiar pelo caminho do amor
Silenciosa, cuidadosa e aprendiz
Humilde, doce e bondosa
A virgem mãe zela por mim
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10 DAI-ME FIRMEZA
______________________________
Maria Sebastiana – 01/12/1984 – Marcha

Daime-me firmeza meu pai
Dai-me firmeza e amor
Dai-me firmeza minha mãe
E fé no pai criador
O equilíbrio e a paz
Sustentados por Jesus
É a firmeza da mente
E o amor a essa luz
A luz do meu criador
Está aqui para iluminar
Se há firmeza e amor
A nossa mãe salvará
Dai-me firmeza meu pai
Dai-me firmeza e amor
Dai-me firmeza minha mãe
E fé no meu redentor
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11 A FORÇA E A VERDADE
______________________________
Sebastião - Valsa

Minha Senhora da Conceição
Dai-me a força para eu viver
Alegre, junto com os meus irmãos
Sempre me dando de coração
O sofrimento por que passamos
É um estágio para aprender
Dai-me a força e a verdade
E não me deixe esmorecer
Sigo o caminho de São Irineu
Pedindo a fé e a união
Dai-me a força para vencer
E defender Juramidam
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12 SANTA TEREZINHA
______________________________
Maria - Marcha

Santa Terezinha nos dê saúde
Felicidade, amor e paz
Nos ilumine nesse caminho
De maravilhas que o Daime dá
Acalme meus males e os meus medos
Me dê conforto no coração
Sempre no caminho de Jesus Cristo
Firmando a mente em São João
Protege as palavras ruins que digo
Me defendei da ilusão
Para sempre em pé com a virgem mãe
E me prostrar a São Sebastião
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13
NO BRASIL DO FIRMAMENTO
______________________________
Padrinho Mário - Marcha

Bem feliz sei por onde seguir
Junto com a Santa Maria
Meu padrinho é São João
Nesse tempo e nesse momento
Abençoam o Santo Daime
No Brasil do firmamento
É por isso que eu devo crer
No poder dessa doutrina
Que me fez acreditar
Na verdade, na justiça e no amor
Que nosso senhor Jesus Cristo
Na Judéia ensinou
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Me apresento a São Irineu
Meu padrinho e bom guia
Nas tormentas espirituais
Para sempre me acompanhar
Junto com a Santa Maria
Que me ensina a confiar
Eu confio em minha salvação
Estou aqui e este é o tempo
De aclamar Juramidam
Nosso povo, seu passado e sua trilha
Se encontram no Amazonas
Junto com o nosso padrinho
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14 SEGUINDO OS ENSINOS
______________________________
Regina Romeu – 08/06/1985 – Valsa

Seguindo os ensinos
Que o Santo Daime nos deu
Podemos sentir
A força de Deus
O Santo Daime é a beleza
Que vem do coração
De Deus nosso pai
E da virgem mãe
Juntado o povo
Que viveu com Moisés
Crendo em São João
E no senhor São José
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Jesus Cristo chegou
Ensinando a verdade
Peço a Deus pai
Me proteja das maldades
Quero viver em Cristo
E com a Virgem Maria
Através do caminho
Do nosso padrinho
Peço a Santa Maria
Que habita na Terra
Protegei suas filhas
Dai-lhes fé e lealdade
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15 PEDIDO
______________________________
Paulo Roberto – 08/1985 – Marcha

Meu senhor São João Batista
Aqui abro meu coração
Dai-me fé para pedir
Ajudai o meu irmão
Dai-me fé e a coragem
Dai-me firmeza e amor
Dai-me humildade e verdade
Dai-me fé e dai-me amor
Dai-me firmeza na mente
Atenção e obediência
Confiando na doutrina
E se entregando a penitência
Peço ajuda a todos santos
Quero me achar no astral
Sou pequeno mas pertenço
Ao reino do meu pai
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16 AMO DEUS
______________________________
Gilda – 12/1985 - Valsa

Amo Deus, eu amo Deus
Amo Deus, aonde ele está
Amo o céu e as estrelas
Amo o Sol e o luar
Amo Deus, eu amo Deus
Amo Deus, aonde ele está
Deus está em tudo que existe
No infinito e no meu coração
Amo Deus, eu amo Deus
Amo Deus, aonde ele está
Sinto o aroma celestial
No milagre da criação
Amo Deus, eu amo Deus
Amo Deus, aonde ele está
Peço força neste sofrer
E revivo com seu amor
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17 SENHOR JURAMIDAM
______________________________
Nova Anunciação – 01/01/86 – Marcha

Meu senhor Juramidam
Me ajudai nesse momento
Limpai meu pensamento
Limpai meu pensamento
Meu senhor Juramidam
Controlai meu aparelho
Me entrego a teu zelo
Me entrego a teu zelo
Meu senhor Juramidam
É tão rude essa passagem
De repente nada é tudo
E de repente tudo é nada
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Meu senhor Juramidam
Só a vós posso pedir
Me ligue com meu pai
Com São João e o rei Davi
Recebendo essa graça
Ela chega ao coração
Faz crescer a minha fé
No padrinho Sebastião
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18 ALMA ESCRAVA
______________________________
Nova Anunciação – Alexandre – 04/1986 – Valsa

Meu trabalho é pedindo que a força
Do espírito santo more em mim
O que me custa é limpar a casa
Ficar direitinho, largar o que é ruim
Solto o vento, sai a minh’alma
Voa com fúria de encontro ao Sol
O que a atrai é o dom e a beleza
A verdade do filho e o brilho do pai
As palavras de Jesus Cristo
Perfumam o espírito que busca o amor
Solta a mente, solta o pensamento
Cultiva com mimo esse primor
Velejando sobre o mar alto
Com sede e vontade colhe a dor
Entre as ondas solta a incerteza
Torna-se escrava do Imperador
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19 PONTO DE LUZ
______________________________
Nova Anunciação – 04/1986 –2X – Marcha

Esse é um ponto de luz
Esse é um ponto de luz
Um ponto de luz
Que liga a Jesus
Essa linha consagrada
Linha de São Irineu
É um ponto de luz
Que brilha no céu
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20 DIVINA GRAÇA
______________________________
Valsa

O que eu pedi em concentração
Quero receber no meu coração
Me abandonar a cada pensamento
E amar a Deus a todo momento
O que eu pedi a meu São João
Quero receber para os meus irmãos
Juntos louvar o amor e a verdade
Filhos de Deus, a realidade
O que eu recebo da virgem mãe
É uma paz sincera no meu coração
Quando reconheço meu ser pequenino
Arde chama no feminino divino
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21 VOU SEGUINDO
______________________________
Rosa – 06/1986 – Marcha

Vou seguindo, vou seguindo
Perfumando este caminho
Confiando na certeza
Do valor dessa doutrina
Este caminho é divino
Ele é da virgem mãe
Todos que ela abençoa
São os filhos de São João
Nossa mãe que está no céu
Se manifesta na Terra
Onde ela põe a mão
Brilha, fecunda e floresce
Eu convido os meus irmãos
Para fazer dessa casa
Um jardim da nossa mãe
Com o perdão e a lealdade
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22 AS FORÇAS REDENTORAS
______________________________
Madrinha Cristina - Marcha

Viva Deus onipotente
Viva essa santa doutrina
Viva Santa Madalena
Junto com a Santa Maria
Nossa Santa Madalena
Era santa pecadora
Junto com a Santa Maria
São as forças redentoras
Pra chegar a esse poder
É preciso estar puro
Pra dispor do aparelho
Os espíritos de cura
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Eu peço aos meus irmãos
Pra nessa casa respeitar
Os espíritos femininos
Que chegam pra se salvar
Pecadoras arrependidas
Podem já se libertar
Que aos pés de Jesus Cristo
Ninguém pode atormentar
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23 TENTAÇÃO NO DESERTO
______________________________
Patrícia - Valsa

Neste momento tudo é igual
Nosso caminho é espiritual
Neste momento tudo está certo
O espírito santo nos leva ao deserto
Todos unidos, todos irmãos
Para vencermos essa tentação
Neste momento não há que ter medo
O espírito santo ensina o segredo
Esse segredo vem de Jesus
Viver sereno no amor e na luz
Ao se encontrar com o dono das trevas
Sair glorioso com os anjos do céu
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24 MEU PADRINHO E MINHA MADRINHA

______________________________

Madrinha Rita - Marcha

Meu padrinho e minha madrinha
Quero me apresentar
Sou pequena e imperfeita
Dentro do celestial
Esta chance que me destes
Meu divino pai criador
Junto com o Sol e a Lua
Ser do império universal
Aqui estou batalhando
Sou da casa de Davi
Quero amar eternamente
O nosso senhor São João
Peço e rogo e peço e rogo
Rogo ao senhor Juramidam
Que abra meu pensamento
Ao poder de São João
39

25 FLOR EM BOTÃO
______________________________
Joana - Marcha

Salve o Sol e salve a Lua
Salve a chuva quando cai
Salve Deus onipotente
Salve os seres do astral
Tudo que se apresenta
Na vontade do meu pai
O universo resplandece
Com harmonia celestial
Nossa história se contando
Numa estrela tão igual
Nosso eu que nos segura
Nesse mundo de ilusão
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Eu prossigo nessa força
Pra ser limpa como o céu
Transparente como a água
O tanto que mamãe quiser
Minha mãe sois soberana
Sois a mãe de todos nós
Sois rainha da firmeza
Paz, beleza e perfeição
Vou findando esta prece
Com amor no coração
Meus irmãos que me perdoem
Sou uma flor em botão
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26 MENINO SÃO JOÃO
______________________________
Thiago – 06/07/1987 – Marcha

Quando sopra o vento quente
Brilha o Sol, dançam as folhas
O menino São João
Aparece na colina
Menino São João
Que é o pastor das alminhas
Alegre os corações
Vem brincar com nosso espírito
Sopra o vento, cai o Sol
Nas montanhas chega o frio
É o menino São João
Resplandecem seus ensinos
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Louvo a Deus por sua graça
De existir esse menino
Trabalhando com as ovelhas
Abrindo o caminho
Pras montanhas da floresta
Pelas nuvens vem seu brilho
Menino São João
Abençoe seus meninos
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27 DIVINA MENTE
______________________________
Margareth - Marcha

Oh! Meu Jesus
Meu doce companheiro
Que nesse hino eu venho louvar
Porque fizestes em meu coração
Suave abrigo pra me visitar
Por tanto tempo assim desordenada
Com a vaidade e o orgulho a me guiar
Sem enxergar meu mestre verdadeiro
Fui dando o ouvido
A quem quis me ensinar
Oh! Meu Jesus
Meu doce companheiro...
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Não me admira toda essa doença
Que eu gema e sofra sem me iluminar

Agora eu peço a esses sofredores
Me ajudem pra eu lhes ajudar
Oh! Meu Jesus, meu doce companheiro

Que nesse hino eu venho louvar
Porque fizestes em meu coração
Suave abrigo pra me visitar
Dentro da mata escuto os passarinhos
E observo as filhas da rainha
Serenamente bela existência
Com chuva, Sol, com alegria e vento
Oh! Meu Jesus
Meu doce companheiro...
Os meus irmãos são a minha floresta
Todos limpinhos vamos transformar
Porque o segredo do jogo divino
Divinamente a alma dominar
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28 FLOR AMERICANA
______________________________
Cristina – 4X – Marcha

Meu nego santo
Meu senhor São Irineu
Vós sois minha estrela guia
Vós sois o tesouro meu
Vós sois a flor
Nesta terra americana
Que viestes com a missão
De formar uma união
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29 MEU JESUS DE NAZARÉ
______________________________
Sílvia Maria - Valsa
Meu Jesus de Nazaré
Me ajudai a ter uma cura
Silenciar-me na ilusão
E me humilhar a meus irmãos
O silêncio que vós peço
É não falar do meu irmão
É pedir benção a meu padrinho
Rogando orientação
Todas rainhas e mártires
Que brilham lá no astral
Eu peço a luz no caminho
Que leva a salvação
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O ser que nos domina
Nos deu essa equação
A beleza do espírito
É a humildade no coração
Me ofereço a minha madrinha
Me encomendo a Madalena
Me banho com a água do rio
Louvo as santas e as princesas
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30 BELEZA PURA
______________________________
Paula – 2X – Mazurca

De manhã cedo veja uma estrela
Que brilha faceira sobre o céu azul
Tão lindo é o esplendor de sua beleza
Toda a natureza serve a seu pendor
Vejo os pássaros tão saltitantes
Alegres e brilhantes voando no céu
E a formosura de uma Lua cheia
Eterna companheira
Amor da virgem mãe
E eu pergunto a nosso senhor
Como ser beleza pura de amor?
Vejo a mata úmida de chuva
Um verde luminoso brilha sobre a terra

E o arco-íris, rei das cores belas
Tamanha perfeição, não é ilusão
50

Vejo as flores, seres tão sublimes
Que existe mais lindo que um jardim
E o orvalho fresco sobre a rosa
Como é formosa a flor do criador
E eu pergunto a nosso senhor
Como ser beleza pura de amor?
As criancinhas, seres tão lindos
Seu sorriso meigo, sua inocência
São a preferência dos anjinhos
São seus irmãozinhos em matéria
Jesus menino tão belo, um mimo
Reluzia mais que o ouro a seus pés
Seu perfume mais forte que a mirra
Seus olhos brilhavam qual estrela no céu

E eu pergunto a nosso senhor
Como ser beleza pura de amor?
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31 LHE PEÇO A BENÇÃO
______________________________
Marcha

Lhe peço a benção
Padrinho Irineu
Lhe peço a benção
Por toda eternidade
Deus lhe abençoe
Minha filha
Eu estou realmente
A seu lado
Lhe peço a benção
Madrinha Tetê
Lhe peço a benção
Por toda eternidade
Deus lhe abençoe
Minha filha
Eu estou realmente
A seu lado
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32 PASSARINHO AMARELINHO
______________________________
Davi - Marcha

Passarinho amarelinho
Que só voa sozinho
Eu tenho companhia
É de noite, é de dia
Tenho o Sol e as estrelas
E o menino Jesus
O menino Jesus
Vive no meu coração
Brilha no ar que eu respiro
Reluz nesta imensidão
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33 DEVOÇÃO
______________________________
Marcha

Quando Deus fala a um homem
Esse homem é um escolhido
Quando Deus fala a um povo
Esse é um povo escolhido
Deus vai guiando os homens
Eles abrindo o caminho
Quando Deus traça o caminho
O caminho é divino
Eu sou um pecador
Nesse mundo de ilusão
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Eu procuro a perfeição
Junto com os meus irmãos
Por isso eu rogo e suplico
Com verdade e devoção
Só não me deixe afastar
Da busca de ser em vós
Da intenção de ser um
Da vontade de alcançar
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34 SANTA MARIA
______________________________
2X - Marcha

Eu venho trazer
Uma declaração
Que vem da Virgem Maria
E do meu senhor São João
Que é pra se estudar
Que é pra se calar
Junto com a Santa Maria
Que é pra ela escutar
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35 13 DE MAIO
______________________________
Marcha

Bem juntinho de uma árvore
Que Deus nos fez conceder
Se enrolando em seus galhos
Apontando para o céu
O Santo Daime vem brotar
É nas folhas da rainha
Que nossa mãe vem atuar
Junto com a Santa Maria
E todas suas princesas
Da Terra e do astral
Viva o nosso destino
Salve o que Deus tem pra nos dar
Junto da natureza
Protegida por Jesus
Eu quero me preparar
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Subjulgue meu desejo
Oh! Meu pai e minha mãe
Me desperte a caridade
A todos desencarnados
Sem pastor, a sofrer
Agradeço a todos seres
Que vem nos ajudar
Louvo a todas as plantas santas
E aos velhos protetores
Que vem das Terras de lá
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36 CANÇÃO DA VIDA
______________________________
Marcha

Peço paz com todos seres
Que habitam em perfeição
Harmonia com a vida
Nessa manifestação
De todas as entidades
Da Terra e do astral
Somos todos de Deus
Ele é o nosso pai
Em um tempo o capim seca
Em outro nasce o pinhão
Quando há sol a terra brota
Quando colhe vem o pão
Tudo vive em disciplina
Chega o tempo dá o grão
É a ordem de papai
É o zelo de mamãe
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Quero estar na harmonia
Do pai universal
Religar o sentido
Do fio da vida
Para isso só nos resta
Trabalhar, amar, louvar
Obedecendo a papai
Pro caminho acertar
Cada dia que vemos
O Sol cedo a brilhar
Devemos agradecer
Com amor e devoção
A Jesus e São João
Que do astral vem ajudar
A essa santa doutrina
E ao padrinho Sebastião
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37 6 DE JULHO
______________________________
Marcha

No dia da passagem
De São Irineu
Ai, meu Deus
Meu coração sofreu
Doía no meu corpo
Era um pouquinho da cruz
Peço força pra minha mente
Não desviar da luz
Aí eu me lembrei
Que nesse dia de manhã
Dessa data eu me esqueci
E nem fiz uma oração
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Eu rogo a Jesus Cristo
Que me dê o seu perdão
Para sempre nesse dia
Eu fazer concentração
Todo dia minha família
Se une pra comer o pão
Por que juntos não fazemos
Todo dia uma oração?
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38 AMOR SOBERANO
______________________________
Madrinha Tete - Marcha

Aqui na Terra
Estou juntinho ao meu padrinho
Para sempre no astral
De Jesus ser sua esposinha
Nossos irmãos
Nossos companheiros
A pureza é que conduz
A união com Jesus
Foi Madalena
Quem trocou pois conheceu
O amor tão soberano
Pelo filho de Deus
Oh! Minha mãe
Não me deixe eu afundar
Me protege das palavras
Que eu disser e que eu pensar
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39 MAMÃE - PAPAI
______________________________
Marcha

Quem é que veio
Pra me zelar
Meu São José
É meu papai
De duas forças
Eu nasci
Lua - mamãe
E Sol - papai
Em dois carinhos
Me envolvi
Mamãe - papai
Como eu sou feliz
Em cada um
Guardo a certeza
Na Folha - o brilho
No Cipó - a fortaleza
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40 TRÊS REIS DO ORIENTE
______________________________
Marcha

Eu pedi aos três reis do oriente
Para curar a minha mente
Que do oriente
É que vem essa inspiração
Para aliviar o meu coração
Jesus Cristo, ele é filho de Deus
E toda luz está a serviço seu
No astral, essa é a realidade
No mundo espírita tudo é verdade
E eu ouvi uma voz a me dizer
Pra começar, tu vais aprender
Que a tua mente quem domina é você
Tu és o dono e ela vai te obedecer
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E para aliviar teu coração
Vai aprender outra lição
Vai trabalhando e prestando atenção
Sem pensamento e imaginação
Viva a vida com amor e alegria
E agradeça por viver
Bendito é Deus e bendito é São João
Mestre Irineu e o padrinho Sebastião
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41 CEGO DE JERICÓ
______________________________
Joana - Marcha

Eu sou o cego de Jericó
Estou aqui e peço para contar
A minha cura que recebi
De Jesus Cristo Redentor
Para sempre eu devo amar
E é pedindo e é rogando
Oh! Meu Jesus estou sempre a clamar
Me dê a cura, se eu mereci
Minha virgem mãe, meu São José
Para eu poder enxergar
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42 RELAMPEJOU
______________________________
Marcha

Relampejou
E a sua seta voou
Voou pro rio
E em sua margem ficou
A minha mãe
Suas águas clareou
Te dou meu reino
E meus anjos curadores
A tua fé
É a escada para subir
Firme em Jesus
E no que você já viu
Teu coração
Abra para o universo
Junto a Jesus
Tu terás a cura certa
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43 VOVÓ CRIOULA
______________________________
Marcha

Vovó crioula
Tudo assistia
E seu amor
Sempre existia
Viu suas filhas
Botão de flor
Se separando
Do salvador
Onde vivia
Era feliz
No cativeiro
Crê em Jesus
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Onde ela dorme
Sobre uma renda
Guarda uma imagem
De Santa Madalena
Hoje ela vem
Com São Irineu
Ela é flor mimosa
Nos trabalhos seus
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44 OS DISCÍPULOS DE JESUS
______________________________
2X - Marcha

Eu vi os discípulos de Jesus
Se desunindo na hora da cruz
E ele nos olhando de uma estrela
Tendo pena de seus filhos
Batalhando aqui na Terra
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45 MENINO JESUS
______________________________
Marcha

Eu amo o menino Jesus
Ele é o menino mais belo que há
Ele é o rei de todos meninos
Que nesse universo há
O mundo vai estremecer
O mundo pode balançar
Eu firmado no menino Jesus
Tudo me vai clarear
Seu sorriso é como o mar
E as águas claras do rio
Todo universo estremeceu
Quando ele desceu
Eu rogo aqui nesse hino
Para ele em todos atuar
Os meninos do menino Jesus
Recebem outra luz
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46 OH! MEU DEUS
______________________________
Dia de Santa Clara – 11/08/1990 – 2X – Marcha

Oh! Meu Deus
Eu quero estar com vós
Eu não sou nada
Eu não sou ninguém
Eu não sou nada
Nesse mundo de ilusão
Sou puro amor
Que arde no meu coração
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47 EU LOUVO A JESUS CRISTO
______________________________
Valsa

Eu louvo a Jesus Cristo
Pela consideração
De me tirar da baixeza
Pra eu me unir com os meus irmãos
Agora peço licença
Pra minha missão eu cumprir
Rogo a Deus por todas almas
Vós me permita subir
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48 PENA DE PRATA
______________________________
Marcha
No alto da montanha
Lá no alto muito além
Tem um palácio de gelo tão sublime
Que vira água também
A água vai pra mata
Mãe Jurema abençoou
Uma cabocla de pena cor de prata
Que pai Oxalá criou
O Sol brilha na Terra
E dá luz a quem sofreu
E põe um ser divino em cada folha
Pra curar os filhos seus
Minha mãe, minha rainha
Quero as almas iluminar
Com esse cristal tão puro e verdadeiro

Que veio me acompanhar
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49 SANTA MADALENA
______________________________
Marcha

Tão triste era Madalena
Quando Jesus ela encontrou
Ajoelhou-se a seus pés
Arrependida ela chorou
Tão lindo era Jesus Cristo
Quando a ela perdoou
Pois ele sabe de que é feito
O barro com quem nos criou
Depois que conheceu a luz
Madalena ainda pecou
Sua mente era prisioneira
De sete demônios que atuou
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Misericordiosamente
Jesus Cristo ordenou
E Madalena ficou limpa
Fidelidade ela jurou
Jesus ensina a seus filhos
A matéria estudar
Mais vale aquele que for limpo
Que junto a ele vai sentar
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50 O VERDE DA ESPERANÇA
______________________________
23/06/1992 - Marcha

Porque tu duvidastes
Que existe este poder?
É no verde da esperança
Que nós vamos vencer
Vencer essa batalha
Com o sofrimento que for
É o tempo do apuro
Que São João anunciou
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51 SEIVA DIVINA
______________________________
Marcha

Oh! Meu padrinho
Meu São João
Eu me arrependo
De coração
E peço a vós
Nas alturas onde estás
Guiai meus passos
Para eu me iluminar
Me dê a seiva
Da ordem divina
Meu Santo Daime
É quem determina
Agradecendo
Aos meus irmãos
Belos festejos
Da nossa união
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52 NUVEM DE CRISTAL
______________________________
Marcha

Eu fiz uma viagem
Aos cantinhos do meu ser
Encontrei uma pessoa
Diferente do meu eu
Logo eu vi que ela deseja
Os prazeres da ilusão
E meu eu superior
Quer estar no alto astral
Nesta batalha, eu sei
O que foi que eu venci
E estou com São Miguel
E com o guerreiro rei Davi
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E peço a meu pai eterno
Uma nuvem de cristal
Pra enricar minha pessoa
Com seu fluído divinal
Essa chance eu recebo
Pois agora estou aqui
No feitio da rainha
Pra ela nos conduzir
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53 BOA NOVA
______________________________
Valsa

Maria não me toques
Jesus assim falou
Ele é a luz divina
Que a nós se apresentou
Vá e dê a boa nova
Aqueles que quiser
É o reinado do Sol
Com harmonia e fé
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54 EU PEDI UMA GRAÇA
______________________________
Marcha

Eu pedi uma graça
Na minha concentração
Te firma meu pai respondeu
Sempre, no nome de Deus
Deus, meu Deus, Deus meu
Senhor da criação
Dirige o meu sentimento
A Virgem da Conceição
Dentro do meu coração
A chama incandesceu
Chegou o pai universal
Que comanda a imensidão
O Jagube e a rainha
Na sua manifestação
É a misericórdia divina
No senhor Juramidam
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55 CONSAGRAÇÃO
______________________________
Valsa

O vento na varanda
Do ressuscitado
No pino do meio dia
O Cristo pregava
Grande multidão
O acompanhava
E as curas divinas
Se manifestavam
Nossa mãezinha
No quarto rezava
Santa Maria
Assim consagrava
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HINOS OFERTADOS
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01 SANTÍSSIMA CONSCIÊNCIA
______________________________
Sérgio - Marcha

Que alegria eu sinto no meu peito
Meu pai eterno veio aqui pra nos curar
Vem vindo um perfume da floresta
Juramidam que está a nos chamar
Vós me dê a santíssima consciência
Pra que de vós
Eu nunca possa me apartar
E quando no ataque do inimigo
Meu rei Davi
Vós me ensina a guerrear
Meu coração é uma flor incandescente
Pedindo ao pai para vir me libertar
Floresce essa semente em meu seio
E retorna ao colo de mamãe
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02 RAMALHETE MODESTO
______________________________
Alex - Marcha

Santa Maria, Santa Maria
Santa Maria, Santa Maria
Eu vim aqui
Neste tempo de Natal
Colher botões
Pra um ramalhete modesto
Este caminho
É mais fino e mais estreito
Mas não se humilham
Para ser um povo eleito
Santa Maria, Santa Maria
Santa Maria, Santa Maria
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Só prometem
E continuam se enrolando
No feminino
Pensam que estão no divino
Não consagrando
Estão destruindo as famílias
É a dor da mãe
Pelo engano de suas filhas
Eu te dou, eu te dou
Eu te dou um ramalhete modesto
Eu te dou, eu te dou, eu te dou
E tu transforma tudo em amor
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03 PRINCESA SOLOÍNA
______________________________
Ana Carolina - Marcha

O mestre bem falou
Mas eu não compreendia
A princesa Soloína
É filha da Virgem Maria
Eu sou do seu reinado
Ela me mostra o caminho
Sempre que estou perdida
Sinto o seu carinho
Minha mãe Santa Maria
É quem me traz suas princesas
No trabalho está comigo
No verde da floresta
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Sempre que me firmo nela
É preciso doutrinar
As almas que não sabem
Das virtudes de mamãe
Se eu vencer essa batalha
Mamãe reservou pra mim
Um jardim só de pureza
Da princesa Soloína
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04 SENTADO NO TRONO
______________________________
Alfredo Carvalho - Valsa

Tirai o inimigo de perto de mim
Tirai meu Jesus, tirai
Limpai todo mal que há dentro de mim

Limpai meu Jesus, limpai
Tornai meu palácio claro como a luz
Tornai meu senhor, tornai
Fechai todas portas do meu coração
Com o amor do meu irmão
Sentado no trono sou eu, sou eu
Sou eu, eu sou, sou eu
Sentado no trono, sou eu, sou eu
Pra sempre eu sou, sou eu
O Sol me dá força pra eu renascer
A cada amanhecer
A água me limpa e me faz afirmar
Que nós vamos nos curar
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05 A ESPERANÇA
______________________________
Eduardo Mota - Marcha

No azul do céu longínquo
A esperança de encontrar
Um princípio onde a matéria
Possa se purificar
Esses cavalos selvagens
Fazem o carro rodar
Quem será que pensa em mim?
Quem está sentindo assim?
Água clara cristalina
Sobre as pedras a rolar
Vento desmanchando as nuvens
Pássaro de ouro a voar
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06 NO INFINITO DO ESPAÇO
______________________________
Padrinho Corrente - Valsa

No infinito do espaço
Onde vibra a presença de Deus
E dos seres divinos
Que habitam todos mundos seus
Verde, azul e branco
Rei Jagube e mãe rainha
No resplendor dessas matas
Jesus Cristo bom mestre ensina
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07 OUVI A SUA VOZ
______________________________
Padrinho Valdete - Marcha

Ouvi a sua voz
Meu ser se despertou
Lembrei-me de um tempo tão distante

Quando Jesus um dia me chamou
Entrei na miração
Fui ao tempo de Noé
Senti o amor do pai eterno
Juntando os filhos seus
Fui indo para trás
Me sentia luz somente
Eu era parte do divino
Senhor Deus onipotente
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Chegou Santa Maria
Veio para nos ajudar
Com o Sol, a Lua e as estrelas
Estou aqui para trabalhar
Meu Deus me perdoai
Todas as minhas ingratidões
Perdoa todos meus irmãos
E vós nos livre das tentações
Jesus Cristo afirmou
E São João veio confirmar
Na Terra tem que nascer de novo
Para o espírito iluminar
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08 ESTRELA
______________________________
2X - Marcha

Estrela, estrela
Eu sei me ligar em ti
Recebi a comunicação
E vou direto assim
Esta viagem
Ela é fundamental
É o espírito divino
Pra trabalhar no astral
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09 MENSAGEM DE MÃE
______________________________
Meu pai José Maria – 2X – Valsa

José Maria
Meu filho amado
Estou a seu lado
E você não me vê
Eu sou
Sua dama das flores
E trago primores
Para o seu bem viver
Pense em mim
Como luz radiante
Uma estrela brilhante
Azul e lilás
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Que penetra
No seu coração
E toda preocupação
Se dissolve no ar
Te trago
Uma chave de ouro
Importante tesouro
Para compreender
Que existe
Uma vida eterna
E o destino na Terra
É sorrir e sofrer
Minha mãe
É minha companheira
E eu sou enfermeira
De um grande hospital
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Onde cuido
De almas sofridas
Que o amor de Jesus
Vem aliviar
Terminando
Essa mensagem
Que a sua filhinha
Vai se apresentar
Cante sempre
Essa bela valsa
Que ela é a senha
Para viajar

14

10 BEM PRECIOSO
______________________________
João - Valsa

Essa vida que recebi
É para aproveitar
Trabalhar com o divino
No coração ter paz e amor
Ter amor pela humanidade
Socorrer os filhos de Deus
Segurando firme a bandeira
Azul de São Miguel
Oh! Virgem da Conceição
Vós tenha de nós piedade
Protegei a natureza
Abençoai a mocidade
São João me trouxe a luz
E me guia em meu caminho
Me protegem nesse mundo
Os anjos do céu e Jesus menino
15

11 PROTEÇÃO
______________________________
Ana - Marcha

Eu vi Deus, a manifestação
Na altura que eu pude chegar
Planetas, sóis e estrelas
O universo a comandar
Deste ponto de vista, então
Vi a Terra tão longe a girar
Dentro da harmonia divina
Uns homens na Terra a desarmonizar
Os irmão e irmãs do astral
Se preparam para socorrer
Na nova dimensão do tempo
Que está para acontecer
E a vida tem que ser vivida
Como um bem precioso de Deus
Que nos dá esperança e alegria
O Jagube, a Rainha e o conhecimento
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12 MUNDO DE PAZ
______________________________
Valsa

Oh! Meu Deus, aqui neste mundo
Eu vejo tanto sofrimento
E todos necessitamos
De uma vida mais consequente
Vejo guerra, miséria, e doença
De cortar o nosso coração
Por isso eu lhe imploro
Iluminai o chefe desta nação
Para termos um mundo de paz
Com verdade, amor e alegria
E a Terra ser um jardim
Abençoado da Virgem Maria
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13 MINHA ALMA E BOM CORAÇÃO
______________________________
4X

Minha alma e bom coração
Minha alma e bom coração
É o que preciso para a iluminação
E o que resta na separação
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