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01 MEU MESTRE A VÓS EU PEÇO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Meu mestre a vós eu peço 
Dentro do meu coração 
Para eu ser  vosso filho 
De vós eu ser um salão 
 
Meu mestre confortai-me 
Fazei-me bem entendido 
Meu mestre eu vos imploro 
Que eu não seja perdido 
 
Meu mestre novamente 
Eu peço em vosso salão 
Que me dê a santa luz 
Para eu seguir com São João 
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Para eu seguir com São João 
E ser filho verdadeiro 
Para eu ter a santa luz 
Do vosso santíssimo cruzeiro 
 
Para eu ter a santa luz 
E para sempre acreditar 
E para eu ser um salão 
E vós em mim habitar 
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02 VAI SEGUINDO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Vai seguindo, vai seguindo 
Cada vez fica mais perto 
E o povo não se acorda 
Dormindo de olho aberto 
 
Vai prestando atenção 
Para ver por onde vai 
Quem seguir neste caminho 
Segue com o nosso pai 
 
Oh! Meu pai, dai-me o amor 
Para eu seguir na verdade 
Dai-me o vosso conforto 
E dai-me o pão por caridade 
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Vamos prestar atenção 
Para ver se a gente acerta 
Para quando chegar o dia 
Todo mundo estar alerta 
 
Tudo vai estremecer 
Ele bem vem avisando 
Mas não querem acreditar 
E por isso estão apanhando 
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03 MEU PAI ESTÁ NO CÉU ______________________________ 
Marcha 

 
 
Meu pai está no céu 
Meu pai aqui está 
Eu peço a meu pai 
Vós queira me perdoar 
 
Meu mestre a vós eu peço 
Se caso eu merecer 
Um sincero estudo 
Para eu me conhecer 
 
Do que o mestre nos ensina 
Não devemos zombar 
Que para se seguir direito 
É preciso procurar 
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O saber está em todos 
Só nos resta procurar 
Todos nós temos direito 
De nos aproximar 
 
Da vida divina 
Aonde o mestre está 
Na vossa eterna glória 
Esperando todos voltar 
 
Meu mestre a vós eu peço 
Pela vossa santa luz 
Nos dai paz, nos dai firmeza 
Para sempre amém Jesus 
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04 DEUS VÓS SOIS DIVINO ______________________________ 
Valsa 

 
Deus vós sois divino 
Vós sois pai universal 
Livrai-nos das tentações 
E vós nos livrai do mal 
 
Ajudai-nos a consagrar 
O amor que vós vem nos dando 
Que nós somos filhos rebeldes 
E vós meu pai sois soberano 
 
Ajudai-nos Oh! Mãe soberana 
Que nós tenhamos fé em vós 
Vós sois santíssima firmeza 
Oh! Mãe rogai a Deus por nós 
 
Que sigamos neste caminho 
E firmemos esta união 
Perante ao nosso mestre 
O chefe desta missão 
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05 AQUI EU VOU PEDIR ______________________________ 
Marcha 

 
 
Aqui eu vou pedir 
Sei que vós está me vendo 
Vós me dê de conformidade 
Vê que estou merecendo 
 
Dai-me força, dai-me amor 
Dai-me fé e a santa luz 
Em Deus e na virgem mãe 
E no meu senhor Jesus 
 
Força para seguir 
Fé para não esmorecer 
Luz para eu enxergar 
E amor para agradecer 
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A meu pai eu pedi 
O chefe que o mestre deixou 
Senhor São João Batista 
Nosso mestre ensinador 
 
O mestre sempre está com ele 
Ele sempre está com o mestre 
E a nossa soberana mãe 
Que também não nos esquece 
 
Aqui estou afirmando 
Agora vou afirmar 
Peço que vós nos ajude 
Para todos nós se humilhar 
 
Todos estando cientes 
Que ele veio justificar 
Quem quiser correr que corra 
E quem puder pode saltar 
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06 AS AGONIAS DE JESUS ______________________________ 
Valsa 

 
 
As agonias de Jesus 
Estamos passando e vamos passar 
Porque ele aqui sofreu 
Para nos abençoar 
 
Vamos amar, vamos amar 
Vamos dar gosto a este ser 
Que ele aqui é o divino 
Dono de todo poder 
 
Eu peço a meu pai 
Para vós me abençoar 
Para sempre eu viver pronto 
Pronto para trabalhar 
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Trabalhemos meus irmãos 
Nesta linha da verdade 
Vamos ver a virgem mãe 
A santa luz da claridade 
 
Oh! Virgem mãe nos abençoe 
Para podermos trabalhar 
Para termos bons ensinos 
E sabermos consagrar 
 
A todos vós, vos agradeço 
Pelo amor que nos tem dado 
Vós nos faça todos filhos 
Todos firmes e respeitados 
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07 OS LOUVORES VÊM DE CIMA ______________________________ 
Marcha 

 
Os louvores vêm de cima 
Para declarar aqui 
Para os daqui de baixo 
Também tratar de subir 
 
Vamos se tornar cientes 
Do que está para vir 
O que vem é prometente 
De sempre viver aqui 
 
Este viver é divino 
É da sempre Virgem Maria 
Jesus Cristo Redentor 
Sempre nos traz alegria 
 
Vamos todos se alegrar 
Com nosso mestre ensinador 
Que somos nós os culpados 
Vamos esquecer a dor 
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08 NARRAÇÃO ______________________________ 
Marcha 

 
Peço licença a natureza 
Para umas palavras eu narrar 
Eu só vou falar do que eu quero 
E ainda não pude alcançar 
 
A verdade disse que é com amor 
E as maldades 
Continuam aparecendo 
Temos que enfrentar os terrores 
É isto que os hinos estão dizendo 
 
Estamos caminhando muito baixo 
Mas temos que enfrentar 
Não devemos esmorecer 
Que nós temos que alcançar 
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Estamos contra a verdade 
Que os hinos já nos disseram 
Vamos procurar esta firmeza 
Que os ensinos nos deram 
 
Vamos esquecer o que passou 
Que estamos todos sofrendo 
Isto prova que todos têm culpa 
Vamos ver o dia amanhecendo 
 
É lindo o entardecer 
O amanhecer ele é mais bonito 
Porque a esperança é maior 
E tudo já nos foi dito 
 
O poder nos prova que é reto 
E a disciplina não poupa ninguém 
Por isso nós devemos nos lembrar 
De Jesus para sempre amém 
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Vamos procurar nos corrigir 
Que o tempo está pesando 
O tempo passa todo dia 
E nós é que vamos ficando 
 
Tudo que passamos é preciso 
Porque não procuramos ter amor 
Nesta pureza tão divina 
Do nosso pai criador 
 
Devemos pedir ao nosso pai 
Devemos pedir a nossa mãe 
E devemos pedir ao nosso Império 
Senhor Juramidam 
 
Eu peço para compreender 
Para eu não me confundir 
E para confortar meu pensamento 
Para eu poder seguir 
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No caminho que é com amor 
E com firmeza devemos seguir 
Em busca de um triunfo celeste 
Que possa nos conduzir 
 
Que possa nos conduzir 
Com amor e com toda verdade 
Que mesmo em vossa justiça 
Vós tenha de nós piedade 
 
E dai-nos o vosso conforto 
Iluminai o nosso perdão 
Para podermos conhecer 
Nosso pai e nossa mãe 
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09 EU ESTOU VENDO TUDO AÍ ______________________________ 
Marcha 

 
Eu estou vendo tudo aí 
Porém eu peço para mim 
Seguir meus passos com firmeza 
Aqui dentro deste jardim 
 
O jardim é a floresta 
Que o nosso pai criou 
Feliz serão aqueles 
Que souber dar o seu valor 
 
Estou na Terra, estou na Terra 
Eu devo consagrar 
Os seres dominantes 
O Sol, a Lua, o vento e o mar 
 
As estrelas do universo 
E toda a floresta 
Nos dai vosso conforto 
E alegrai a nossa festa 
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As nuvens são finíssimas 
Nos mostra seu valor 
Nos dando chuvas em bênção 
E nos brindando em seu amor 
 
O amor supera tudo  
Já não existe sofrimento 
Procurando se encontra  
Esta luz do firmamento 
 
Estou aqui, estou aqui 
Porque aqui é o meu lugar 
Todos devem se unir 
E todos devem se firmar 
 
O Sol nos mostra tudo 
Para vivermos com alegria 
Vamos meditar o tempo 
E sair das agonias 
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O tempo em que vivemos 
Nós devemos compreender 
Vamos louvar ao nosso mestre 
Para ele nos defender 
 
Estamos em mãos milagrosas 
Só nos resta confiar 
E se entregar ao nosso mestre 
Vamos todos trabalhar 
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10 LIGAÇÃO DIVINA ______________________________ 
Marcha 

 
Por esta ligação divina 
Por estes fios de amor 
Podemos estar mais perto 
Do nosso pai criador 
 
Chuva que cai sobre a terra 
Chuva vinda do astral 
Podemos ficar mais perto 
Do nosso pai universal 
 
O trovão é uma força  
É o poder da palavra 
Onde Deus fala mais perto  
A toda humanidade 
 
O Sol com o vosso brilho 
A toda mata resplandece 
Por onde as bênçãos divinas 
Sobre a humanidade desce 
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A Lua nas alturas 
Consagrada em vossa calma 
Na mais perfeita harmonia 
Nos dá força em nossa alma 
 
As estrelas pequeninas 
Sua luz incandescente 
Como disse o nosso mestre 
Só Deus onipotente 
 
Estes seres reunidos 
São a força criadora 
Que brilha neste jardim 
Da nossa mãe protetora 
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11 O QUE TOCA A CADA UM ______________________________ 
Mazurca 

 
Há tempo estamos vendo 
O que toca a cada um 
Se olharmos direitinho 
Aí seremos mais um 
 
O mestre que nos ensina 
Nos dá tudo em vista clara 
Este mestre é o tempo 
E este tempo nos abala 
 
Com o abalo do tempo 
Nos causa grande sofrer 
Precisamos de preparo 
Para não esmorecer 
 
Esmorecendo neste caminho 
Ficará desamparado 
Foi o que o mestre disse 
Não espere ser chamado 
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Estamos todos reunidos 
Na estrada para seguir 
Para crer nesta doutrina 
É preciso lhe ouvir 
 
Meu mestre eu necessito 
De ver e escutar 
Algo que me ilumine 
E possa me sustentar 
 
Pela vossa onipotência  
Iluminai o meu perdão 
Para sentir mais de perto 
Nosso pai e nossa mãe 
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12 CADA DIA QUE PASSA ______________________________ 
Valsa 

 
Cada dia que passa 
Eu sinto  
A necessidade 
De perfeição 
 
Olhemos para o tempo 
Vamos meditando  
Que nós alcançamos 
Esta posição 
 
Vivemos na Terra 
Guiados pelo Sol 
Que viver no claro 
É bem melhor 
 
Que eu considero 
Assim como todos 
Que o poder do fogo 
É a força maior 
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Eu vou pelos astros 
Vou me segurando 
Que o nosso mestre 
Nos ensinou 
 
Que no firmamento 
Está toda firmeza 
Em meio a pureza 
Deste resplendor 
 
Seguimos em trevas 
Mas temos a luz 
Nosso bom Jesus 
E Santa Maria 
 
Em mim eu consagro 
Perante a cruz 
Que estas fontes de luz 
São quem nos guia 
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Se deve enxergar 
Isto cada pessoa 
Quantas coisas boas 
Existem aqui 
 
Não considerando 
O erro ser certo 
Que deste deserto 
Temos que sair 
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13 PUBLICAÇÃO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Agora mesmo 
Vou publicar para todos  
A união 
Vem procurando afirmar 
Mas tudo isto 
Depende muito do povo 
Se realmente desejarmos alcançar 
 
Oh! Virgem mãe 
Eu quero estar ao vosso lado 
Considerando todo este povo irmão 
Que a doutrina do divino nosso pai 
Há muito tempo 
Foi entregue em vossas mãos 
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Quando falo desta força 
Eu levo a Lua 
O pensamento procurando afirmar 
Para tudo que foi dito para todos 
Ter nosso pai 
E nossa mãe para provar 
 
A provação já é este julgamento 
Quem muito fala 
Muito terá que provar 
Que a ordem do divino é muito séria 
E não há outro 
Que a possa desmanchar 
 
Os ensinos 
Nos traz conhecimento  
Para todos nós sabermos como é 
E a presença 
Que agora o tempo traz 
É do senhor e senhora de Nazaré 
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14 DA FLORESTA ______________________________ 
Valsa – 2X 

 
 
Da floresta eu recebo 
Força para trabalhar 
Da floresta eu tenho tudo 
Tudo, tudo Deus me dá 
 
É um primor a floresta 
Da maneira que é feita 
Com amor se harmoniza 
E deixa a terra satisfeita 
 
Devemos viver na Terra 
Com toda satisfação 
E se queremos ter a vida 
Agradecemos a nossa mãe 
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15 CADUQUICES DE MENINO ______________________________ 
Marcha 

 
O meu pai com todo amor 
Nos entrega estes ensinos 
Para vir nos corrigir 
As caduquices de menino 
 
Vejo rumores de guerra 
No mundo em todo lugar 
Peço firmeza a verdade 
Vamos todos batalhar 
 
Aqui dentro desta casa 
Temos tudo que aprender 
Que o estrondo está formado 
Ninguém mais pode entender 
 
Vou seguindo neste rumo 
Da estrela do oriente 
Para onde quer que eu olhe 
Vejo Deus em minha frente 
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16 O PODER DO SOL ______________________________ 
Valsa 

 
 
O poder do Sol 
É quem está mandando 
O mestre citou 
Eu estou confirmando 
Com o poder da Lua 
Vou me afirmando 
Com esse conforto 
Vou me segurando 
 
Pedi as estrelas e vou alcançando 
De passo em passo 
Vou me aproximando 
Do vento suave me vem segurança 
De todos profetas 
Me resta esperança 
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Da terra nos vem o poder do mar 
E  primor da floresta 
Que o mestre nos dá 
Vou arrematar com muita alegria 
Dou viva a São João 
E a Virgem Maria 
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17 PELAS HORAS QUE SÃO ______________________________ 
Valsa 

 
Pelas horas que são 
Me lembrei de mamãe 
Me lembrei de mamãe 
Pelas horas que são 
Segurai minha mão 
 
Me lembrei de papai 
Pelas horas que são  
Me lembrei de papai 
Pelas horas que são 
Dai-me o vosso perdão 
 
Me lembrei de papai 
Me lembrei de mamãe 
E de Jesus Cristo 
O vosso filho  
De estimação 
 



34 
 

18 MEDITAÇÃO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Quando eu olho para a natureza 
Meu coração se conforma 
Em ver tanta criatura 
E cada um vivendo de sua forma 
 
Sempre olho para o firmamento 
E vejo um grande poder 
E eu tão pequeno aqui na Terra 
Peço força para compreender 
 
Sempre olho para a humanidade 
A multidão me desperta 
Em ver tanta criatura 
E todos ter que seguir na rota certa 
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Eu vejo todos animais 
Cada um compõe seu lugar 
Que aqui neste jardim 
De tudo tem que habitar 
 
Eu olho para a floresta 
Vejo tanta imensidão 
Que para se ver é preciso 
Se ter Deus no coração 
 
Eu vejo todos os insetos 
Cada um com seu destino 
Com isto a vida nos prova 
Que existe um criador divino 
 
Tudo existe na terra e no mar 
E nesta luz que nos cobre 
O mistério deste segredo 
Meditando é que se descobre 
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Tudo, tudo dá para se ver 
Até aonde a vista alcança 
Aqui neste jardim de amor 
Da rainha da esperança 
 
E dai-me firmeza e amor 
Concentrado em harmonia 
Considero este reinado 
O jardim da Virgem Maria 
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19 O PEDIDO ______________________________ 
Marcha 

 
Este é o pedido 
Em nome de todas as coisas 
Ao divino pai eterno 
Para o bem da nossa escolha 
 
Ao divino pai eterno 
Os pedidos foram feitos 
Esperem todos unidos 
Todos alegre e satisfeito 
 
Os pedidos foram feitos 
Por Jesus desde menino 
A rainha vossa mãe 
E todos seres divinos 
 
Patriarca São José 
Dominador desta luz 
Nos guiai neste caminho 
Como guiastes Jesus 
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É pedindo e rogando 
Nos avisa os ensinos 
Para ter toda firmeza 
E amar este menino 
 
Vamos todos sorrindo 
Acompanhando esta cruz 
Nos caminhos dos profetas 
Que acompanham Jesus 
 
Vamos todos louvar 
Com amor no coração 
Ao mestre, a rainha 
E ao rei Juramidam 
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20 ESTOU VENDO CLAREAR ______________________________ 
Marcha 

 
 
Estou aqui, estou vendo clarear 
Estou aqui, estou vendo clarear 
Divino pai nas alturas onde está 
 
Estou aqui, estou vendo clarear 
Estou aqui, estou vendo clarear 
Divina mãe nas alturas onde está 
 
Estou aqui, estou vendo clarear 
Estou aqui, estou vendo clarear 
É para todos com firmeza afirmar 
 
Firmeza é viver com harmonia 
Firmeza é viver com harmonia 
Ter amor e trabalhar nesta linha 
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21 GRANDES SOFRIMENTOS ______________________________ 
Valsa 

 
Grandes sofrimentos 
Na Terra já houve 
Isto foi com meu pai 
Recordo até hoje 
 
Meu pai me declare 
Quero ficar sabendo 
E se destrinchando 
E todos irem vendo 
 
Aumentai minha luz 
Minha fé e meu amor 
Confortai meus irmãos 
Meu Jesus Redentor 
 
O tempo é chegado 
Com o mestre ensinando 
E toda divindade 
Vem apurando 
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22 ME LEMBREI DE MAMÃE ______________________________ 
Valsa 

 
Me lembrei de mamãe 
Me respondeu 
Pedindo e rogando 
Aqui estou eu 
 
Me lembrei de papai 
Um conselho me deu 
Se conformar 
Para ser filho seu 
 
Para ser filho seu 
Seguir nesta linha 
E ter o conforto 
Que nos traz a Rainha 
 
Ela é mãe de Deus 
Seu pai é meu 
Ela é mãe de todos 
Seu filho sou eu 
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Ela é mãe de todos 
Que procurar 
Com amor e carinho 
Não pode obrigar 
 
Se deve cuidar 
Enquanto é cedo 
Seguir a doutrina 
E guardar seu segredo 
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23 OLHO PARA O FIRMAMENTO ______________________________ 
Marcha 

 
Olho para o firmamento 
E vejo todo o universo 
Esta força que recebo 
Sempre canto e sempre peço 
 
Peço ao onipotente 
E a ele me humilho 
Para nunca me faltar 
Vossa luz com santo brilho 
 
Me seguro no astral 
E quando me acho doente 
Me lembro de minha mãe 
E de meu pai onipotente 
 
Estas forças verdadeiras 
Provam que são existentes 
Mas quem vive neste mundo 
Pouco vê e pouco sente 
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Digo tudo humilhado 
E continuo a jornada 
Com meu pai em minha frente 
E minha mãe a meu lado 
 
Vou seguindo e vou pedindo  
Para todos inocentes 
Peço força nos trabalhos 
Aos três reis do oriente 
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24 LEMBRANDO ______________________________ 
Mazurca 

 
Lembrando estou aqui e vou dizer 
E mesmo é coisa 
De nossa capacidade 
Que para sermos filhos da Rainha 
É preciso darmos prova da verdade 
 
A verdade é Deus e a rainha 
É a doutrina 
E quem for se doutrinando 
O templo sendo cada um 
O mestre continua ensinando 
 
Mas é preciso se humilhar e ter amor 
Que na justiça 
Somos bem testificados 
É preciso confiar em si mesmo 
Para ser pela doutrina resguardados 
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Esta doutrina é muito séria de seguir 
E não permite 
Enganar-se a si próprio 
Perante esta luz divina 
Também vale muito 
Os nossos esforços 
 
 
Lembrando sempre do Sol e da Lua 
Das estrelas, da floresta e do mar 
Se reconciliar com toda natureza 
E cada um se compor em seu lugar 
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25 DOMÍNIO ______________________________ 
Marcha 

 
Meu pai  
Aqui me colocou 
E devagar eu vou 
Sei que ele me domina 
 
Por isto 
Estou alegre e satisfeito 
Considero tudo feito  
Por ele e a rainha 
 
Eu falo  
Para sempre me lembrar 
Do que há tempo já foi dito 
Que é preciso gravar 
 
Não se lendo  
De diante para trás 
O nosso mestre é capaz 
De fazer e aprovar 
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Louvados sejam  
Toda hora e todo dia 
O nosso divino pai 
E a virgem Santa Maria 
 
Todos seres  
da corte celestial 
Para firmar os pensamentos 
E nos livrar de todo mal 
 
Louvado seja 
Jesus Cristo Redentor 
O vosso império de amor 
Com vosso santo domínio 
 
A vós eu peço 
Com a esperança de chegar 
Esta força em minha frente 
Para me determinar 
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26 CONFORTO ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
Eu peço conforto aos reis 
Do céu, da floresta e do mar 
Peço conforto a Rainha 
Para nos iluminar 
 
Eu peço conforto aos príncipes 
Do céu, da floresta e do mar 
Peço conforto as princesas 
Para nos iluminar 
 
Eu peço conforto aos anjos 
Do céu, da floresta e do mar 
Peço conforto aos santos 
Para nos iluminar 
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27 VOU RECEBER MINHA MÃE ______________________________ 
Marcha 

 
Vou receber minha mãe 
Dentro do meu coração 
Para poder caminhar 
Neste mundo de ilusão 
 
Vou colocar minha mãe 
Bem juntinho do meu pai 
Vida, paz e harmonia 
Com isto nos satisfaz 
 
Amor, verdade e justiça 
Fé, firmeza e consciência 
Serenidade, respeito 
São partes da providência 
 
Calma e tranqüilidade 
Obediência e coragem 
Humilhação e prudência 
São partes desta imagem 
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Este é o amor divino 
Do trono celestial 
Que resplandece nas matas 
Iluminando todos iguais 
 
Iluminando todos iguais 
Examinando um por um 
Castigando os mentirosos 
Nesta linha do Tucum 
 
São Miguel e todos arcanjos 
Da Virgem da Conceição 
Que são as nobres defesas 
Que temos em nossas mãos 
 
Digo a todos meus irmãos 
E fico eterno agradecido 
Receba com alegria 
O que lhe é oferecido 
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28 AMAR E TER AMOR ______________________________ 
Marcha 

 
 
Amar e ter amor 
Com respeito as coisas superior 
Se firmar em tudo que existe 
Tudo isso Cogo-Rei me mostrou 
 
Aqui eu vou  
Dizendo o que ele me mostrou 
Dando prova do meu conhecimento 
Com o mestre Cogo-Rei aqui estou 
 
Oh! Virgem mãe 
Bendita mãe do mestre ensinador 
Vos agradeço porque eu aqui estou 
Dando prova do que vós me ensinou 
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O que digo eu sou 
Confiando em meu pai criador 
Vamos todos meus irmãos 
Se respeitar 
Com meu pai e minha mãe 
Aqui estou 
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29 OPINIÃO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Eu achei necessário 
Dizer aos meus irmãos 
Se cuidem  não descuidem 
Só se faz é provando 
 
Eu digo aos meus irmãos 
O meu sentimento 
Está chegado o tempo 
Do santíssimo sacramento 
 
Eu aviso aos meus irmãos 
Que prestem mais atenção 
As lições deste livro 
Que se encontra em nossas mãos 
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Aqui estou dizendo 
Tudo dentro do plano 
Dai-me força e dai-me luz 
Oh! Divino e soberano 
 
Com meu reconhecimento 
Dou louvor a São João 
Dele eu tenho verdade 
Saber do rei Salomão 
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30 MARCHA DA BANDEIRA ______________________________ 
Marcha 

 
Como é lindo este chão nossa pátria 
A floresta este jardim em flor 
Como é belo se ver este brilho 
Tão divino da luz do resplendor 
 
Com firmeza me deu esta marcha 
Vou seguindo e vou recebendo 
Tudo, tudo enquanto se pede 
De acordo se vai recebendo 
 
Salve, salve Oh! Mãe do universo 
E louvada seja nossa festa 
Para todos sentir esta força 
Deste brilho da rainha da floresta 
 
Nossa mãe, mãe de toda pureza 
Mãe de Cristo, essência da flor 
Agradeço Oh! Mãe natureza 
Com palavras do meu beija-flor 
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Quero sempre brilhar nesta paz 
E amor desta linda bandeira 
Nestas cores do rei da ciência 
Que nos traz doutrina verdadeira 
 
Vamos todos marchar meus irmãos 
Na doutrina de Juramidam 
Peço que obedeçam o comando 
Que se traz aqui neste salão 
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31 CHORANDO E SORRINDO ______________________________ 
Marcha 

 
Me encontrei aqui na Terra 
Entregue a dois domínios 
Meu pai e minha mãe 
Seguem chorando e sorrindo 
 
Sorrindo na alegria 
Chorando na tristeza 
Implorando a nossa mãe 
Que nos dê toda clareza 
 
Clareza de pensamento 
Limpeza em nossa mente 
Eliminar toda fraqueza 
E ter firmeza eternamente 
 
Eu peço a todos seres 
Em nome de Jesus 
Pisar firme e batalhar 
Recebendo a santa luz 
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Esta luz do firmamento 
Que brilha neste jardim 
Suportando as amarguras 
É que consagro Deus em mim 
 
Finalizando eu digo 
Para quem perceber 
Para não sair dizendo 
Que o mestre não tem saber 
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32 ESCALA ______________________________ 
Marcha 

 
Eu peço força 
Das estrelas que me guiam 
Com alegria  
Seguir nesta jornada 
 
Dia-a-dia 
Como vós me ordenar 
Aqui está 
A decisão desta estrada 
 
Tem esta força 
Das estrelas que nos guiam 
Quem com alegria 
E com fé perseverar 
 
Peço conforto 
No brilho desta luz 
Que é Jesus  
Para quem quer acordar 
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Está aberta 
A decisão desta escala 
Que muitos falam 
E não conseguem galgar 
 
Estou aqui  
A começar do ABC 
Que para ser 
Nas ações tem que provar 
 
Eu digo  
Pois estou examinando 
Está em todos 
Todos podem observar 
 
Este comando  
Há muito tempo aqui está 
O mestre ensina 
E o tempo vem provar 
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Este prazer 
É de louvor universal 
Dirigido 
Ao trono imperial 
 
Em conforto 
Para nós aqui na Terra 
E elogios 
Para todos oficiais 
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33 FORÇA DO TROVÃO ______________________________ 
Valsa 

 
Me firmei em meu pai 
Pedi força ao trovão 
Concentrado na floresta 
Com os meus irmãos 
 
Me seguro em meu pai 
E em minha mãe 
Sempre na floresta 
De Juramidam 
 
Dou viva ao meu pai 
Viva nossa mãe 
Viva todos seres 
Deste rebanho 
 
O que eu pedi 
Em concentração 
Quero receber 
No meu coração 
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34 RIPI IÁIÁ ______________________________ 
Marcha 

 
Vou citar umas palavras 
Que vejo o mestre dizer 
Tuperci, Jaci, Tucum 
Barum, Marum, B.G. 
 
Equiôr que me chamaram 
Quando papai Paxá 
Soloína, Janaína 
E Currupipipiraguá 
 
Sempre chamo o rei Titango 
Agarrube e Tintuma 
Patriarca São José 
Nos mandou amar a uma 
 
Mãe divina e soberana 
Dos profetas professora 
Mãe das virgens e dos apóstolos 
Nossa mãe e defensora 
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Vou seguindo com esta força 
Para sempre clarear 
Nestes cânticos da condessa 
Cires Beija-Mar 
 
Reluz brilho na floresta 
Que nos faz resplandecer 
Quem nos fez tem esta força 
E quem tem força tem poder 
 
Com a vossa proteção 
Agora vou terminar 
Me lembrando de Ripi 
Ripi, Ripi, Iáiá 
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35 RENDER OBEDIÊNCIA ______________________________ 
Valsa 

 
Tomei uma direção 
E para não perder meu rumo 
É que sempre peço a meu pai 
O meu equilíbrio em prumo 
 
Quem seguir nesta jornada 
Com amor no coração 
Encontra com o pai eterno 
E a Virgem da Conceição 
 
Aqui está a estrada 
De Deus e da virgem mãe 
Aonde se dá os louvores 
A todos de um só tamanho 
 
Chegamos nesta balança  
Da santíssima providência 
Aonde se colhe o irmão 
Se render obediência 
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Entramos em julgamento 
Tornei tudo esclarecido 
E vejo muitos irmãos 
Seguindo esmorecidos 
 
Em todo estudo que faço 
Sempre trago uma decisão 
A todo aquele que sofre 
Eu incentivo o perdão 
 
A hora está chegada 
De cumprir o seu juramento 
E de esperar a estrela 
Que traz o subjugamento 
 
Quem quiser correr que corra 
Só quero quem me convém 
É ordem do nosso pai 
Que não engana a ninguém 
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36 ESTA DISCIPLINA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Oh! Minha mãe estou aqui 
A senhora e meu pai 
Vamos implorar firmeza 
Do divino nosso pai 
 
Com meu pai vou por aqui 
Como todo povo vai 
Vamos todos implorando 
Como vem o nosso pai 
 
Vamos seguindo e cantando 
Descobrindo este amor 
Dando viva a nossa mãe 
No jardim de belas flores 
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No jardim de belas flores 
Para Deus vir habitar 
É com esta disciplina 
Que agora aqui está 
 
Vamos todos meus irmãos 
Com amor e alegria 
Porque esta disciplina 
É da sempre Virgem Maria 
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37 FLOR MIMOSA ______________________________ 
Marcha 

 
Oh! Minha mãe 
Estou aqui em seu jardim 
De passo a passo 
Cuidando do seu serviço 
O mestre disse e eu afirmo 
Meus irmãos 
Que para seguir não existe sacrifício 
 
Vamos seguindo 
Com a luz da flor mimosa 
Com este brilho 
Deste jardim perfumoso 
Todos lembrem 
O que disse o nosso mestre 
Que tendo vontade 
Nada pra nós é custoso 
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Vamos todos 
Dar valor aos seus irmãos 
Trabalhando todos nesta união 
Meditando todo dia estes ensinos 
Para chegar a conhecer 
A virgem mãe 
 
Todo aquele que chegar a conhecer 
E consagrar este amor no coração 
A rainha e o nosso rei da ciência 
Na verdade com o nosso São João 
 
Viva Deus nas alturas do universo 
Todos seres deste globo universal 
Peço a todos que ajudem 
Esta doutrina 
Para ela nos livrar de todo mal 
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38 HUMILDE POR FAVOR ______________________________ 
Mazurca 

 
Estou aqui humilde vou citar 
Humilde todos queiram escutar 
Estou aqui humilde vou dizer 
Humilde todos queiram compreender 
 
Estou aqui humilde vou dizendo 
Humilde todos 
Queiram ir percebendo 
Estou aqui humilde a declarar 
Humilde todos queiram aceitar 
 
Humilde vou cantando e sorrindo 
Humilde todos devem ir seguindo 
Nesta verdade todos que chegar 
Humildemente tem que se curvar 
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Se curvando e sendo como eu sou 
Aí está nas mãos com todo amor 
Este pedido feito por favor 
São palavras do meu beija-flor 
 
Sempre sorrindo 
Em frente de uma flor 
Sigam firme 
Sejam como eu sou 
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39 O SOL RAIOU ______________________________ 
Marcha 

 
O Sol raiou 
Iluminou 
Sinto esta força 
Viva do onipotente 
 
Vou consagrando  
Este brilho em cada estrela 
E na Lua 
Com sua luz excelente 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
Sinto esta força 
Viva no meu pensamento 
 
Quem me trouxe  
Até aqui foi a rainha 
E o nosso mestre 
Com sua luz de alento 
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O Sol raiou 
Iluminou 
O vosso brilho 
A toda mata resplandece 
 
Por onde  
Se recebe a força do meu pai 
E o conforto  
Da rainha da floresta 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
Dando esta força 
A todo aquele que trabalha 
 
Nos ensinando  
A vencer com todo amor 
Quem lhe conhece 
Nunca lhe encontra falha 
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O Sol raiou 
Iluminou 
Neste mundo  
Nos mostrando este caminho 
 
Por tudo isso  
Eu agradeço a meu mestre 
Dou viva ao Sol  
Que nunca me deixa sozinho 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
Suprema luz 
Deste planeta que nos guia 
 
A cada irmão  
Vou entregando uma estrela 
Como prova de amor 
No dia-a-dia 
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40 VEJO O BRILHO ______________________________ 
Marcha 

 
Vejo o brilho lá de cima 
Aqui na Terra cor de ouro 
Vejo a floresta florada 
Vejo todo meu tesouro 
 
Ao amanhecer do dia 
Vejo todo movimento 
Onde mais me harmonizo 
E corrijo meu pensamento 
 
Vivo alegre e satisfeito 
Como meu pai me ensina 
Viva o nosso pai eterno  
E viva nossa mãe divina 
 
Este brilho é tão perfeito 
Que nos traz a posição 
De vivermos como ele 
Livre de toda ilusão 
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41 O SOL NASCEU ______________________________ 
Marcha Lenta 

 
 
O Sol nasceu 
E clareou 
Seguindo a Lua, com seu resplendor 
Nos ensinando 
Com todo amor 
 
O Sol se pôs  
a Lua clareou 
Vejo as estrelas, com seu encandor 
Mamãe me chama 
Eu vou, eu vou 
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Mamãe me ensina 
Eu devo aprender 
Dai-me conforto, para obedecer 
Com vós, com vós 
Hei de vencer 
 
Com vós, com vós 
Para onde vai 
Vamos seguindo, cada vez a mais 
Com vós, com vós  
E com nosso pai 
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42 O AMOR É MEU SUSTENTO ______________________________ 
Valsa 

 
Uma luz me clareou 
Em seu caminho me guiou 
Dai-me fé e dai-me amor 
Nesta luz que me clareou 
 
O divino nosso pai 
É a luz que nos alumia 
Nos cobrindo de brilho 
Com paz e harmonia 
 
Trazido pela verdade 
Cheguei até aqui 
Descobrindo a verdade 
Peço força para seguir 
 
Vou seguindo e vou dizendo 
O que firma a união 
Examinar todos ensinos 
E prestar bem atenção 
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Do que o mestre nos avisou 
Vai se ver, vai se ver 
E quem não quiser sofrer 
Trate de compreender 
 
Mesmo gemendo e chorando 
Para mim é uma festa 
Me renova a esperança 
Quando vejo a floresta 
 
Estas flores florescentes 
Que dá calma ao pensamento 
Por onde me chega tudo 
O amor e meu sustento 
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43 BATALHA ______________________________ 
Marcha 

 
Entrei numa batalha 
Vi meu povo esmorecido 
Implorei ao mestre Império 
Que eu não seja perdido 
 
E seguir 
Em rumo desta estrela 
Que me traz toda firmeza 
E me ilumina todo dia 
 
O divino pai eterno 
E a Virgem da Conceição 
Jesus Cristo Redentor 
Limpai o meu coração 
 
Para seguir 
Ensinar e perdoar 
E me reconciliar 
Aqui dentro da sessão 
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Perante esta Doutrina 
Digo sempre todo dia 
Quem tiver dormindo, acorde 
Para ver Santa Maria 
 
Se humilhando  
Na batalha com amor 
Escutar o professor 
E respeitar esta família 
 
Dou viva a Deus  
E a Rainha Universal 
Viva todo ser divino 
E viva a corte imperial 
 
Todos santos 
E arcanjos, querubins 
E os anjos serafins 
Nos livrai de todo mal 
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44 LEMBRANÇAS DE AMOR ______________________________ 
Valsa 

 
Oh Lua! Vós sois tão formosa 
Receba do meu coração 
Estas lembranças de amor 
Que digo nesta canção 
 
Oh Mãe! Vós sois dominante 
E tudo vem dominar 
Estás esplandindo amor 
A todos que lhe procurar 
 
Amor é este trabalho 
Sempre feito de coração 
Que vem dito nesta doutrina 
Da Virgem da Conceição 
 
Estamos todos aqui 
Vendo e sempre estudando 
Que temos quem nos ensina 
Pai, filho e Espírito Santo 
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Eu rogo a quem me ensina 
Tranqüilidade e amor 
Saúde aos meus responsáveis 
Eu peço ao meu redentor 
 
Meu papai e minha mamãe 
Aqui eu digo de mim 
Eu faço por mim e por todos 
Vós fazei por vós e por mim 
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45 PROPÓSITO ______________________________ 
Marcha 

 
 
 
 
O brilho desta força está em mim 
Com o propósito de me libertar 
De todo mal e de toda ruína 
E só amar a quem me ensina 
 
A quem me ensina estou pedindo 
Com esperança e vou alcançando 
Relembrando a palavra do mestre 
Que na doutrina vem ensinando 
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E quem ensina é o Daime 
Para quem se humilha com amor 
E lhe coloca consciente 
Em sua mente 
Considerando 
Seu caminho e professor 
 
Agradeço porque tudo já foi dito 
Agradeço por estar compreendendo 
Agradeço porque tudo é minha vida 
Vou vivendo 
E sempre vou agradecendo 
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46 A PALAVRA ______________________________ 
Marcha 

 
Aqui na Terra 
Somos filhos de uma mãe 
Dificilmente  
Se conhece o nosso pai 
 
Estou dizendo  
O que vejo na doutrina 
E avisando 
Todos que com ela vai 
 
Estou seguindo  
E vou seguir nesta doutrina 
Peço sempre 
Ao divino nosso pai 
 
Que nos deu 
Este aviso aqui na Terra 
E todos cuidem 
Que o tempo é chegado 
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Este tempo  
Que eu falo é a doutrina 
Que há tempo  
Já se vem anunciando 
 
Até o nosso mestre 
Nela se humilhou 
Pra receber 
Da rainha soberana 
 
A rainha 
Foi quem trouxe 
Esta presença 
Ordenada do divino onipotente 
 
Jesus Cristo 
Santo Daime, esta doutrina 
O nosso mestre 
O nosso pai que nos ensina 
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Eu digo  
É com fé e com amor 
Que minha mãe 
Com firmeza declarou 
 
Que quem quiser 
O nosso mestre é preciso 
Ter firmeza 
E apresentar o seu valor 
 
Meu pai 
Em mim te considero 
Meu caminho 
Minha força, minha luz 
 
A minha vida 
Está entregue, agora eu quero 
Um conforto  
No caminho de Jesus 
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Esta vida 
O nosso pai é quem nos dá 
Para todos 
Viver e caminhar 
 
O triunfo 
Todos estamos buscando 
Vamos todos 
Compreender e consagrar 
 
Se arrependam 
Se arrependam 
Ouçam bem 
O que os hinos estão dizendo 
 
A palavra 
Está dita na doutrina 
O mestre disse 
E está acontecendo 
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Vamos todos 
Com fé e com amor 
Na doutrina 
Apresentar o seu valor 
 
Que através  
Do nosso mestre, a Rainha 
Todos filhos 
Na doutrina abençoou 
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47 NO CUME DA PERFEIÇÃO ______________________________ 
Marcha 

 
Tem no perfume da rosa 
A inocência da flor 
No comando do meu divino pai 
Tem vossa mãe 
E vosso filho redentor 
 
Que tem na essência da vida 
Manobra no seu coração 
Em tudo que é existente 
É dirigido por vossas mãos 
 
Aqui estou dizendo 
Cantando e prestando atenção 
Concentrado na mãe divina 
E no nosso Juramidam 
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Com vós marquei os meus passos 
Neste comando para batalhar 
E a vós vou pedindo e rogando 
Que com vós desejo chegar 
 
No cume da perfeição 
Aonde o mestre está 
Na ciência do rei Salomão 
Aonde Deus pode habitar 
 
Meu pai eu te agradeço 
Lembrando a preleção 
É lembrança que o mestre nos manda 
Amar a Deus e os seus irmãos 
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48 BRILHO DO SOL DOURADO ______________________________ 
Mazurca 

 
No brilho do Sol dourado 
É que me vem o dia 
Vou seguindo e vou louvando 
A Deus e a Virgem Maria 
 
A Jesus Cristo Redentor 
Filho do Espírito Santo 
Oh! Virgem mãe divina 
Nos cobrir com o vosso manto 
 
Com fé e amor 
Acreditar nesta existência 
E para sempre me firmar 
No valor desta presença 
 
O valor desta presença 
É paz e harmonia 
Que nos cobre na floresta 
Junto com a nossa rainha 
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No brilho da Lua Branca 
Se vê todo seu amor 
Confortando o mundo inteiro 
Com a luz do resplendor 
 
Tudo claro, tudo claro 
Bem claro como a luz do dia 
Na presença do divino 
Filho da Virgem Maria 
 
Filho da Virgem Maria 
Com o divino senhor Deus 
Patriarca São José 
Nossa mãe e vossas companheiras 
 
 
 
 
 



97 
 

49 AGRADECENDO MEU NATAL ______________________________ 
Marcha Lenta 

 
Meu pai tem toda força 
Me livrou de todo mal 
Com este presente 
Que me deste de natal 
 
Me deu este presente 
E quem zelar dirá é meu 
Resplandece aqui na Terra 
O dia de São Irineu 
 
Me lembro deste dia 
Do meu mestre ensinador 
Da rainha da floresta 
E do nosso pai criador 
 
A vós eu peço e rogo 
Agradecendo meu natal 
Meu escudo é a Rainha 
E deixa quem quiser falar 
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Falar do meu irmão 
Está falando do meu pai 
O nosso mestre nos avisa 
Para sermos todos iguais 
 
Quem falar do seu irmão 
Trate de se arrepender 
O nosso mestre nos ensina 
Sob pena de morrer 
 
Eu zelo este presente 
Para ser o meu sustento 
Me lembrando do meu mestre 
Sempre no meu pensamento 
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50 AO CAIR DA TARDE ______________________________ 
Valsa 

 
Ao cair da tarde 
Lembrei do meu pai 
Senti um perfume 
Lembrei de mamãe 
 
Lembrei de mamãe 
Olhei para ela 
Seu brilho me diz 
É aquela, é aquela 
 
Seis horas da tarde 
O Sol se põe 
Viva o nosso mestre 
Com o vosso dom 
 
E vamos seguindo 
Na luz deste som 
Para quem é fiel 
O que Deus faz é bom 
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Quando a noite chega 
É para descansar 
E se ver todo brilho 
Espacial 
 
Dai-me segurança 
No meu coração 
Com fé e firmeza 
No meu São João 
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51 AGRADANDO A DEUS ______________________________ 
Valsa – 2X 

 
Eu estou aqui 
Todo dia seguindo 
Passando as tristezas  
Alegre e sorrindo 
 
Eu estou dizendo 
Procuro entender 
O caminho do mestre 
Para merecer 
 
Ligo a natureza 
Dentro da floresta 
Encontro reforço 
Louvores e festa 
 
Agradeço a tudo 
Agradando a Deus 
Agradeço a vida 
Que vós já nos deu 
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52 LOUVADO SEJA O NOSSO PAI ______________________________ 
Marcha 

 
Louvado seja o nosso pai 
Louvado seja a nossa mãe 
Louvados sejam todos seres 
Que aqui nos acompanham 
 
Sou filho do onipotente 
E da Virgem da Conceição 
Sigo com todos seres 
Dentro desta provação 
 
Estou dentro desta escola 
Ouvindo e dando opinião 
Para quem quiser ouvir 
Neste mundo de ilusão 
 
Meu professor é a santa luz 
Neste mar de escuridão 
Luz é conhecimento 
Dentro do meu coração 
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Me apoio na doutrina 
Do dono da força maior 
Me firmo nesta fortaleza 
Onde me irradeia o Sol 
 
O conforto da Rainha 
Da floresta é esta luz 
Que me clareia o dia 
E o amor de Jesus 
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53 TOMEI ESTA BEBIDA ______________________________ 
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 
 
 
 
 



105 
 

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 
Ouvindo os meus ensinos 
Dou viva ao pai eterno 
E a todos seres divinos 
Subi, subi, subi 
Conforme os meus ensinos 
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54 EU TENHO UMA CHAVE ______________________________ 
Marcha 

 
Eu tenho uma chave 
Segura na minha mão 
Só se utiliza dela 
Quem sabe pedir perdão 
  
Louvado seja 
O nosso pai criador 
De todo este segredo 
É a chave do amor 
 
Tem um coração aberto 
Para todos meus irmãos 
Que seguir nesta Doutrina 
Da Virgem da Conceição 
 
Que abençoa 
E prova que não nos esquece 
A doutrina está mandando 
E o povo não conhece 
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Está em mim 
E desejo publicar 
Vamos conhecer a vida 
É quem tem para nos dar 
 
Ouvindo o mestre 
Ensinador desta doutrina 
Que são as palavras vivas 
Dos hinos que nos ensinam 
 
Estou aqui 
Nunca paro de ensinar 
Vendo tudo que acontece 
Quando Deus vem dominar 
 
Vamos ter calma 
E todos se firmar na luz 
Que a hora do apuro 
É a chegada de Jesus 
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55 NA POTÊNCIA DA LUA ______________________________ 
Marcha 

 
Na potência da Lua eu chamo 
Na potência do Sol eu recebo 
Das estrelas, da terra e do vento 
E do mar em sua maré cheia 
 
Dá licença eu entrar nesta luz 
Para eu ver este céu de grandeza 
Flor das Águas, coração divino 
Fonte de todo amor e nobreza 
 
Oh! Meu pai e mãe dos ensinos 
Luz divina, potência e clareza 
Segurai o meu pensamento 
Dai-me fé em vós e firmeza 
 
Eu estou na vontade do pai 
O que eu quero é ser sempre assim 
As estrelas que formam esta corte 
Também são flores do meu jardim 



109 
 

56 MEU PAI ______________________________ 
Marcha 

 
Meu pai, meu pai 
Clareai meu pensamento 
Para eu bem aprender 
Nesta luz do firmamento 
 
Meu pai, meu pai 
Perdoai meu coração 
Para eu poder seguir 
Dentro desta preleção 
 
Meu pai, meu pai 
Oh! Meu pai de Jesus 
Senhor São João Batista 
E a virgem mãe da luz 
 
Oh! Virgem mãe 
Ajudai os filhos seus 
A seguir neste caminho 
E rogai por nós a Deus 
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57 OH! LUA ______________________________ 
Valsa – 2X 

 
 
Oh! Lua, eu vos agradeço 
Por este luar criador 
Em troca vos ofereço 
Esta canção com amor 
 
Vós mais o meu Sol dourado 
Que embeleza o céu 
São quem nos dão este conforto 
Aqui, doce como mel 
 
Dou viva ao Sol e a Lua 
E as estrelas também 
A terra, a floresta e o mar 
O vento e a todo além 
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58 EU PERGUNTO 
AOS MEUS IRMÃOS ______________________________ 

Marcha 
 
 

Eu pergunto aos meus irmãos 
O que foi que aconteceu 
Todos querem ser feliz 
E bem feliz aqui estou eu 
 
Eu convido os meus irmãos 
Para todos escutar 
As instruções do nosso pai 
Ver, sentir e se alegrar 
 
Eu convido os meus irmãos 
Todos aqueles que quiser 
Acompanhar o nosso mestre 
Meu bom Jesus de Nazaré 
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Eu aviso aos meus irmãos 
O que eu posso dizer 
Se não prestar atenção 
Certo que há de sofrer 
 
A nossa verdade é esta 
Todos têm que obedecer 
Piso firme e sigo em frente 
Sem a nada eu temer 
 
Peço segurança em Deus 
E na Rainha Universal 
E em todo ser divino  
Do reino celestial 
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59 EU VIM PARA ESTE MUNDO ______________________________ 
Marcha Lenta 

 
 
Eu vim para este mundo 
Estou aqui para trabalhar 
Junto com os meus irmãos 
Todos que acompanhar 
Esta doutrina do meu pai 
Sempre em primeiro lugar 
 
Sempre em primeiro lugar 
Esta missão do meu Jesus 
Que provou o seu amor 
Suportando dor na cruz 
Para dar a todos nós 
O resplendor da santa luz 
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O resplendor da santa luz 
Que me vem todo momento 
Da expansão do infinito 
E do clarão do firmamento 
Do segredo natural 
Deus é o discernimento 
 
Deus é discernimento 
Clareza e compreensão 
Para quem ama com firmeza 
Neste mundo de ilusão 
Suportando as amarguras 
Por amor a São João 
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60 SOL, LUA, ESTRELA ______________________________ 
Marcha 

 
Sol, Lua, estrela 
A terra, o vento, o mar 
A floresta e seus mistérios 
Para todos estudar 
 
Sol, Lua, estrela 
A terra, o vento, o mar 
É a luz do firmamento 
É só a quem eu devo amar 
 
É só a quem eu devo amar 
É me segura em meu canto 
Pai, filho e virgem mãe 
Com o divino Espírito Santo 
 
O divino Espírito Santo 
Todos três em um só se encerra 
É o tempo do apuro 
Pouca paz e muita guerra 
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Esta paz é da Rainha 
Da floresta e do mestre 
É o princípio das dores 
Meus irmãos o tempo é este 
 
Meus irmãos o tempo é este 
Das lembranças de Noé 
Peço força a todos seres 
Firmo em Marachimbé 
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61 AJUDA ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
Eu peço uma ajuda 
A meu rei Salomão 
Firmai bem os meus passos 
Deste corpo aqui no chão 
 
Eu peço uma ajuda 
A meu rei criador 
Para ser filho legítimo 
Consagrado neste amor 
 
Eu peço uma ajuda 
A meu rei salvador 
Viver com alegria 
E esquecer toda a dor 
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Eu peço uma ajuda 
A minha Rainha 
Para ser filho legítimo 
Seguindo nesta linha 
 
Concluo dizendo 
A todos meus irmãos 
Que consagre esta verdade 
Não compare com ilusão 
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62 PENSO NO SOL ______________________________ 
Marcha 

 
 
Eu penso no Sol com firmeza 
Penso na Lua com alegria 
E penso em todas estrelas com amor 
Penso no vento com harmonia 
 
Eu penso na verdade do meu pai 
E 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 esperança 
Vendo a floresta com este verde 
Puro de papai 
E de mamãe soberana 
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63 ENCANTAR BEIJA-FLOR ______________________________ 
Marcha 

 
 
Aqui estou cantando 
Cantando e seguindo eu vou 
O cantar da floresta 
O encantar beija-flor 
 
Aqui eu vou seguindo 
Seguindo e cantando eu vou 
O encantar da floresta 
O cântico do beija-flor 
 
Aqui estou cantando 
O cantar do beija-flor 
Com palavras radiantes 
A todos seres eu dou louvor 
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A todos seres eu dou louvor 
E dou viva a meu Jesus 
E a minha virgem mãe 
Vou louvando a santa luz 
 
Esta luz do firmamento 
De Jesus brilha em mim 
Quem não chorar comigo 
Depois vai chorar por mim 
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64 AGORA MESMO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Agora mesmo estou dizendo 
E vou dizer 
Para todos que souber e quiser ver 
Com certeza digo: Deus está em tudo 
O que percebo é o que posso dizer 
 
Deus no Sol, Deus na Lua 
E nas estrelas 
Deus na terra, na floresta e no mar 
Deus em mim, Deus em ti 
Deus em nós 
Deus em tudo e em todo lugar 
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Deus na vida, Deus no vento 
Deus no ar 
Deus no céu 
Em vosso trono aonde está 
Deus matéria aqui na Terra 
Em todos nós 
Deus sublime na vida espiritual 
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65 GRADUAÇÃO ______________________________ 
Marcha Lenta 

 
 
No ponto em que estou 
Com meu pai e minha mãe 
Toda estrela que dou 
É uma agraduação 
Neste caminho que vou 
Uma grande devoção 
 
Escutai que eu vou 
Destrinchando este caminho 
Todo ser que agrado 
Lhe aproximo de mim 
Todos têm que obedecer 
E se compor neste jardim 
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Sobre todas as coisas  
Devemos amar a Deus 
E a todos seus irmãos 
Como se ama a si mesmo 
Seguir sua missão  
E entrar na guerra sem medo 
 
Toda calma e muito amor 
E satisfação na fé 
Bendito é nosso mestre 
Que ensina como é 
Vamos seguir meus irmãos 
Seja o que Deus quiser 
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66 LEMBRANÇA DO TEMPO ______________________________ 
Mazurca 

 
Sou do tempo, estou no tempo 
Este tempo me faz ver 
Lembranças de outro tempo 
Que me faz compreender 
 
O tempo não engana 
Eu vim e vou dizer 
É o divino pai eterno 
Com seus anjos a proteger 
 
O tempo já chegou 
Neste tempo devo ser 
Com meu pai e minha mãe 
O vigor deste poder 
 
Com o tempo, o tempo chega 
Com o tempo, o tempo passa 
Vejo o tempo muito sério 
E muitos levando na graça 
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É preciso ter amor 
Para seguir a preleção 
Deste tempo do império 
Do senhor Juramidam 
 
Sempre digo e aviso 
Feliz de quem obedecer 
Peço segurança ao tempo 
E deixo o tempo descer 
 
Tudo, tudo é bonito 
Tudo, tudo Deus me dá 
Tudo, tudo de mamãe 
Do vosso filho e de papai 
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67 ENTREI EM ENTENDIMENTO ______________________________ 
Marcha 

 
Eu entrei em entendimento 
Entre meu eu e matéria 
Sou luz, expulso doença 
E destrincho a causa dela 
 
Esta força eu recebi 
Esta força eu tenho em mim 
Reparto com meus irmãos 
Todos que fizerem assim 
 
Todos que fizerem assim 
Assim como meu pai é 
Todos estão avisados 
Desde o tempo de Noé 
 
Vejo a batalha fechada 
Firmo bem a minha espada 
Se acordem meus irmãos 
Para vencer a jornada 
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Vou seguindo passo a passo 
Cumprindo a minha missão 
Tudo está acontecendo 
Se conformem meus irmãos 
 
Com afirmação dos anjos 
Dos seres que nos convém 
Temos tudo nesta vida 
E sei que Deus nos quer bem 
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68 EU NASCI NESTE MUNDO ______________________________ 
Mazurca 

 
 
Eu nasci neste mundo 
Estou passando a provação 
Para eu reconhecer 
Que sou filho de Eva e Adão 
 
Eu nasci neste mundo 
Eu sou filho da Terra 
O meu espírito é entregue a Deus 
E o meu corpo é entregue a ela 
 
Sois divina, sois divina 
Sois divina em meu olhar 
Vós como mãe criadora 
Nos dá de tudo que precisar 
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Meu pai me perdoai 
E perdoai meus irmãos 
A todo aquele que não se julga 
E presta mais atenção 
 
Minha mãe, nos abençoe 
Por Jesus, o vosso filho 
O meu Jesus é quem comanda 
Com vossa luz, com vosso brilho 
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69 TÃO BELO ______________________________ 
Valsa 

 
 
Tão belo 
Se já fosse liberto 
Mas meu pai é tão belo 
E é quem me liberta 
 
Tão belo 
É este poder 
Da virgem pura 
De Deus verdadeiro 
 
Tão belo 
É este jardim 
Do meu senhor Jesus 
E da minha rainha 
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Tão belas 
São estas flores 
As que consagrarem 
E se compor 
 
Tão belo 
Eu estou dizendo 
Tudo está aqui 
Meu pai está vendo 
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70 EU SOU BEM PEQUENINO ______________________________ 
Valsa 

 
Eu sou bem pequenino 
Mas eu já estou crescendo 
Junto com meu Jesus  
Eu vou alegre vivendo 
 
Eu vivo com meu pai 
Eu vivo com minha mãe 
E vivo com todos os seres 
Firmes deste rebanho 
 
Eu sigo com todo amor 
Sempre alegre e cantando 
Dentro desta união 
Do nosso pai soberano 
 
Assim ele foi quem nos trouxe 
Nos dando este ABC 
Tudo quanto ele nos diz 
Isto é e há de ser 
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71 MEDITANDO SOBRE A VIDA ______________________________ 
Marcha 

 
Meditando sobre a vida 
Estou aqui e vou dizer 
Sobre este dom divino 
Que está para nascer 
 
Dai-me força e dai-me amor 
Para eu perceber 
Se humilhem meus irmãos 
Para todo mundo ver 
 
É a ordem do meu pai 
Que agora estou citando 
É esta santa doutrina 
Do nosso mestre ensinando 
 
Para todos meus irmãos 
Corrigir seu coração 
E saindo do engano 
Deste mundo de ilusão 
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Apanhar para obedecer 
Para poder acreditar 
É conferência do divino 
Com nosso mestre e a humanidade 
 
A rainha da floresta 
Todo dia estou chamando 
E quanto mais ando mais vejo 
O nosso pai se aproximando 
 
Já chamei, estou chamando 
Continuarei a chamar 
Essa flor eu chamo sempre 
Do reino celestial 
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72 CHAMEI MEU PAI ______________________________ 
Valsa 

 
Chamei o meu pai 
Já está aqui 
Eu vou é com calma 
Que ele já disse 
 
Chamei minha mãe 
Para acordar 
E seguir com calma 
Aonde está  
 
Chamei meus irmãos 
Para provar 
Que estão dormindo 
Estou a chamar 
 
Confiei em Deus 
Meu pai verdadeiro 
Que já me deu força 
Aqui neste terreiro 
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Eu me corrigi 
E estou consagrando 
Os seres divinos 
Vêm acompanhando 
 
Como um brilho  
Que não tem igual 
Prestem atenção 
Como é meu pai 
 
Este convite 
Do onipotente 
Eu fiz para ti 
E todo inocente 
 
Agora te digo 
E preste atenção 
Receba esta flor 
Do meu coração 
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Já que chegastes 
Veja onde estás 
Para entender 
E poder se firmar 
 
Te dou com carinho 
Com paz e amor 
Estes ensinos 
Do meu professor 
 
Serás bem feliz 
Assim como eu sou 
Consagras o trono 
Deste beija-flor 
 
Se corrigindo 
Vê tudo tombando 
Meu pai é divino 
E rei soberano 
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73 EU VOU REZANDO ______________________________ 
Valsa 

 
Eu vou rezando 
Pedindo, implorando 
A esta missão 
Do meu soberano 
 
Com meu pai na frente 
A virgem do lado 
Todos meus irmãos 
Não fiquem enganados 
 
Eu estou dizendo 
Aos meus companheiros 
Que aqui freqüentam 
Neste terreiro 
 
Vejam bem em cima 
Que trono ornado 
De luz radiante 
Do brilho dourado 
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Firmeza em Deus 
É obediência 
Quem não tem firmeza 
Não tem esta crença 
 
Sério, muito sério 
É esta missão 
Do meu pai divino 
Meu Juramidam 
 
Vou arrematar 
Com muita atenção 
Pedindo conforto 
Ao rei do perdão 
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74 EU FIZ UMA CHAMADA ______________________________ 
Marcha 

 
Eu fiz uma chamada 
De bom coração 
Chamei o meu pai 
Minha mãe e meus irmãos 
 
Agora estou firmado  
Nos seres do astral 
No Sol e na Lua 
E nas estrelas divinais 
 
A vós eu peço e rogo 
Que nos dê o alimento 
Amor no coração 
E firmeza no pensamento 
 
Eu vivo aqui na Terra 
Para sempre me lembrar 
Que esta é a potência 
Que tem a força do mar 
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A floresta em minha frente  
Me traz a esperança  
De viver com alegria  
Que é esta a minha herança 
 
Afastando toda peste 
Todo mal do coração 
Peço força ao guerreiro 
Senhor São Sebastião 
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75 DO INFINITO DO ASTRAL ______________________________ 
Marcha 

 
Do infinito do astral 
Para a Terra sempre vem 
Para nós este brilho do amor 
Recebemos meus irmãos 
A salvação de Jesus Cristo salvador 
 
Do infinito do astral 
Para a Terra sempre vem 
Este amor distribuído neste claro 
Agradecemos meus irmãos 
O nosso pai e nossa mãe 
Em toda parte 
 
Do infinito do astral 
Para a Terra sempre vem 
Para nós o divino encarnado 
Para todos reconhecer 
Que por ele somos todos dominados 
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76 PERCEBENDO HARMONIA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Percebendo a harmonia 
O amor e a verdade 
Eu confio na justiça 
Da santíssima trindade 
 
Quatro linhas e quatro letras 
Que tem força e lealdade 
Defendei meu coração 
De fraqueza e falsidade 
 
Quatro palavras de fogo 
Me faz esta apuração 
Iluminai meu pensamento 
E confortai meu coração 
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Esta limpeza bendita 
É da nossa virgem mãe 
Do nosso senhor Jesus 
E do nosso senhor São João 
 
Afirmo esta palmatória 
Sei que o mestre tem razão 
Existe muito fingimento 
E fraqueza em seus irmãos 
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77 ANDANDO PELA FLORESTA ______________________________ 
Mazurca 

 
Andando pela floresta 
Vejo tudo em minha mente 
Oh! Que verde bonito 
Verde claro incandescente 
 
Com o resplendor da luz 
Eu vejo a brancura do dia 
Sinto mar, lagoas, rios 
Todos na mesma harmonia 
 
As nuvens como bênção 
Fazem ligação na Terra 
Nos dando chuvas benditas 
Água viva e eterna 
 
Entro em todo reinado 
E vejo tudo por igual 
Só o reinado humano 
Vive desarmonizado 
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Isto eu digo  com certeza 
Que meu mestre é potente 
Todos com esta fraqueza 
Perante a ele é doente 
 
Vamos todos meus irmãos 
Acompanhar o general 
Que o meu mestre é potente 
E nos livra de todo mal 
 
Cantei hoje e canto sempre 
Este entendimento fino 
Ouço a voz da natureza 
No cantar dos passarinhos 
 
No cantar dos passarinhos 
E no zunido dos insetos 
Em tudo está a vida 
E em tudo o Sol resplandece 
 

 



150 
 

78 EU VOU CANTAR HOJE ______________________________ 
Valsa 

 
 
Eu vou cantar hoje 
Lembrando meu pai 
Saudades que ficam  
Saudades que vai 
 
Eu canto lembrando 
A nossa Rainha 
Minha senhora mãe 
A nossa mãezinha 
 
Eu canto lembrando 
O rei São João 
O rei São Vicente 
E Juramidam 
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Eu canto firmado 
No rei Salomão 
Que tem a ciência 
Divina na mão 
 
Eu canto lembrando  
O meu São José 
A família sagrada  
De Nazaré 
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79 EU ENTREI NUM ESTUDO ______________________________ 
Marcha 

 
Eu entrei num estudo 
Aqui dentro da floresta 
Aqui sempre eu procuro 
Confirmação nesta meta 
 
Segue o rei Juramidam 
E a rainha da floresta 
Nos dando a santa doutrina 
Esta santa vida reta 
 
Eu estou no estudo 
Estou aqui vou destrinchar 
Peço força ao Santo Daime 
É quem tem para nos dar 
 
Ele já deu para mim 
E para muito outro irmão 
Mas é preciso seguir 
E prestar bem atenção 
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Vamos prestar atenção 
O que o mestre está dizendo 
Ele fala bem baixinho 
Só quem tem olho está vendo 
 
Isto eu digo para todos 
Para quem está unido 
Ele fala bem baixinho 
E só ouve quem tem ouvido 
 
Esta é a declaração 
Que anuncia o fim dos tempos 
Tudo pode estar no fim 
Mas o nosso mestre é para sempre 
 
O nosso mestre é para sempre 
Agora vou declarar 
E a professora que me ensina 
Para sempre eu devo amar 
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80 EU CONFIO ______________________________ 
Marcha 

 
Eu confio em meu pai 
Que me dá esta lição 
Para eu bem aprender 
E ensinar os meus irmãos 
 
Eu confio em minha mãe 
Virgem santa verdadeira 
Sois vós quem me domina 
Minha eterna companheira 
 
Eu confio em meu irmão 
Jesus Cristo Redentor 
Que é o rei da ciência 
Filho do velho pastor 
 
Eu confio em todos seres 
Da divina providência 
Para todos se firmar 
E render obediência 
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Eu confio nesta força 
Da Virgem da Conceição 
Que havemos de seguir 
Rumo a outra direção 
 
Nesta mesma confiança 
Fiz uma declaração 
Para todos compreender 
E se lembrar da união 
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81 É MEU PAI QUE MANDA ______________________________ 
Valsa 

 
É meu pai que manda 
Eu cantar assim 
Eu peço a meu pai 
Que chegues a mim 
 
Eu estou seguindo 
Neste caminho 
Com minha mãe 
Que me domina 
 
Vou me confessando 
Mostrando-me a Deus 
Pedindo um conforto 
Como filho seu 
 
No meu pensamento 
Eu quero vigor 
No meu coração 
O puro amor 
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Chamei a saúde 
Com meu beija-flor 
Vivo agradecendo 
Por este primor 
 
Com muito prazer 
Vou dizendo assim 
Quem não ama meu pai 
Se afasta de mim 
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82 EU PEDI E TIVE O TOQUE ______________________________ 
Marcha 

 
Eu pedi e tive o toque 
Da floresta e do astral 
Aqui estou avisando 
Que devemos ser igual 
 
Examinando o firmamento 
O tesouro universal 
Sinto profundo este toque 
Deste rei imperial 
 
Digo assim esclarecendo 
E mostrando a todos que 
Que está neste caminho 
Que procure compreender 
 
Vou dizendo e quero ver 
Esta oração vibrar 
No coração de quem ama 
Para sempre confortar 
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Digo sempre com firmeza 
Pois sou capaz de provar 
Quem é firme balanceia 
E quem zombar pode tombar 
 
Esta força balanceia 
Faz as estrelas brilhar 
Foge o vento das alturas 
Treme a terra e geme o mar 
 
A meu pai eu agradeço 
Por esta compreensão 
Todos busquem a santa paz 
Para si e seus irmãos 
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83 NESTE CAMINHO QUE EU VOU ______________________________ 
Marcha 

 
 
Neste caminho que eu vou 
Quem aqui me colocou 
Manda ter fé e amor 
No divino criador 
 
Nesta direção eu vou 
Caminhando com amor 
Vamos perante ao senhor 
Enaltecer este louvor 
 
Todos devem se firmar 
Na palavra que jurou 
Todos na paz do senhor 
Reconheçam seu valor 
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Estou aqui e lá estou 
Ensinando com rigor 
A doutrina do mundo inteiro 
Que o mestre nos falou 
 
É o mestre, é o mestre 
Que já se manifestou 
Com o rei e a rainha 
Do império criador 
 
 
 
 
 
 
 



162 
 

84 O DAIME É O DAIME ______________________________ 
Mazurca 

 
 
O Daime é o Daime 
Eu estou afirmando 
É o divino pai eterno 
E a Rainha soberana 
 
O Daime é o Daime 
O professor dos professores 
É o divino pai eterno  
E seu filho redentor 
 
O Daime é o Daime 
O mestre de todos ensinos 
É o divino pai eterno 
E todos seres divinos 
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O Daime é o Daime 
Eu agradeço com amor 
É quem me dá a minha saúde 
E revigora o meu amor 
 
Agradeço ao Santo Daime 
Agradecendo a todos seres 
E quem me manda agradecer 
É o meu pai verdadeiro 
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85 ESTA LUZ QUE NOS CLAREIA ______________________________ 
Marcha 

 
Esta luz que nos clareia 
Toda hora e todo instante 
Nos dá o dia perfeito 
E a noite por descanso 
 
Me firmei na Lua nova 
Dentro do meu coração 
Com amor a Lua Cheia 
Que me dá vosso clarão 
 
Esta força é perfeita 
Quero sempre perceber 
Com firmeza e com carinho 
A mamãe agradecer 
  
Todos verem este brilho 
Todos falam de Jesus 
Eu peço força a meu mestre 
Para sempre esta luz 
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86 FIRMADO EM CONCENTRAÇÃO ______________________________ 
Valsa 

 
Firmado em concentração 
Na virgem mãe verdadeira 
Eu vou olhando e dou chance  
A quem olhar para esta bandeira 
 
Vou publicar umas palavras 
Que nos traz pura lembrança 
Das cores desta bandeira 
Do pai verdadeiro 
Verde, azul e branca 
 
Firmado no verde lindo 
Sou eu represento a Terra 
Por isto aqui eu estou  
Com a paz do senhor 
Acalmando a guerra 
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Firmado neste azul 
Esta imensidão celeste 
Faz calmar o meu coração 
E dos meus irmãos 
Os que não esquecem 
 
Lembranças vivas de Deus 
Nos traz o branco do astral 
Com todos seres do alto 
Que nos iluminam juntamente ao Sol 
 
Completei esta lição 
Com justiça e lealdade 
Para todos se reunir 
Provando aqui sua capacidade 
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87 SÓ VÓS COM VOSSO BRILHO ______________________________ 
Marcha 

 
 
 
Só vós com vosso brilho 
Brilha tanto e faz brilhar 
Brilha a Lua prateada 
E as estrelas iluminadas 
Brilha a terra e brilha o mar 
 
Perfeito só meu pai 
O divino criador 
Aqui nesta preleção 
Que eu ensino aos meus irmãos 
É com firmeza e com amor 
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O poder do firmamento 
Que sustenta este cruzeiro 
Da nossa mãe soberana 
E Jesus Cristo Redentor 
Representante do cruzeiro 
 
Aqui estou dizendo 
Todos prestem atenção 
Para seguir a doutrina 
Como Deus nos determina 
É preciso união 
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88 DIGO UMA, DIGO DUAS ______________________________ 
Marcha 

 
Digo uma, digo duas 
E continuo dizendo 
E o que digo para todos 
O Daime está esclarecendo 
 
O que digo é harmonia 
Amor, verdade e justiça 
Trabalhar em união 
Com firmeza e sem preguiça 
 
Sou filho desta verdade 
E afirmo este poder 
Todos olhem para mim 
Olhando para si mesmo 
 
Digo duas, digo três 
Continuando e dizendo 
O nosso pai é soberano 
E sabe o que está fazendo 
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89 EU AGORA PARO E PEÇO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Eu agora para e peço 
Peço e rogo ao senhor Deus 
Que me dê a santa saúde 
Para todos filhos seus 
 
Aqui estamos pedindo 
E quem responde é o nosso pai 
Vossa vontade é feita 
Sempre em todo lugar 
 
Sempre estou reunindo 
Para mais fácil dizer 
No trabalho com firmeza 
É mais fácil de vencer 
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Vou chamando um a um 
Aqui dentro da sessão 
Os que tiver consciência 
E desejar ser irmão 
 
Esta prova é para todos 
Nos exige este trabalho 
Viver sempre com alegria 
E no salão cantar o hinário 
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90 DOU VIVA A TODOS SANTOS ______________________________ 
Marcha 

 
Dou viva a todos santos 
Dando viva a nossa festa 
Louvado seja Deus 
Em tudo que se manifesta 
 
Louvando a este dia 
Louvo o dia de finados 
Que só existe um dia 
O dia determinado 
 
O dia determinado 
Pelo nosso senhor Deus 
Que a luz da nossa vida 
Volta ao domínio seu 
 
Sou filho da verdade 
E explando esta luz 
O que agora eu digo a todos 
Quem me clareia é Jesus 
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Peço força a todos seres 
A meu pai peço conforto 
Para cada um irmão  
Mediante o seu esforço 
 
A estrada está aberta 
Para quem dá atenção 
Mas para quem está zombando 
Só existe escuridão 
 
Dou valor a esta luz 
Deste brilho onipotente 
Me seguro nesta força 
Deste rei onisciente 
Cobri-me com vosso manto 
Senhor Deus onipresente 
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91 EU PERGUNTO A MEU PAI ______________________________ 
Marcha 

 
 
Eu pergunto a meu pai 
Aonde está a salvação 
Está em mim, está em todos 
Me responde o coração 
 
Da minha mãe santíssima 
Espero o santo perdão 
Que já me deu força e firmeza 
Com a vossa santa bênção 
 
Ao meu senhor Jesus 
Peço sempre correção 
Que não confio em matéria 
Sem a vossa segurança 
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Vós sois toda luz 
Que ilumina toda treva 
Eu vou cantando e o tempo passa 
Feliz é só quem observa 
 
Sois a chave do astral 
Soberaníssimo senhor 
A salvação é Jesus Cristo 
A virgem mãe é nosso amor 
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92 O DILÚVIO DE NOÉ ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
 
Quando eu vejo a chuva caindo 
Eu me lembro do dilúvio de Noé 
Aí começo 
A corrigir meu pensamento 
Meditando na doutrina como é 
 
Deus nos deu um bom seguimento 
Para adiante nós sermos bem feliz 
Dai-me fé e dai-me amor 
Todo momento 
Para ouvir o que a doutrina nos diz 
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Vamos todos seguindo no caminho 
De Jesus Cristo 
E da sempre Virgem Maria 
Eu peço a vós 
Que nos dê paz e harmonia 
E respeitar 
Os meus irmãos com alegria 
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93 DE NOVO OUTRA VEZ ______________________________ 
Valsa 

 
Que a força chegava 
Eu sempre avisei 
O mestre está aqui 
Pronto eu cheguei 
 
Que o mestre manda 
Eu bem publiquei 
O mestre, o mestre 
De novo outra vez 
 
O mestre dos mestres 
Já está aqui 
É chegada a hora 
De se decidir 
 
Chegou para todos 
E tudo está 
Em seu comando 
Espiritual  
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Agora percebam  
Que grande alegria 
Viver com o mestre 
E ter harmonia 
 
Amor, verdade 
Justiça e paz 
O mestre tem força 
Da mãe e do pai 
 
Dou viva ao mestre  
No meu coração 
Dou viva a rainha 
E ao rei São João 
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94 A PRINCESA SOLOÍNA ______________________________ 
Valsa 

 
Vejo a natureza do tempo 
O clarão do Sol e seu calor 
O vento calmo que harmoniza 
O verde e as cores das flores 
 
É um primor a floresta 
Da senhora Rainha divina 
Onde habita o rei dos reis 
E a princesa Soloína 
 
Percebo a presença de Deus 
Da Lua eu tenho esperança 
Vejo em toda estrela um tesouro 
Guardado no céu por lembrança 
 
Vou seguindo minha jornada 
Digo sempre e vou dizer 
Que a digníssima princesa 
Tem gosto e tem prazer 
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É aqui neste lindo jardim 
Que o mestre veio nos mostrar 
Como uma flor pequenina 
Tem brilho e faz brilhar 
 
É só prestar atenção 
E ouvir a corneta tocar 
Neste tom de sinal de alerta 
O mestre está a chamar 
 
Escutem a preleção 
Se compondo em seu lugar 
Que a princesa Soloína 
Encanta e faz encantar 
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95 AVE MARIA ______________________________ 
Valsa 

 
Ave Maria 
Para me lembrar 
Que é minha mãe 
Mãe do nosso pai 
 
Santa Maria 
Para não esquecer 
Que o nosso pai 
É o rei do poder 
 
Tem vosso filho 
O príncipe da paz 
Que é quem segura 
O balanço do pai 
 
Todo mundo geme  
E vai estremecer 
Só não Jesus Cristo 
E quem lhe obedecer 
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Palavras minhas 
Palavras de Deus 
Pedindo e rogando 
Por todos seres 
 
Que nos acoberte 
E quem quiser seguir 
E a vossa vontade 
Há de se cumprir 
 
Eu estou aqui 
Ali, estou lá 
Em toda parte 
Que me procurar 
 
Eu sou pequenino 
Mas dá para ser ver 
Sou o infinito  
Para quem perceber 
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Vou esclarecendo 
Não vim enganar 
Meu pai reuniu 
E mandou apurar 
 
Segurem o balanço 
Não vão esmorecer 
Que esta vitória 
Vai acontecer 
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96 O CRUZEIRO ______________________________ 
Marcha – De pé 

 
Piso firme, sigo em frente 
Na presença do meu pai 
A minha mãe está comigo 
E eu sou o príncipe da paz 
 
É aqui neste cruzeiro 
Aonde está todo amor 
Aonde está o sofrimento 
E onde está o clamor 
 
É aqui neste cruzeiro 
Aonde o mestre expirou 
Por vontade das maldades 
Mas com meu pai aqui estou 
 
É aqui neste cruzeiro 
Onde se consagra todo amor 
Me rodeiam todos seres 
Com virtude e com vigor 
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Nesta morada aonde habito 
Também habita São João 
Reunindo todos filhos 
Para sua realização 
 
Ele é o rei do Sol 
Que comanda o universo 
A rainha está na Lua 
A quem eu canto, rogo e peço 
 
As estrelas do firmamento 
Obedecem o seu comando 
Com a ordem do meu pai 
Aqui eu peço, faço e mando 
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97 PORTAS FECHADAS ______________________________ 
Marcha 

 
Vou fechar as minhas portas 
Para o inimigo não entrar 
Para que todos se firmem  
Nas alturas aonde está 
 
Nas alturas aonde está 
É o Sol e é a Lua 
Nestes primores das matas 
Que são primozias suas 
 
Todas estrelas são minhas 
Tudo quem manda sou eu 
Porque meu pai é positivo 
E sempre está mais eu 
 
Eu dou viva a todos seres 
Que rodeiam São João 
Vossa vontade é feita 
Isto quer queira ou quer não 



190 
 

 
 
As minhas portas estão fechadas 
Com ordem de São Miguel 
Que é o nosso protetor  
E vive conosco no céu 
 
Meu senhor rei Salomão 
Viva vós aonde está 
Vós me dê o discernimento 
Do que ainda restar 
 
Com meu corpo sobre a Terra 
Porque aprendo com ela 
Esta Lua é tão linda 
E esta mata é muito bela 
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Viva São João Batista 
Confirmado no Jordão 
Que batiza na água 
Para lavar o coração 
 
Se firmando na verdade 
Tudo quanto é ruim sai 
Dou viva ao Sol e a Lua 
E agradeço a meu pai 
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98 O PODER DO CÉU ______________________________ 
Valsa 

 
Com o poder do céu 
Da terra e também do mar 
Ordeno a São Miguel 
A força Deus é quem dá 
 
A força Deus é quem dá 
Para quem tem conhecimento 
Reconhecendo os primores 
E não tirar do pensamento 
 
Só Deus, só Deus, só Deus 
É quem pode nos segurar 
Para nós vencer a batalha 
Para adiante se alcançar 
 
Para adiante se alcançar 
O que custa grande sofrimento 
Que é amar com firmeza 
A Deus pai do firmamento 
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O Deus do firmamento 
É o Sol e a Lua 
No firmamento está o Carreiro 
E o cruzeiro, caminhada sua 
 
A constelação chegou 
Bem juntinho da Virgem Maria 
No cruzeiro está o rosário 
Dos pedidos em agonia 
 
A força quem tem é o rei 
Jesus Cristo, o mestre de sempre 
Tudo no coração de Maria 
Na Terra, em todo firmamento 
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99 EM PÉ FIRME NA FLORESTA ______________________________ 
Mazurca 

 
 
Em pé firme na floresta 
Recebendo a santa luz 
Sou humilde, sou humilde 
Sou humilde de Jesus 
 
O império destas matas 
Não existe força maior 
Agora aqui peço firmeza 
As estrelas, a Lua e ao Sol 
 
Toquei a minha corneta 
Já é a última chamada 
Se perfilem comandantes 
Para vencer a jornada 
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Esta força verdadeira 
É o reinado do Sol 
Em cima vivem os astros 
E embaixo vivem os paus 
 
Oh! Meu pai onipotente 
Que me dá força e me segura 
Para eu ser vosso filho 
E me livrar das amarguras 
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100 A PUREZA DO MESTRE ______________________________ 
Marcha – 2X 

 

 
Para todo mundo ver 
O valor de quem ensina 
Como o mestre ele é puro 
Tanto embaixo quanto em cima 
 
Mostro para todos verem 
O valor desta doutrina 
Cantando bem baixinho 
O cantar dos passarinhos 
 
Chamo e chamo com razão 
Que a chave está comigo 
Eu dou a quem merece 
E a quem prova ser amigo 
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101 CONVICÇÃO DO SOL ______________________________ 
Valsa 

 
Te levanta, te levanta 
Vejas quem está mandando 
Se é o mestre e a rainha 
Com o divino soberano 
 
É com ordem do meu pai 
Que aqui estou trabalhando 
Feliz de quem obedece 
Que comigo vai ficando 
 
Eu trabalho com todo aquele 
Que render obediência 
O que lhe falta já vem chegando 
É o valor desta ciência 
 
O valor desta ciência  
É a convicção do Sol 
Da Lua, dos planetas 
E dos astros em seu arredor 
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102 CONVICÇÃO ______________________________ 
Valsa 

 
 
 
Meu papai do céu  
Muito obrigado 
Pelas potências  
Que já tens me dado 
 
Quem já está seguro  
Deve lhe agradecer 
Confiando em Deus  
Para nunca esquecer 
 
Estou trabalhando 
Vim dar o recado 
Meu pai me perdoa  
O que sai errado 
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O que já está feito 
Não está por fazer 
Todos se conformem  
Com este poder 
 
Este poder  
Faz sentir, faz ver 
Faz chorar, faz sorrir  
Faz amar, faz sofrer 
 
E a convicção 
Que é este poder 
Declarado no Sol  
E o mundo inteiro ver 
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103 COM VERDADE ______________________________ 
Marcha 

 
 
 
Com verdade aqui estou 
Com harmonia como eu sou 
Minhas instruções eu dou 
No jardim de belas flores 
 
Meu pai me colocou 
Nesta direção eu vou 
Minha mãe me acompanhou 
E eu vou lhes dando louvor 
 
Há tempo aqui estou 
Dentro deste clamor 
Zelando a toda flor 
Que o meu pai me entregou 
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O que digo tem valor 
Tem firmeza e tem amor 
Para quem me acompanhou 
E não quer ser maior que o outro 
 
Esta força eu te dou 
Tu recebes com vigor 
Te considero uma flor 
No jardim do imperador 
 
A meu pai damos louvor 
A minha mãe nos perdoou 
Com Jesus Cristo aqui estou 
E para mim ele é a flor 
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104 AQUI EU ESTOU CANTANDO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Aqui eu estou cantando 
Cantando eu passo a citar 
Eu sou um filho da Terra 
Do céu, da floresta e do mar 
 
Agora eu estou citando 
Citando eu vou explicar 
Eu convido a todos aqueles 
Que queiram me acompanhar 
 
Vou seguindo, eu vou seguindo 
Os passos que meu pai me dá 
Pedindo e fazendo por todos 
Mas não querem acreditar 
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Já disse e torno a dizer 
Dizendo eu torno a lembrar 
Que a virgem puríssima mãe 
Foi quem veio me acompanhar 
 
O divino pai eterno 
Jesus Cristo e São José 
Quem não respeitar estes símbolos 
Está entregue a Marachimbé 
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105 SÃO PEDRO ______________________________ 
Marcha 

 
Ao amanhecer do dia 
De São Pedro festejado 
Firmo na Lua minguante 
Para acabar o pecado 
 
O pecado é a morte 
E a morte é o medo 
Só luz de conhecimento 
É que destrincha o segredo 
 
Para quem confia em mim 
E não se entrega ao erro 
Tem vida em vez da morte 
Tem o Cristo verdadeiro 
 
Sou a luz resplandecente 
Sou o brilho do cruzeiro 
Sou o saber de João 
E sou a chave de São Pedro 
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Eu sou o discernimento 
Todo brilho vem de mim 
Lembranças do astro Sol 
Que brilha neste jardim 
 
É aqui no astro chão 
Que tiveram cruel sorte 
Jesus Cristo e São João 
Com os seus ensinos fortes 
Dando todo seu amor 
E lhes recompensaram a morte 
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106 CHAVE DE OURO ______________________________ 
Valsa 

 
Eu estou aqui 
E em todo lugar 
Que firmar em mim 
E me acreditar 
 
Eu sou daqui 
E estou lá 
Eu sou o Daime 
É só consagrar 
 
Esta palavra 
É para afirmar 
No pé do cruzeiro 
Aonde está 
 
É um segredo 
É um tesouro 
Que agora recebes 
Desta chave de ouro 
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Todo mundo chora 
O mestre está sorrindo 
É felicidade 
Para quem está seguindo 
 
Nesta doutrina 
De Juramidam 
De Jesus Cristo 
E da virgem mãe 
 
O tempo trouxe 
Eu afirmei 
Esta doutrina 
Com o mestre no meio 
 
Deste jardim 
De formosura 
Do pai eterno  
E da virgem mãe pura 
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107 SILENCIAR DE HARMONIA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Estou aqui, eu voltei para dizer 
Eu vivo aqui somente para lembrar 
Está balançando 
E vamos todos se firmar 
Que eu voltei somente para balançar 
 
Eu quero ver silenciar de harmonia 
Estremecer e vigorar com todo amor 
Balanceando com verdade e alegria 
Nesta justiça do império criador 
 
Estejam todos 
Conscientes desta linha 
Do Santo Daime 
Império Juramidam 
É o perfume da ciência da Rainha 
E o amor do nosso senhor São João 
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Agora mesmo no momento 
Estou falando 
Com altos seres da corte celestial 
Que levo em conta 
Todos planetas celestes 
E aqui na Terra considero tudo igual 
 
É com o Sol, com a Lua e as estrelas 
É na floresta, com o vento e com o mar 
É com a terra, com o ar e no espaço 
Chamei Midam, pronto ele aqui está 
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108 SANTA MARIA ______________________________ 
Marcha 

 
Quem não conhece Santa Maria 
Faz uso dela todo o dia 
Vive sempre em agonia 
Mas agora chegou como eu queria 
 
Meu Senhor São João Batista 
Jesus Cristo e São José 
Agora chegou como eu queria 
Agora chegou como Deus quer 
 
Chegando como Deus quer 
Daí, tudo fica bem 
Chegando como meu pai quer 
Chegou como eu quero também 
 
Na vontade da Virgem Maria 
Ela agora vai vigorar 
Ela é do meu comando 
E manda eu comandar 
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Eu comando aquele que crê 
Em Jesus Cristo e São João 
Que esta é a verdade 
Que temos na nossa união 
 
Vou dizendo assim para todos 
E quero cumprir o que digo 
Quem não for me ajudando 
Não prova que é meu amigo 
 
Para todos nos manda esta ordem 
Agora respeita quem quer 
Mas aqui eu digo a todos 
Vamos ser todos como Deus quer 
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Olhem todos bem para o Sol 
E todos olhem bem para mim 
Se ainda tem confusão 
Mas meu pai não pratica assim 
 
Deus pai e Espírito Santo 
Na nossa mãe se encerra 
Vamos todos afirmar paz 
Deixa quem quiser afirmar guerra 
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109 EU SIGO É COM AMOR ______________________________ 
Marcha 

 
 
Eu sigo é com amor 
Dentro desta primozia 
Dando viva ao pai eterno 
E a sempre Virgem Maria 
 
Vou seguindo, vou seguindo 
Ouça o que eu vou dizer 
Quanto mais chega perto 
Mais fácil de entender 
 
Vou dizendo e explicando 
Para quem sabe entender 
Estamos dentro da doutrina 
E vamos todos conhecer 
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110 UMA LEMBRANÇA ______________________________ 
Mazurca 

 
O dia hoje é uma lembrança 
Da Virgem Maria e de São João 
De todos seres divinos  
E do general Juramidam 
 
Eu hoje amanheci olhando 
O mundo e o movimento seu 
Também sempre me lembrando 
Do santo Mestre Irineu 
 
Com esta santa lembrança 
Da rainha da floresta 
Que nos deu este primor 
Desta primorosa festa 
 
Continuando a lembrança 
Na pessoa do rei Salomão 
Piso firme com alegria 
Dando viva a São Sebastião 
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111 PEDI A MEU MESTRE ______________________________ 
Valsa 

 
Eu pedi a meu mestre 
Não me deixe cair 
Ele me respondeu 
Teus esforços são meus 
E temos que seguir 
 
Eu pedi a meu mestre 
Foi no meu coração 
Já que sou vosso trono  
Sois vós o meu dono 
Em todo salão 
 
Implorei a meu mestre 
Que eu não fosse perdido 
Devo agradecer 
Para sempre entender  
O valor do pedido 
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Eu pedi e segui 
Com o meu São João 
A luz deste cruzeiro 
É preciso ter zelo 
Em todos corações 
 
Com fé e amor 
Deus me trouxe aqui 
Quem ama concorda 
Que Deus é a ordem 
Que manda seguir 
 
 
 
 
 
 



217 
 

 
 
 
 
Com seu poderismo 
E sabedoria 
Confio no Sol 
Que todas estrelas 
Chegarão um dia 
 
No entendimento  
E na compreensão 
Confio na Lua 
A virgem mãe pura 
Do meu coração 
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112 AONDE VOU JÁ ESTOU CHEGANDO ______________________________ 
Marcha 

 
Aonde vou já estou chegando 
E eu chegando podem ver 
Que eu ensino para todos 
O rumo do bem viver 
 
Eu chegando, estou presente 
E eu presente vim pra ser 
Estou aqui com os meus irmãos 
Para todo mundo ver 
 
O mestre é positivo 
E eu lhe devo agradecer 
Para sempre esta força 
E sempre permanecer 
 
Aqui nesta morada 
O nosso pai nos colocou 
Para amar com firmeza 
A Jesus Cristo Redentor 
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Estou dentro deste estudo 
Cheguei, vou começar 
A rainha eu dou louvor 
E peço a firmeza do mar 
 
Todos querem, todos querem 
E é preciso compreender 
Só amando com firmeza 
Um dia pode conhecer 
 
Eu já me declarei 
E vai se declarar 
Quem sofrer com paciência 
E viver sem reclamar 
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113 EU PEDI FORÇA DO CÉU ______________________________ 
Marcha 

 
Eu pedi força do céu 
Da floresta e do mar 
Agora aqui pronto estou 
Pronto para trabalhar 
 
Eu entrei em uma luta 
Esta guerra material 
Peço força a Juramidam 
Para eu saber batalhar 
 
Esta luta é com todos 
Que querem acompanhar 
Chegou a hora de cada um 
Se compor em seu lugar 
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114 COM ESTA CERTEZA ______________________________ 
Valsa 

 
 
Com esta certeza 
Eu quero chegar 
Junto de meu pai 
Aonde ele está 
 
Com esta alegria  
Eu participar 
Com minha mãe  
Em vosso altar 
 
Com esta firmeza 
Eu quero estar 
Perante ao meu pai 
Me apresentar 
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Com Juramidam 
Sempre a declarar 
Este caminho 
Para todos enxergar 
 
É este o presente 
Que eu tenho para dar 
A quem me concorda 
E acompanhar 
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115 ME FIRMO NO SOL ______________________________ 
Valsa 

 
 
Me firmo no Sol 
Me firmo na Lua 
E nas estrelas 
Aonde estão 
 
Eu vou seguindo 
O meu caminho 
Eu vou chegar  
Na minha direção 
 
Dou viva a papai 
Dou viva a mamãe 
Dou viva ao mestre  
Que é o nosso irmão 
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116 SOM DA CACHOEIRA ______________________________ 
Valsa 

 
 
 
Eu ouvi o som da cachoeira 
E me pus de sentinela a estudar 
Eu compreendo que é água e é pedra 
A queda d'água bate nela e faz chuá 
 
Logo aí corrijo meu pensamento 
Vou a Deus 
Em mim mesmo a perguntar 
Tantas coisas 
Foram feitas e ainda hoje 
São existentes para mim acreditar 
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Para mim esta é uma missão 
Naturalmente 
Como Deus pode mostrar 
É uma força na minha compreensão 
E no meu estudo 
Para eu poder me formar 
 
Eu já disse e muitos já ouviram 
Neste mundo 
Estou fazendo o meu estudo 
Vou conhecer 
Da natureza os seres fortes 
E o mais forte para ser o meu escudo 
 
Este ser eu já tenho 
Em minhas mãos 
Aplaudido sempre no meu coração 
É um ser que todos a ele se curvam 
E se encerra 
Em nosso pai e nossa mãe 
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117 EU PROCUREI ______________________________ 
Marcha 

 
 
 
Eu procurei, eu procurei 
A todo custo encostar-me a São João 
Estou aqui, meus irmãos, estou aqui 
E este mundo todo está 
Em nossas mãos 
 
Meu papapai, minha mamãe 
Estou aqui 
O vosso príncipe ao vosso lado 
O mestre é rei daqui, o mestre é rei 
O meu papai e minha mãe 
São coroados 
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Estou dizendo a verdade 
Estou dizendo 
Pois reconheço 
Tudo que vem contra mim 
O meu comando é de amor e alegria 
Vai destruindo todo comando ruim 
 
Estou no Sol, estou na Lua 
E nas estrelas 
Que brilham no firmamento 
É um primor de maravilha 
A saúde e firmeza no pensamento 
 
Estou 
No trono da verdade com meu pai 
O general que acompanha os três reis 
A rainha do império é minha mãe 
Vão me ouvindo 
Estou dizendo é porque sei 
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118 A ESTRELA ______________________________ 
Mazurca 

 
 
A estrela eu pedi força 
E me chegas tu Benjamim 
Eu pedi a Estrela Dalva 
E a alva brilha em mim 
 
Com verdade te chamei 
Com amor eu percebi 
Do Sol é que me veio 
Da Lua eu recebi 
 
Eu pedi a santa estrela 
E chegastes para mim 
Cidalvino aqui chegou 
Mais uma flor no meu jardim 
 
 
 



229 
 

 
 
 
 
 
Cantemos, todos cantemos 
Com amor e alegria 
Estes cânticos em louvor 
A sempre Virgem Maria 
 
Esta prenda eu herdei 
Do sagrado rio Jordão 
Testifico e justifico 
O meu padrinho é São João 
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119 DIA PRIMEIRO DE JUNHO ______________________________ 
Marcha 

 
Dia primeiro de Junho 
Eu entrei de serviço 
Vi as águas me dizendo 
Meus filhos não façam isso 
 
Aí fiquei a escuta 
Para ver para onde ia 
Vi retratada na Lua 
A sempre Virgem Maria 
 
Assim é o mestre dizendo 
Em mim no meu pensamento 
Vejo a pureza da Lua 
No azul do firmamento 
 
No combate das águas 
Meus filhos façam isso 
Está tudo na história 
Do senhor rei Jesus Cristo 
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Aos que são obedientes 
Nunca paro de mostrar 
Quanto mais anda mais vê 
Esta estrela brilhar 
 
Esta estrela brilhante 
Do peito do nosso pai 
É quem nos dá toda força 
E faz tudo balançar 
 
O balanço é de amor 
Para todos estudar 
De todo balanço forte 
É o mais forte que há 
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120 EU TENHO UMA MEDALHA ______________________________ 
Marcha 

 
Eu tenho uma medalha 
Oferecida com este cordão 
O cordão é de ouro puro 
Na medalha, papai e mamãe 
 
Este cordão é a vida 
Com todo entendimento 
A medalha, esta joia é a Lua 
Com seu brilho eternamente 
 
Este cordão é o Daime 
Só tem quem o receber 
Consagrar e usar no pescoço 
Bem na frente para não esquecer 
 
A medalha em cima do peito 
O coração faz sentir alegria 
É o mestre ornado em luz 
No distintivo da Virgem Maria 
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Eu estou aparelhando 
Este brilho no meu pensamento 
Para mim esta prenda é a chave 
De todo meu discernimento 
 
Firmado na força das águas 
No firmamento eu me elevo 
Consagrando em mim eu recebo 
Conservando a ti eu entrego 
 
Quem está com este cordão 
Com esta medalha está 
Resumido está no presente 
O céu, a floresta e o mar 
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121 MEU RECADO ______________________________ 
Mazurca 

 
 
Eu sempre dou o meu recado 
E trato de me retirar 
Quem só vê o aparelho 
É mais difícil de chegar 
 
Chegando-se neste apuro 
Desta manifestação 
Se vê o Espírito Santo 
Em culta atuação 
 
Eu vou seguindo e vou guiado 
Sou rei da calma e paciência 
Peço ao Sol com vosso brilho 
Paz, firmeza e consciência 
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A esta força eu me entrego 
E peço a vós agir por mim 
Que sois a flor que mais brilha 
E perfuma este jardim 
 
Neste jardim de flores brancas 
É para se apresentar 
Quem quiser estar comigo 
Se componha em seu lugar 
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122 COMANDO NO RELÂMPAGO ______________________________ 
Marcha 

 
Meu pai  
Estou aqui e vou seguindo 
E o que estou querendo 
Só vós pode me dar 
 
Vós Oh! Meu rei 
Mais a rainha do mar 
Que comanda no relâmpago 
Faz nas nuvens trovejar 
 
Minha mãe 
Vós sois rainha do mar 
Me firmei e estou firmado 
Nas alturas onde está 
 
E Jesus Cristo 
É o príncipe imperial 
Que dirige o firmamento 
Desde a Terra ao astral 
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Vejas bem  
Que te ensino é com amor 
Tu aprendes com fervor 
E perdoa os teus irmãos 
 
Que Jesus Cristo  
É a nossa salvação 
Veio aqui, aqui está  
E é quem dá esta instrução 
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123 EU DOU LOUVOR E 
GRAÇAS A DEUS ______________________________ 

Marcha 
 

Eu dou louvor e graças a Deus 
A quem de mim nunca esqueceu 
É o que eu tenho nesta vida 
É o amor que Deus nos deu 
 
A soberana mãe divina 
É a firmeza do meu hinário 
É a quem estou entregue 
Ela é minha advogada 
 
Neste hino eu me refiro 
A tanta paz com tanto amor 
Em toda parte Deus me enxerga 
De todo ponto eu lhe dou louvor 
 
Está no Sol e está na Lua 
E nas estrelas onde brilha a luz 
Eu vou louvando bendito é o fruto 
Do vosso ventre Jesus 
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124 EXAMINANDO E MEDITANDO ______________________________ 
Valsa 

 
 
Examinando  
E meditando 
Aqui estamos  
Aqui estou 
 
Dai-me fé  
E dai-me amor 
Em Jesus Cristo  
Salvador 
 
Dai-me fé 
E dai-me amor 
Em nosso  
Pai criador 
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Dai-me fé  
E dai-me amor 
Na virgem mãe  
Do redentor 
 
Dai-me fé  
E dai-me amor 
Em todos seres  
Com vigor 
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125 O TEMPO É CHEGADO ______________________________ 
Valsa 

 

 
Já que o tempo é chegado 
Eu dou aviso aos meus irmãos 
Quem quiser estar comigo 
E com o velho Juramidam 
É preciso ter amor 
E ser leal de coração 
 
Se preparem aparelhos 
E tenham conformação 
Que nós estamos trabalhando 
No rebanho da virgem mãe 
Todos têm que obedecer 
O comando de São João 
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Está aqui e já foi dito 
Todos dizem, eu quero ver 
E todos tomem para si 
O que desejam aprender 
Que o mestre está aqui 
É só fazer por merecer 
E o que a doutrina diz 
É o que o mestre veio fazer 
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126 LIGADO EM NATUREZA ______________________________ 
Marcha 

 
 
 

 
Eu ligado em natureza 
A natureza me convém 
O que ela me transmite 
É o que de melhor existe 
Amar e querer bem 
 
Eu vou seguindo 
Com alegria e com amor 
Seja o que Deus quiser 
Aqui na Terra ou onde for 
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Eu fitando a santa estrela 
A vossa luz me iluminou 
Esta estrela é divina 
É a estrela matutina 
Guia do nosso senhor 
 
Eu vou seguindo 
Com alegria e com amor 
Seja o que Deus quiser 
Aqui na Terra ou onde for 
 
Eu firmado nesta estrela 
A estrela oriental 
Com a vossa clareza 
Me dá paz por natureza 
E amor universal 
 
Eu vou seguindo 
Com alegria e com amor 
Seja o que Deus quiser 
Aqui na Terra ou onde for 
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127 EU TENHO UMA COISA A DIZER ______________________________ 
Marcha 

 

 
Eu tenho uma coisa a dizer 
Perante aos meus irmãos 
Que todos se examinem 
E se confessem de coração 
 
Que este pedido está feito 
E foi a meu pai do perdão 
Que nos dê o vosso conforto  
E nos perdoe aqui nesta sessão 
 
Só nos resta é agradecer 
Com amor eterno agradecido 
E não esquecer de Jesus 
Para entender o valor do pedido 
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128 HERDEIRO ______________________________ 
Mazurca 

 

 
O que eu digo é para todos 
Com certeza eu vou provar 
Juramidam é quem me entrega 
E a rainha do mar 
 
Os trabalhos são entregues 
A estes seres divinos 
Viva Deus lá nas alturas 
Que me traz estes ensinos 
 
Todos devem escutar 
Os ensinos de Deus verdadeiro 
Se compor em seu lugar 
E se considerar seu herdeiro 
 
 
 
 



247 
 

129 EU ME FIRMO EM MEU PAI ______________________________ 
Marcha – 2X 

 

 
Eu me firmo com meu pai 
Enquanto estou me lembrando 
Eu estando com meu pai 
Pouco-a-pouco eu vou chegando 
 
Eu me firmo em meu pai 
Nesta luz do Sol dourado 
Eu estando com meu pai 
Estou com tudo a meu lado 
 
Eu me firmo em meu pai 
Firme no Sol e na Lua 
Porque tudo está perfeito 
E tudo é vontade sua 
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130 DEUS MEU ______________________________ 
Valsa 

 
 
Oh! Deus, Deus meu, meu Deus 
Me firmo no criador 
Na virgem mãe santíssima 
E no meu divino redentor 
 
No Sol, na Lua e nas estrelas 
Eu firmo meu ponto de amor 
No ar, no mar e na terra 
Eu sou filho dela e com ela estou 
 
Sou eu, sou eu, sou mais um 
Que vim a esta casa ornar 
De louvores a Deus soberano 
A Jesus e Maria e quem na casa está 
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131 OGUM BEIRA-MAR ______________________________ 
Mazurca 

 
 
Aqui eu abro meu diálogo  
Para dizer aos meus irmãos 
Escutem tudo direitinho 
E prestem bem atenção 
 
Eu estou sempre trabalhando 
Em vista clara para todos ver 
Se examinem direitinho 
E todos vejam o que vão fazer 
 
Que eu agora estou chegando 
E quando chego faço estremecer 
Com o amor da nossa mãe 
Vamos todos praticar e ser 
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O equilíbrio desta força 
Tem nosso mestre para nos dizer 
É ser fiel e humanitário 
E ter amor ao senhor Deus 
 
Agradecendo ao pai eterno 
E a rainha Iemanjá 
Agradecendo a todos seres 
Da corrente Ogum Beira-Mar 
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132 BATALHA DO AMOR ______________________________ 
Marcha 

 
 
 
Cheguei em um ponto 
Em que eu posso confiar 
Para seguir esta batalha do amor 
No aparelho é preciso atuar 
Boas obras do divino criador 
 
É com cuidado 
Que se pode apresentar 
É com amor que se faz multiplicar 
Esta semente consciente 
Em nossa mente 
Somente o nosso pai eterno 
É quem nos dá 
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O amor de Deus 
É quem nos faz todos feliz 
O amor de Deus 
É quem pode nos libertar 
É preciso seguir firme com carinho 
Para poder neste barco viajar 
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133 FESTA DOS SANTOS ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
Nesta festa dos santos 
Que estamos reunidos 
Deus nos dê um bom natal 
E um ano novo feliz 
 
Estamos todos reunidos 
Nesta noite de natal 
Vamos cantar com amor 
Para Deus nos ajudar 
 
Piso firme e sigo em frente 
Com firmeza e consciência 
Entregar estes louvores 
Aos três Reis do Oriente 
 
Continuando a viagem  
Da Virgem da Conceição 
Vamos levar o prazer 
Ao meu senhor São João 
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134 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 
Toda ruína 
Do caminho sai 
 
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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135 LINDA FLOR ______________________________ 
Valsa 

 
O tempo chegou 
Bem forte afirmando 
Que é o poder 
De Deus soberano 
 
Eu me humilho 
Com toda atenção 
O poder divino 
É em vossas mãos 
 
Eu venho de longe 
Trazendo este tempo 
Para quem se prepara 
Eu chego no vento 
 
Eu sou potência 
Sou força e poder 
Não há quem não possa  
Me obedecer 
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Eu pedi ao tempo 
Mostrar para todos 
Que estiver comigo 
E entrar de acordo 
 
É com todo afeto 
E com muito amor 
Aqui eu dedico 
Esta linda flor 
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136 FLOR DE JASMIM ______________________________ 
Marcha 

 
O divino senhor Deus 
A minha flor de jasmim 
Eu estou com minha mãe 
Jesus Cristo está em mim 
 
Brilhando o Sol todo dia 
Nos mostrando com amor 
Ciência e sabedoria 
Do meu eu superior 
 
Brilha o Sol, brilha a Lua 
E as estrelas a brilhar 
Brilha aqui na Terra em tudo 
Em tudo que o mestre está 
 
Vim aqui estou dizendo 
Sempre digo e não engano 
Quem não cuida bem de si 
Enrolado está ficando 
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Esta frase está no hino 
Do meu velho e companheiro 
Que todos se desenrolem  
A trabalhar neste terreiro 
 
Isto eu digo aqui a todos 
Digo em consideração 
Só receberei trabalho 
Se estiver com perfeição 
 
Peço que todos se calem  
E sigam firmes trabalhando 
O meu eu é a palavra 
É verdade, estou mostrando 
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137 ABELHINHA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Nasceu de mim 
Aqui eu passo para ti 
Para poderes seguir 
Aqui dentro do jardim 
 
Sou eu, és tu 
Deus foi quem nos fez assim 
Para eu rogar por ti 
E tu rogares por mim 
 
O meu perfume 
Transbordante deste amor 
A abelhinha que sentir 
Já encosta nesta flor 
 
 
 



260 
 

 
 
 
 
 
Eu vou seguindo 
Com este amor gravado em mim 
Eu vejo muitas dando volta 
E ficam em torno de si 
 
E esta prece 
Vem da força deste brilho 
O nosso pai que está no céu 
Reconhece os vossos filhos 
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138 EU VOU SEGUINDO ______________________________ 
Marcha 

 
Eu vou seguindo 
Caminhando eu vou 
Sempre eu sigo com meu pai 
Porque com meu pai estou 
 
Contente eu sigo 
Com a rainha da floresta 
Meu pai foi quem mandou 
Jesus nos deu a promessa 
 
Sou o caminho 
E porta estreita 
Com quem estou me dá valor 
Quem está comigo me respeita 
 
Eu digo a todos  
E é de muita precisão 
Sejam todos educados 
E dêem valor a vossa mãe 
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139 CADÊ EU ______________________________ 
Mazurca 

 
Cadê eu, cadê eu 
Cadê eu, aonde está 
Harmonizado estou em tudo 
Piso firme e vamos caminhar 
 
Estou eu, estou eu 
Sempre em todo lugar 
Do Sol nos vem esta luz 
Para sempre nos iluminar 
 
Gira tudo no espaço 
Nesta grande imensidão 
Gira muitos na distância 
Do espaço do seu coração 
 
São João e Jesus Cristo 
O Espírito Santo confirmou 
Ainda hoje se justifica 
E se testifica a glória do senhor 
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140 PALMATÓRIA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Força do Sol eu recebi 
E a ordem é uma só 
Eu tenho umas belas tranças 
Para quem quer ser maior 
 
Esta ordem vem do céu 
Vem do trono do meu pai 
Eu firmado nesta ordem 
Tudo enquanto é ruim sai 
 
Palmatória já chegou 
Não se pode dizer não 
Que está na mão do professor 
Que nos ensina a união 
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Feliz serão aqueles 
Que consagrar este amor 
Rendendo obediência 
E provando seu valor 
 
A disciplina da Rainha 
E do mestre ensinador 
É ensinar a todos filhos 
Respeitar e ter amor 
 
O messias veio ao mundo 
E sofreu com seus apóstolos 
Vossa mãe e companheiras 
E os humildes seus devotos 
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141 OH! MINHA VIRGEM MÃE ______________________________ 
Marcha 

 
 
Oh! Minha virgem mãe 
Com o poder que Deus nos deu 
Em todo globo faz milagres 
Ajudando ao senhor Deus 
 
Aqui estou dizendo 
O que está acontecendo 
Neste mundo Oh! Meu Deus 
Tem muita gente sofrendo 
 
Eu falo, digo e mostro 
Canto, aponto e dou exemplo 
É o princípio das dores 
Para os finais dos tempos 
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Eu peço aos meus irmãos 
Que rezem a Deus com todo amor 
Para alcançar a glória 
Da ciência do senhor 
 
Jesus de Nazaré 
E a sempre Virgem Maria 
Patriarca São José 
Protegei nossa família 
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142 RECEBENDO DE DEUS ______________________________ 
Valsa 

 
Eu estou recebendo de Deus 
Poderes por onde eu passar 
Digo aqui, firmo lá 
Com Deus eu vim comandar 
 
Eu estou recebendo da Lua 
Ordem sua para dizer 
Que feliz é aquele  
Que bem já recebeu 
 
Esta chave de ouro na mão  
Consagrada no seu coração 
Ter firmeza, ter coragem 
De dizer para os seus irmãos 
 
Só nos resta é agradecer 
A Deus nosso onipotente 
Sigo firme, com amor 
E vamos fechar a corrente 
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143 CRISTO REDENTOR ______________________________ 
Marcha 

 
Em homenagem 
Vou cantar este presente 
Eu união para todos compreender 
Lembrando a Lua 
E a luz do Sol nascente 
Sentido o mar 
E as montanhas perceber 
 
Saúdo a todos 
Que se fazem aqui presentes 
Rogando a Deus 
Para todos entender 
Que o tempo é chegado para todos 
Filhos de Deus 
Que desejarem aprender 
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Esta força é viva no espírito 
De cada um 
Que em matéria está vivendo 
Somente Deus 
É quem domina todos seres 
Juntinho a mãe 
Sabe o que está fazendo 
 
Eu agradeço a Jesus Cristo Redentor 
A virgem mãe 
Com carinho e com amor 
Ao mestre Império 
Ao senhor São Irineu 
Meu pai e eu e todos que acreditou 
 
Eu arremato agradecendo a natureza 
Esta beleza que o vento me soprou 
Louvado sejam 
Sempre os seres divinos 
Dou viva a Deus 
Aos pés do Cristo Redentor 
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144 CHUÁ-CHUÁ ______________________________ 
Marcha Lenta 

 
 
Eu me firmei no Chuá-chuá 
E percebi do meu astral 
Do Sol e da Lua e das estrelas 
Esta canção de amor e firmeza 
 
Divino Deus, Virgem Maria 
José e Jesus, luz que nos guia 
Nos iluminai de pé noite e dia 
E abençoai as vossas filhas 
 
Eu sinto bem no meu coração 
O amor do pai em São João 
Vamos consagrar o amor de mãe  
E receber Juramidam 
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É um primor, paz e firmeza 
É um vigor de fortaleza 
Vamos seguir limpos com clareza 
Para nós chegar nesta nobreza 
 
Para louvar, cantar com alegria 
Reino de Deus com harmonia 
É indelével o vosso amor 
E a todos nós nos entregou 
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145 DESTRINCHAMENTO ______________________________ 
Marcha 

 

No destrinchar da história 
No decorrer da estrada 
Jesus Cristo sofreu tudo  
Para eu não temer a nada 
 
Vou seguindo, eu vou seguindo 
Implorando a minha guia 
Com toda satisfação 
Ao filho da Virgem Maria 
 
Faça-se a vossa vontade 
O que por Deus for consentido 
Sei que o vosso amor por todos 
Não é bem correspondido 
 
Mais do que tudo que existe 
Quem domina é minha mãe 
Meu divino pai eterno 
Meu senhor Juramidam 
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Patriarca São José 
Com todos seres divinos 
Louvo a virgem mãe puríssima 
Guia de Jesus Menino 
 
Os três Reis do Oriente 
Fizeram consagração 
Guiados pela santa estrela 
Viram o rei da criação 
 
Que lindo foi o encontro 
De Jesus com São João 
Batizando-se nas águas 
Do sagrado rio Jordão 
 
Triste foi o que fizeram 
Com estes príncipes divinos 
Ainda hoje é muito sério 
Entender estes ensinos 
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146 NATURALMENTE ______________________________ 
Marcha 

 
 
Eu estou aqui 
Naturalmente vim 
Naturalmente sigo 
Para ser feliz 
 
Quem está aqui 
Naturalmente veio 
Naturalmente segue 
Sem ter arrodeio 
 
Salve aqui na mata 
Quem aqui chegou 
Salve quem ordena 
E salve quem chamou 
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Este é o tempo 
Da sabedoria 
Estou aprendendo 
O que eu não sabia 
 
O que eu não sabia 
A natureza tem 
Deus está vivendo 
Vamos viver também 
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147 SARA CORPOS VELHOS ______________________________ 
Marcha 

 
Sara corpos velhos 
Judiados dos judeus 
Sou eu quem estou aqui  
Quem está dizendo sou eu 
 
Recebe corpo humano 
Que vem da graça de Deus 
Destes grandes sofrimentos 
A recompensa do céu 
 
O saber é muito fino 
Vindo do espiritual 
Fazer julgamento em Terra 
Separando o bem do mal 
 
Daqui para o fim dos tempos 
Todos nós temos que ver 
Se estivermos vivos vemos 
Se vê também se morrer 
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Julgando os vivos e os mortos 
Até todos conhecer 
Que Deus reina em harmonia 
E Deus não pode morrer 
 
Salve o Sol e salve a Lua 
Salve a terra e salve o mar 
Salve a linha de umbanda 
Da rainha Iemanjá 
 
Viva o meu Juramidam 
Que vive a governar 
Do princípio até o fim 
Jesus bem louvado está 
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148 AQUI ESTÁ UM SANTO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Aqui está um santo 
Saindo do cemitério 
Porém depois de estar fora 
É que vai ser o mistério 
 
A turma que chamei 
Não engano a ninguém 
E depois do julgamento 
O que falta logo vem 
 
E é num tom diferente  
Para quem quer escutar 
E um amor permanente 
Para remir e salvar 
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Estudemos bem a carne 
Para ver o que se tem 
Nela está o espírito 
Vamos estudar também 
 
No nosso ser divino 
É aonde está o dom 
Se a carne é mais perfeita 
O espírito sempre é bom 
 
No corpo esta verdade 
O pai depositou 
Conhecendo a caridade 
Eu sou, eu sou, eu sou 
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149 SURUBINA, MINHA FLOR ______________________________ 
Marcha 

 
 
Pedi força a meu pai 
Com amor ele vai me dando 
Neste mundo pecador 
Aprendendo e ensinando 
 
A minha mãe que me ensina 
Com certeza me olhando 
E todos que acreditarem 
O nosso pai vem nos guiando 
 
A base deste mundo 
Jardim da minha infância 
Surubina, minha flor 
O verde é minha esperança 
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Estou dizendo para todos 
Para todos escutar 
Quem aceitar a doutrina 
Tem um jardim para zelar 
 
Agradeço a divindade 
Para sempre com amor 
Estás aqui, aqui estou 
Surubina, minha flor 
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150 PAPAIZINHO E MAMÃEZINHA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Papaizinho e mamãezinha 
Que seguram a minha vida 
Como é bom estar com vós 
E com a minha mãe querida 
 
Sou eu firmado no mar 
Fonte de sabedoria 
Que beleza conhecer  
Este oceano um dia 
 
Jesus Cristo Redentor 
Nos ensina e nos amostra 
Aqui eu vou beirando o mar 
Beirando a terra estou na rocha 
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151 GRANDE ESTUDO ______________________________ 
Mazurca 

 
 
Eu estou num grande estudo 
Com Jesus Cristo Redentor 
E são muitos que deste homem 
Falam do seu grande amor 
 
Mas não é só falar muito 
E dizer contigo estou 
É viver, sofrer na Terra 
E trabalhar com todo amor 
 
Tudo que já compreendo 
Vem do meu bom professor 
Sigo sempre como venho 
Nesta linha que estou 
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Quem reconhece conhece 
Quem não conhece, se enganou 
Passa o tempo, o tempo chega 
E vão dormindo sem valor 
 
O mestre Juramidam 
Está presente no progresso 
Da doutrina, do trabalho 
Do saber e do universo 
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152 BEM QUIETINHO ______________________________ 
Marcha 

 
Eu estava bem quietinho 
Quando uma voz me falou 
Tu te firmas e tu te viras 
Para ter outro valor 
 
Logo aí que me virei 
É o Daime, é a luz 
É a força, é a vida 
É o mestre de Jesus 
 
Quando esta luz me clareia 
Vejo meu pai mais na frente 
É penoso na matéria 
O espírito muito contente 
 
O convite que nos faz 
É que se deixe a ilusão 
Com clareza na doutrina 
É que se segue a São João 



286 
 

153 O DOM DO MENSAGEIRO ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
Eu ando com meu pai 
Com meu mestre ensinador 
A rainha da floresta 
Foi quem me acompanhou 
 
O caminho é a doutrina 
Do nosso pai criador 
O amor, a disciplina 
A verdade e o vigor 
 
O dom desta missão 
É o dom do mensageiro 
Levar a união 
A todos nossos companheiros 
 
Digo agora com clareza 
Com firmeza no que digo 
Vamos cantar meus irmãos 
E vamos bailar meus amigos 
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154 MINHA ROSA DO JARDIM ______________________________ 
Marcha 

 
Oh! Minha virgem mãe 
Vós que me fizeste assim 
Minha flor, minha esperança 
Minha rosa do jardim 
 
Este perfume de rosa 
Este cheiro de jasmim 
Minha flor, minha esperança 
Minha rosa do jardim 
 
Vou zelando este presente 
Que mandastes para mim 
Minha flor, minha esperança 
Minha rosa do jardim 
 
Eu estou neste jardim 
Desta flor imperial 
Esta flor, minha linda flor 
Do reinado do astral 
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155 BRILHO DA BELEZA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Meu pai e minha mãe 
Que me deu este poder 
Para sempre hei de zelar 
O que de vós eu receber 
E da minha virgem mãe 
Eternamente merecer 
 
Navego no poder 
Apoiado no saber 
Sou o brilho da beleza 
No criar e no fazer 
Com o meu divino pai 
Para todo mundo ver 
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156 MAIS UM ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
Mais um eu recebi 
Chegou para declarar 
Que a mim ninguém engana 
Ninguém queira se enganar 
 
Eu digo e estou 
Todo dia a declarar 
Como é para se fazer 
Como é para se ficar 
 
Conversar tem que ser pouco  
No reinado da Rainha 
Ela é mãe criadora 
E o nosso pai está sorrindo 
 
Veja o ensinamento  
Que eu dou aos meus irmãos 
Tem aqui este soldado  
Da Rainha no salão 
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157 O ANJO DE DEUS ______________________________ 
Valsa 

 
 
O anjo de Deus nos protege 
Com seu santo manto azul 
De leste a oeste, de norte a sul 
Viva a estrela do azul 
Que faz brilhar as estrelas do céu 
Do arcanjo Rafael 
 
Este globo gira perfeito 
Com diversa amostragem de cor 
É Deus em tudo, é o fruto, é a flor 
Vida do meu criador 
Que faz brotar com todo vigor 
Vida do rei do amor 
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158 VIVA O NOSSO FESTIVAL ______________________________ 
Mazurca – 2X 

 
 
Viva o nosso festival 
Aqui na Terra aonde está 
Viva o Sol lá na altura 
Eternamente a brilhar 
 
Viva a noite de São João 
E toda festa junina 
Viva a Lua prateada 
E viva a nossa mãe divina 
 
Viva a luz resplandecente 
Que a tudo resplandece 
Viva a luz fosforescente 
Em todo globo terrestre 
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159 O QUE O PODER NOS MOSTRA ______________________________ 
Marcha 

 
O que o poder nos mostra 
É preciso conhecer 
Encostado a minha mãe  
Santa pra me defender 
 
É seguindo e aprendendo  
A se compor dentro da luz 
Este lindo ensinamento  
Do nosso mestre Jesus 
 
Este mestre é o espírito 
O nosso Juramidam 
Vem curar nesta sessão  
Dele e da virgem mãe 
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160 MEU DEUS, MEU SÃO JOÃO ______________________________ 
Valsa – De pé – 2X 

 
 
Meu Deus, meu São João 
Dentro desta vossa missão 
Se passa muita amargura 
E muita ingratidão 
 
Só se segue nessa linha  
Deixando a ilusão 
Saindo da ignorância  
E tendo educação 
 
Pedi firmeza a meu mestre 
E a vossa redenção 
Perdoai estes sofredores 
Que zombam neste salão 
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Esclareço estes ensinos 
Da Virgem da Conceição 
Pedindo o vosso conforto  
E a vossa santa proteção 
 
Que brilho tem este dia 
Dentro da nossa sessão 
Festejos do nosso pai 
Louvores a São João 
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01 NOVA ERA ______________________________ 
Marcha 

 
Que beleza no universo 
Meu pai está me guiando 
E quanto mais eu me entrego 
Mais ele vai me limpando 
  
Eu vou seguindo ensinando  
O que meu pai deixou na Terra 
Na colheita de irmãos 
Que vem compor a Nova Era 
  
Eu convido os meus irmãos 
Se alegrar na nossa festa 
Esquecer a ilusão 
E se firmar bem na floresta 
  
Na floresta temos tudo 
Ela, mamãe e papai 
Toda fonte de riqueza 
Natureza e muito mais 



298 
 

02 DEMONSTRAÇÃO ______________________________ 
Marcha 

  
 
Eu aprendi neste mundo 
Não fazer mal a ninguém 
E desejo demonstrar 
Belezas que meu pai tem 
  
Este santo soberano 
De poder universal 
Quem destrói a natureza 
Está ferindo o nosso pai 
  
O nosso pai e nossa mãe 
Nos olha a todo o momento 
Nos dá tudo em abundância  
A saúde e o alimento 
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Quem não reconhece a força 
Do divino onipotente 
Está vivendo no escuro 
E caminhando inconsciente 
 
Se alertem toda gente 
Que habita aqui na Terra 
Olhem o Sol e os planetas 
Neles não existe guerra 
 
Quem trabalha neste mundo 
Sem ao mestre respeitar 
Ele dá a disciplina 
E muda para outro lugar 
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03 EU VENHO ACRESCENTAR ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
  
Eu venho acrescentar 
Aqui dentro deste poder 
A cura Deus é quem dá 
E é se bem merecer 
  
E é se bem merecer 
Da verdade e do amor 
Deus e a Virgem Mãe 
E Jesus Redentor 
  
Patriarca São José 
E todos seres divinos 
Nos dão a graça da vida 
São João é o nosso caminho 
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04 CALMA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Sou filho do meu pai 
E meu pai é quem me dá 
Para Deus tudo está feito 
Não precisa se avexar 
  
Vamos seguir com calma 
Que com calma Deus está 
No céu e nos astros 
Na floresta, vento e mar 
  
No homem, na mulher 
E em toda criação 
Deixo tudo acontecer 
No poder de São João 
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Deste lado e do outro  
A verdade é uma só 
O meu mestre está seguro 
Junto com a força maior 
  
Esta é uma clareza 
Que me veio do astral 
Anda direitinho 
Na doutrina do meu pai 
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05 PAI DOS PAIS ______________________________ 
Marcha 

 
Quanto mais ando mais vejo 
E aviso aos meus irmãos 
Cuidado, cuidado 
Do padrinho Sebastião 
  
O cuidado do padrinho 
É um aviso de irmão 
Um-um, um-um 
Se acordem meus irmãos 
  
Salve o grande pai dos pais 
Viva a nossa virgem mãe 
Viva nós como seus filhos 
Viva  a nossa salvação 
  
Para ser filho de Deus  
É preciso todo amor 
Ser fiel e obediente 
A Jesus Cristo Redentor 
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06 O BARQUINHO ______________________________ 
Marcha 

  
 
Meu pai é tudo e todo 
Meu pai não é ruim 
Eu acredito em meu pai 
E acredito em mim 
Sou filho da Rainha 
E vivo neste jardim 
  
Navego nesta força 
Do supremo criador 
No barquinho da firmeza 
Da justiça e do amor 
Com mamãe natureza 
Mãe do nosso salvador 
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No meio destas ondas 
Me levas a conhecer 
O poder destas ilhas 
O seu divino poder 
Terremotos e vulcões 
Faz tudo estremecer 
  
Só a força do meu pai 
É  que faz tudo renascer 
O santo poder da vida 
Se transforma e faz crescer 
Viva a terra e viva o mar 
E viva o amanhecer 
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07 MÃE DAS MÃES ______________________________ 
Md. Rita – Marcha 

 
 
 
Firmei-me na Lua cheia 
No grande dia das mães 
Pedindo conforto a meu pai 
E pedindo benção a mamãe 
  
A benção para viver 
E colher esta grande família 
Para um dia apresentar  
No reino da soberania 
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Oh! Santa mãe das mães 
Em todo universo impera 
Protegei a nossa família  
Com minha mãe 
Que me trouxe  em matéria  
 
A doutrina é verdadeira  
O Santo Daime em tudo se soma 
O mestre é o de Nazaré 
E o mistério é da Amazônia 
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08 PARABÉNS ______________________________ 
Marcha 

  
 
 
Salve todos os festejos de maio 
Linda festa da Virgem Maria 
Salve a mãe, o filho e as flores 
Salve o pai em nossa harmonia 
  
Salve os aniversariantes 
Que agradecem a Deus neste dia 
Só cantando o cantar com amor 
Espalhando paz e alegria 
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Novamente girando os festejos 
Nesta roda que vai e que vem 
Viva os aniversariantes 
Parabéns, parabéns, parabéns 
  
Parabéns, parabéns, parabéns 
Nesta roda não falta ninguém 
Viva todos os aniversários 
Parabéns, parabéns, parabéns  
(parabéns) 
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09 ME ABENÇOA ______________________________ 
Valsa 

 
 

Me abençoa divino papai 
E abençoa mamãe 
Para sempre eu vos amar 
  
Me abençoa divino papai 
E abençoa mamãe 
Para sempre  eu vos louvar 
  
Me abençoa divina mamãe 
E abençoa papai 
Para  sempre eu enxergar 
  
Me abençoa divina mamãe 
E abençoa papai 
Para sempre acompanhar 
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Joguei a minha tarrafa no meio 
E com esperança me veio 
A praia da beira mar 
  
Os peixes que eu peguei nela veio 
E com certeza ensinei 
Para sempre saber nadar 
  
Agora vamos cantar com amor 
E vamos bailar meus irmãos 
Para sempre nós festejar 
  
A Deus e a Virgem Maria do céu 
Com a doçura do mel 
Na terra, no vento e no mar 
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10 MENSAGEM ______________________________ 
Mazurca 

 
  
Vou cantar esta mensagem 
Que meu mestre me mandou 
Doutrinar o mundo inteiro 
Na ordem do pai criador 
  
Com ordem da mãe divina 
Ao guerreiro arcanjo São Miguel 
Aí tem a disciplina 
Para nossa educação no céu 
  
Sem amor não tem caridade 
Sem a força não tem união 
Vai doer a disciplina 
Do guerreiro São Sebastião 
 
  



313 
 

 
 
 
 
 
Quem mandou foi a Rainha 
Quem castiga é São Irineu 
Dependendo da ignorância 
Cada um se destrói por si mesmo 
  
Estou fazendo o que ele disse 
Se cumprindo a sua justiça 
E as doenças vão se transformando 
No correio da má notícia 
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11 A DEUS EU AGRADEÇO ______________________________ 
Marcha Lenta – 2X 

 
  
A Deus eu agradeço 
E a toda natureza 
Pelo céu azul 
O Sol, a Lua e as estrelas 
  
Oh! Minha mãe divina 
Eu também vos agradeço 
Pelo que conheço  
Que obtenho e que recebo 
  
Andar na paz dos santos 
Proteção dos anjos vem 
Prestar bem atenção  
Que no mundo tudo tem 
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Alerta para o tempo 
Que o mesmo está chegando 
Quem falou do meu mestre  
Com certeza vai ficando 
  
Anjos e arcanjos 
Deste dia de natal 
São José , São Zacarias 
E o príncipe imperial 
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12 SENHOR JURAMIDAM ______________________________ 
Marcha 

 
  
O senhor Juramidam 
É que vem me ensinar 
É preciso ter amor 
E é preciso rezar 
Para poder merecer 
E é preciso se calar 
  
Quem não ouve os hinos 
Não devem mais procurar 
Não vai ouvir a meu pai 
O mestre que sempre está 
Não ouve a natureza 
E não pode participar 
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Eu olhando para o céu  
Vejo estrelas brilhar 
É um grande livro aceso  
Que podemos se firmar 
O leia quem merecer 
E quem souber respeitar 
  
Neste livro se encontra 
Nossa mãe e nosso pai 
E todos seres divinos 
Que todos brilham iguais 
Aonde está a divindade 
Não existe Satanás 
  
Para ser filho de Deus 
É preciso mais amar 
Não querer ser tão amado 
E nem tão considerado 
Neste mundo deserdado 
Sem antes considerar 
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13 DIMENSÃO ______________________________ 
Marcha 

  
Eu amo a Deus nas alturas 
Dimensão espiritual 
E amo a minha mãezinha do céu  
Na Terra e no astral 
  
Adoro a santa estrela Sol 
Com vossa luz do bem viver 
Venero as noites de luar mamãe 
Que é para senhora eu lhe ver 
  
Estrelas bem pequeninas 
Gravitam no firmamento 
Firmeza no coração do meu pai 
E firmeza no pensamento 
  
Penetro na natureza 
Na sua imensidão 
Pedindo conforto da vida a meu pai 
Senhor, meu Juramidam 
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14 VALORIZAR ______________________________ 
Marcha 

  
O mestre fez o convite 
Para todos trabalhar 
E valorizar a vida 
O nosso mestre aonde está 
  
Dar valor ao criador 
Dar valor a criação 
Dar valor ao pai divino  
E a Virgem da Conceição 
  
A rainha da floresta 
Cria tudo harmonizado 
Toda cor e toda flor 
Dentro do jardim dourado 
  
Salve a luz e salve a força 
O poder e o saber 
Salve, salve o nosso mestre 
A força aonde pode ser 
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15 ROTA ______________________________ 
Valsa 

 
Visando este rumo 
Vamos conhecer 
O trabalho do mestre 
E seu grande poder 
 
Seguindo esta rota 
Nós vamos chegar 
No central da doutrina 
Aonde o mestre está 
 
É grande festejo 
E grande disciplina 
Acompanhar o mestre 
Nessa santa doutrina 
 
Atenção na jornada 
Vamos ver como é 
O trabalho do mestre 
Jesus nossa fé 
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16 HISTÓRIA ______________________________ 
Glauco – Mazurca – 2X 

 
Com certeza a minha história 
Por onde eu já passei 
Mostrando a santa doutrina 
A todos, eu ensinei 
 
Com firmeza, a nossa doutrina 
Por onde está passando 
Mostra vossa disciplina 
E a todos está ensinando 
 
Viva os mestres desta força 
Que é quem nos traz o remédio 
Contido no Santo Daime 
Ele vai dando a quem lhe pede 
 
Recebemos com amor 
Enquanto o nosso mundo está girando 
Como é bom cantar em roda  
Com nosso mestre nos ensinando 
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17 RELÓGIO DO TEMPO ______________________________ 
Josiana Mota – Marcha – 2X 

 
 
 
Quando é de manhãzinha para mim 
Já é meio-dia em ponto para alguém  
Para muitos esta hora já é tarde  
E outro tanto a iluminária logo vem  
 
Bem cedinho é a idade da criança  
Logo mais vem vindo a maturidade  
Preparando para a hora da colheita  
Colher de tudo 
Que plantou nesta verdade  
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Neste mundo boa árvore dá bom fruto  
Dependendo da sua utilidade  
O nosso mestre nos falou da laranjeira  
Carregada de laranja em seu hinário 
 
Finda o dia, vem a noite e é descanso  
Para quem cuida da sua atividade  
Passa a sombra, já nos vem o novo dia  
Pleno de luz, o Sol com sua claridade 
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18 A JUSTIÇA É RETA ______________________________ 
Valsa – 2X 

 
 

Eu amo bem estas forças 
Com elas sigo cantando 
Bonicíssimo Jesus e Maria 
Com o divino Espírito Santo 
 
Cantar amor e alegria 
Buscando estar com o pai 
Já disse todos se preparem 
Ninguém sabe aonde vai 
 
Seguir realmente a doutrina 
E não alterar nem um til 
A justiça é reta e justa 
E a matéria vive por um fio 
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19 CONTATO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Meu pai, eu estou em seu contato 
Meu pai, continuo a observar 
E pelo giro que o tempo 
Está mostrando 
É tempo de viver e de amar 
 
Meu pai, em vossa santa bondade 
Meu pai, o que puder vou ensinar 
Filhos da Terra continuam duvidando 
É hora de viver e de rezar 
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Meu pai, vos encontro sobre tudo 
E sobre tudo nós devemos lhe adorar 
Mãe divina eternamente com o divino 
Eternamente a vida eterna vigorar 
 
E mesmo que os tempos 
Estejam findando 
Meu pai e minha mãe vamos louvar 
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20 MEU PAI ______________________________ 
Celso Ferrareze – Marcha – 2X 

 
 
 
Meu pai, meu pai, meu pai  
Aqui aonde estou 
Para te agradecer  
Daime força e Daime amor  
 
Daime força e Daime amor  
Meu pai aonde estou  
Para em vós trabalhar  
Com firmeza e com vigor 
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21 MAMÃE VOSSO BRILHO ______________________________ 
Jonas e Unaqui – Valsa 

 
 
Mamãe vosso brilho é tão lindo 
A sombra é apenas um véu 
Vossa face iluminada  
Mamãe da Terra, mamãe do céu 
 
E sois a luz, mãe da luz 
A luz que vem de Jesus 
Eterno brilho do Sol 
Vida, caminho, a todos conduz 
 
No claro a presença de Deus 
Para sempre eu sou, sou eu 
Constante saúde em si 
A vida que nunca morreu  
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22 CRIANCINHA ______________________________ 
Ana Amélia – Marcha – 2X 

 
 
Mais uma vez eu vou dizer 
Que Jesus Cristo está certo 
O espírito é forte em voz meu pai 
Mas a carne também é a Terra 
 
Daí só o santo perdão 
Para totalmente ficar perto 
Para totalmente ter firmeza 
É preciso totalmente ficar certo 
 
Como santo filho de Maria 
Inocência de uma criancinha 
Sois bondade, sois beleza, vós meu pai 
Minha mãe 
Vós sois pureza e sois rainha 
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23 O MESTRE ENCANTADO NA MATA ______________________________ 
Valsa 

 
Oh! Virgem da Conceição 
Oh! Minha santíssima senhora 
 
Habitai o meu pensamento 
Habitai meu coração agora 
Habitai o meu pensamento 
Habitai meu coração, senhora 
 
Oh! Virgem mãe divina 
Oh! Virgem Nossa Senhora 
 
Presente de aniversário 
Salve, salve o bom Mestre Irineu 
Santo Daime, sabedoria 
Esta força o meu mestre me deu 
Nosso chefe senhor São João 
Repassou e meu pai recebeu 
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O mestre que nos ensina 
Para sempre conosco viveu 
 
E vive no meu coração 
Tão sublime a vida de Deus 
Eternamente eu vos agradecer 
Esta vida nosso pai nos deu 
Vosso brilho nos fortaleceu 
Para sempre ser um filho seu 
 
O mestre encantado na mata 
Esta santa doutrina nos deu 
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24 DO MEU PAI EU TENHO TUDO ______________________________ 
Mazurca – 2X 

 
 
Do meu pai eu tenho tudo 
De minha mãe eu também tenho 
Força para vos louvar 
E também vou agradecendo 
 
Cheguem perto, meus amigos 
Fiquem perto, meus irmãos 
Jesus Cristo é nosso pai 
E a rainha é nossa mãe 
 
Este é o mensageiro 
Dentro do jardim dourado 
O mestre disse te levanta 
Levanta quem está sentado 
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25 ESPADA DO PERDÃO ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
Estou aqui, eu vivo aqui 
Que o meu pai me mandou 
Estou representando ele 
E o nosso mestre ensinador 
 
Vivo aqui, vou por aí 
Com ordem superior 
Sempre cantando, louvando 
O mestre que nos ensinou 
 
Os ensinos com amor 
Vamos buscar na miração 
O conforto nosso pai 
A firmeza nossa mãe 
 
Alinhados com a força 
Somos sábio batalhão 
Na batalha quem mais corta 
É a espada do perdão 
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26 NAVEGANDO ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
 
 
Eu estou navegando 
E desejo chegar lá 
Junto a Virgem Maria 
E o meu pai Oxalá 
 
Com amor e alegria 
Para eu poder ensinar 
Esta divina doutrina 
Do meu mestre e do meu pai 
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27 OH! MEU DIVINO PAI ______________________________ 
Marcha – 3X 

 
Oh! Meu divino pai 
Nos dai a benção divina 
Do nosso criador 
Do nosso salvador 
E do nosso protetor 
 
Oh! Meu Juramidam 
Com a santa mãe divina  
Jesus Cristo Redentor 
São João nosso pastor 
Com a luz do resplendor 
 
Todos santos e todas santas 
Roguem a Deus com todo amor 
Nossos guias curadores  
Nos guiam com fervor 
Ao nosso criador 
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28 MAMÃE EU AGRADEÇO ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
Mamãe eu agradeço 
A bênção de papai  
Por todos vossos filhos  
Esta luz divinal  
 
Só vós com vosso brilho  
No reino do astral  
Nos dai nossa firmeza  
Bênção espiritual  
 
Toda nossa familia  
E a toda irmandade  
Todos filhos de Deus  
Reforço de caridade  
 
Nossos guias na matéria  
E por toda eternidade  
Damos viva e louvores  
Obediência e lealdade 
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29 EU VOU ME FIRMAR ______________________________ 
Marcha – 3X 

 
 
 
Eu vou me firmar  
Deus é que está mandando  
Deus no domínio de tudo  
E a tudo observando  
 
E a tudo observando  
Deus no domínio de tudo  
Nele estou me firmando  
Motivando o meu estudo 
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30 O PLANTADOR ______________________________ 
Marcha – 2X 

 
Eu sou o plantador de tudo  
Eu planto paz e planto amor  
Eu sou colhedor de tudo  
Eu colho fruto e colho flor  
 
Eu sou, eu sou  
Eu sou e posso ver  
Eu sou, eu sou  
Eu sou e deve ser  
 
Eu sou o criador de tudo  
De tudo que meu Deus criou  
Eu sou, sou eu aqui na Terra  
Eu sou, eu sou do, eu sou  
 
Eu sou, eu sou 
Eu sou e posso ver  
Eu sou, eu sou  
Eu sou e deve ser 
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31 MAMÃE, OH! MAMÃE ______________________________ 
Valsa – 3X 

 
Mamãe Oh! Mamãe  
Receba o carinho  
No dia das mães  
Vamos festejar  
 
Mamãe Oh! Mamãe  
Com muita alegria  
E muito amor  
Nos abençoar  
 
Mamãe Oh! Mamãe  
Lembrando papai  
O nosso querido  
Do nosso lugar  
 
Mamãe Oh! Mamãe  
São estes louvores  
Eternamente  
A vos louvar  
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Mamãe Oh! Mamãe  
Vida longa  
Saúde e alegria  
Ao nosso criador  
 
Mamãe Oh! Mamãe  
O nosso desejo  
A nossa esperança  
Em nosso senhor  
 
Mamãe Oh! Mamãe  
Viver em família  
Consideração  
Fé, paz e amor  
 
Mamãe Oh! Mamãe  
Louvando este dia  
De todas as mães  
Viva a mãe do amor 

 



341 
 

 

 
 
 
 

Este Hinário pertence a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versão 2.1 – Agosto de 2012 

 


