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01 SAÍ POR UMA ESTRADA _____________________________
Of. Md.Maria das Graça - Valsa 

Eu saí por uma estrada 
Sem saber o que procurar 
Encontrei o meu padrinho 
Que estava a me esperar 

A ele eu pedi ajuda 
Para eu poder destrinchar 
Andar neste caminho 
E saber aonde está 

Ele disse para mim 
Filha minha te corrija 
Para tu poder saber 
O que está a te ensinar 

Anda na linha direita 
Não se deixe vacilar 
Que a estrada é muito longa 
E tu tens que atravessar 
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Caminha com a pureza 
Com a firmeza em Deus 
Dentro do teu coração 
Junto com os seus irmãos 

Que este é o caminho 
Do reino de Juramidam 
Consagra este amor 
Em todos seus irmãos 

Que esta é a verdade 
Que agora tu apresenta 
Perante ao pai divino 
E ao santíssimo sacramento 
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02 PEÇO E ROGO _____________________________
Of. Maria Corrente - Marcha

A meu pai eu peço e rogo 
Saúde para os meu irmãos 
Vou pedindo e vou alcançando 
Aqui dentro do rebanho 

Este rebanho é um pouco humilde 
É da Virgem da Conceição 
Ele também pertence 
Ao meu senhor São João 

São João é tão bonzinho 
É tão bonzinho de coração 
Só falta firmeza 
E amor no meu irmão 
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Meu irmão está esmorecido 
Sem força de trabalhar 
Trabalha com firmeza 
Que tu vai te levantar 

Te levanta e segue em frente 
E acompanha a São João 
Que tu vai receber 
De Jesus a salvação 

5

03 OH! VIRGEM SENHORA MÃE _____________________________
Of. Md. Regina Pereira - Mazurca

Eu vi o meu mestre Império 
Nas alturas onde ele está 
Em seu trono de ouro 
E de estrelas arrodeado 

Estou aqui perfilada 
Dentro aqui deste salão 
Louvando a São João 
E viva São Sebastião 

Viva São Sebastião 
E viva todos meus irmãos 
Viva São João Batista 
E viva o rei Salomão 

Rosa Branca cor de açucena 
Iluminou meu pensamento 
É aqui aonde está 
A balança do julgamento 
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Entrei neste salão 
Com alegria para cantar 
Meu pai me deu coragem 
E me deu forças para atravessar 

Meu pai me ajudou 
E aqui eu vou lhe agradecer 
A vós eu me entrego 
Para receber o que eu merecer 

Vou seguindo, vou seguindo 
Sem a nada eu temer 
A vós eu me entrego 
Pois sei que vós tem poder 

Aqui eu vou terminar 
Com amor no coração 
Dando viva neste salão 
Ao senhor São Sebastião 
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04 MEU PAI É PARA SEMPRE _____________________________
Of. Ângela Maria Pimenta - Marcha

Beija-flor veio nos dizer 
Para nós bem acalmar 
Que a calma faz aprender 
Aprender bem para ensinar 

Beija-flor notícias traz 
Vem de Deus esta mensagem 
Para nós nos encontrarmos 
Aqui dentro da verdade 

Beija-flor quando aparece 
Na mata é para as flores 
Chega firme, desaparece 
Vem trazer luz de amor 
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Beija-flor, beija-flor 
Vem cantar aqui pra nós 
Que a verdade é muito simples 
É Jesus que está em nós 

Beija-flor sai do seu ninho 
Firmeza nos quer pedir 
Seguir sempre no bom caminho 
Para sempre nós nos unir 
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05 RAINHA DA LUZ _____________________________
Of. Luís Lopes de Feitas - Marcha

Só existe uma força 
Esta é quem me segura 
Minha mãe, minha rainha 
Me livrai das amarguras 

Peço força das estrelas 
Que brilham no firmamento 
Peço força ao Sol dourado 
Firmai o meu pensamento 

Peço força a Lua branca 
Que é a rainha da luz 
Estou com vós eternamente 
Para sempre amém Jesus 
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06 CABOCLO GUERREIRO _____________________________
Of. por Eduardo Ferreira - Mazurca

Eu sou caboclo guerreiro 
Da calma e do amor 
Ordenado aqui estou 
Com ordem superior 

Ordenado eu vou seguindo 
Com meu Cristo Redentor 
Por que quem me ordena 
Tem o mesmo valor 

Salve o meu santo cruzeiro 
Com seu brilho universal 
É a quem eu peço e rogo 
Para nos livrar do mal 

Siga sempre neste claro 
Como eu te ordenei 
Vá fazendo sempre assim 
Que tu és deste terreiro 



11

07 SANTO DEUS _____________________________
Of. José Kleuber - Marcha

Santo Deus 
Puríssimo onipotente 
Perdoai os meus pecados 
E de todos da corrente 

Santo Deus 
Puríssimo rei do amor 
Perdoai os meus pecados 
Para eu ter o meu valor 

Santo Deus 
Puríssimo rei da alegria 
Vós me dê o meu valor 
Junto com minha família 

Santo Deus 
Puríssimo rei da verdade 
Tirai-me do cativeiro 
Vós nos dê a liberdade
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Santo Deus 
Puríssimo rei da justiça 
Defendei os vossos filhos 
De todas as injustiças 

Santo Deus 
Puríssimo rei de harmonia 
Vós mais a senhora mãe 
Livrai-nos das agonias 

Santo Deus 
Puríssimo rei de esperança 
Eu vos peço o bem-estar 
Para todas as crianças 

Santo Deus 
Puríssimo rei dos exércitos 
Vós me mostrai com clareza 
Para ver se estou certo 
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08 A RAINHA ME MANDOU _____________________________
Of. Pd. Raimundo Nonato Silva - 2X - Marcha

Estamos no relho 
E não temos que reclamar 
O mestre avisou 
Que havia de chegar 

Estou dizendo 
O que meu pai me disse 
Muitos vão apanhar 
Se não prestar atenção 

Meu São João 
Meu São João, meu São João 
Estou aqui neste chão 
Estou prestando atenção 

Estou ouvindo 
A palavra do irmão 
Que deseja me ajudar 
Recebo de coração 
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09 EU PEÇO _____________________________
Of. Isabela - Marcha

Eu peço, eu peço, eu peço 
Eu sempre peço a Jesus 
Me mostre a santa verdade 
Para eu seguir nesta luz 

Eu quero, eu quero, eu quero 
Eu quero me firmar 
Nesta linha do amor 
E com meus irmãos ficar 

Eu digo, eu digo, eu digo 
Eu digo e vou dizer 
Sou filho e posso ser 
É só meu pai querer 
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Eu sigo, eu sigo, eu sigo 
Eu sigo é com o Daime 
Meu ponto foi aberto 
Com as flores da verdade 

Eu peço, eu peço, eu peço 
Eu sempre vou pedir 
Humilde o meu perdão 
Para com Jesus seguir 
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10 COM JESUS _____________________________
Of. Paulo Roberto - Marcha

A verdade 
Vem no tempo com certeza 
Meus irmãos 
Vamos deixar de fraqueza 

É preciso se decidir 
Chegou a hora de partir 
E o tempo não espera 
Nunca ninguém 
Meus irmãos,vamos todos mais além

Meus irmãos 
Estou dizendo e vou dizer 
Que ningúem corra 
Ninguém queira esmorecer 

Só entregando o coração 
É que vai pertencer a esta união 
Não é com intriga 
Nem com falsidade 
Que alguém pode viver nesta verdade
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Meus irmãos 
Vamos deixar de fraqueza 
Sejam firmes 
Para entrar nesta nobreza 

Se compor em seu lugar 
Consciente aonde vai estar 
Se é com Deus, se é com Cristo 
Se é com a Virgem Maria 
Se é com Juramidam e esta família 

Cristo rei 
Já está para navegar 
Mais aqueles 
Que a Terra irão herdar 

Vamos todos se humilhar 
Receber o perdão e consagrar 
O amor, salvador 
Do mistério da cruz 
De Jesus, por Jesus, com Jesus 
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11 MINHA HISTÓRIA _____________________________
 Of. Alex Polari - Marcha

Eu vou contar 
A minha história 
Que eu trago aqui 
Para os meus irmãos 

Em outro tempo 
Fui rei guerreiro 
E agora dou viva 
A São Sebastião 

O meu senhor 
É o meu rochedo 
Aqui neste mundo 
De ilusão 

Eu vos adoro 
Meu rei da glória 
Que me acode 
Na aflição 
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Senhor Jeová 
Que está no vento 
Que está na terra 
Que está no mar 

Sempre fiel 
A vossa vontade 
No céu e na Terra 
Prometo lutar 

Eu estou com Deus 
Eu estou com Cristo 
Eu estou 
Com a virgem mãe 

Estive em Belém 
Estou na montanha 
E estarei 
Aqui também 
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Saúdo aqui 
Todos os santos 
Todos os mártires 
Desta nação 

Cada má palavra 
E mau pensamento 
É uma flecha 
Em seu coração 
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12 GRANDE ESTUDO _____________________________
Of. Vera Lúcia Gall - Marcha

Eu estava aqui num grande estudo 
Quando eu vi uma grande luz 
Era minha mãe que me dizia 
Minha filha, vamos trabalhar 

Trabalhar para um dia lá chegar 
Num lugar que se chama perfeição 
Onde tem toda harmonia 
E o amor toda hora e todo dia 

Eu pensava que estava acordada 
Mas minha mãe veio me despertar 
Vamos todos 
Seguir seus mandamentos 
Para poder pisar firme no chão 
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Se ela diz que é pra nós seguir 
Não podemos desobedecer 
Porque sem a sua sabedoria 
Nenhum de nós vai poder vencer 

Santa Maria quer ver seu batalhão 
Preparado para a união 
Confiando sempre no seu poder 
Esperando o dia de vencer 

Minha mãe adorada do céu 
Vós perdoe todos os filhos seus 
Rogue a Deus por todos nós 
E nos dê sempre a sua proteção 

A vós agora eu vos peço 
Que limpe o meu coração 
Me livre de toda inveja 
E me ilumine com o seu amor 
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13 PEÇO FORÇA A MEU PAI _____________________________
Of. M. Cristina Santos - Valsa

Peço força a meu pai 
Peço força a meu Jesus 
Peço força a virgem mãe 
Para eu poder seguir 

Peço perdão a meu pai 
Peço perdão a minha mãe 
Peço perdão a meu Jesus 
Peço perdão aos meus irmãos 

Desse caminho de luz 
Eu não quero mais sair 
Peço força a todos os seres 
Para eu me corrigir 
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Eu peço a São Miguel 
Para vir me ensinar 
A fechar as minhas portas 
Para o mal não habitar 

Aqui eu vou cantando 
Vou pedindo e rogando 
A todos os seres divinos 
Para vir me ajudar 

Eu peço a São João 
Peço ao rei Salomão 
Peço ao rei Davi 
Para eu poder seguir 
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14 VIM APURAR _____________________________
Of. Beto - Marcha

Estou aqui, eu vim para apurar 
Estou aqui, estou vendo balançar 
Tenho os olhos bem abertos 
Não me deixo enganar 

Meu pai mandou e eu vim executar 
Meu pai mandou para mim selecionar
Filho bom de filho ruim 
Eu não vou deixar passar 

Tenho esta chave 
Segura na minha mão 
Tenho esta força viva no meu coração
Dou licença e dou pancada 
Ponho ordem na sessão 

26

E tenho amor dentro do meu coração 
Para quem quer pertencer a união 
Para quem busca a verdade 
Não se perde na ilusão 

Eu dou firmeza 
Para quem confia em mim 
Sou a justiça dos arcanjos Querubins
Para quem me tem amor 
Eu sou a flor do jardim 
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15 COMPARECER _____________________________
Of. Fausto - Marcha

Se você estiver com medo 
E não quiser comparecer 
Não querendo tomar Daime 
Não quer se conhecer 

Se não quer se conhecer 
Sair do mundo da ilusão 
É melhor criar coragem 
E vir bailar neste salão 

O medo é o inimigo 
A primeira tentação 
Seguindo os seus conselhos 
Você vai ficar na mão 

Fugindo a sua obrigação 
Não querendo se conhecer 
Pois o Daime só se mostra 
Só para quem quiser se ver 
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16 VAMOS AGRADECER _____________________________
Of. Edmir - Mazurca 

Vamos agradecer, vamos agradecer 
Vamos agradecer, vamos agradecer 
Agradeço ao senhor meu mestre 
Pelo muito que ele me deu 

Agradeço pelo vento 
E agradeço pelo ar 
Agradeço pela floresta 
De onde vem este poder 

Vamos agradecer, vamos agradecer 
Vamos agradecer, vamos agradecer 
Agradeço ao senhor meu mestre 
Pelo muito que ele me dá 

Agradeço por este dia 
E agradeço por esta noite 
Agradeço pelas estrelas 
Que estão a me guiar 
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Vamos agradecer, vamos agradecer 
Vamos agradecer, vamos agradecer 
Agradeço ao senhor meu mestre 
Pelo muito que me oferece 

Agradeço a este poder 
Que me leva a Deus de amor 
Que abre a minha consciência 
Para um dia eu me conhecer 
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17 CORRENTE _____________________________
Of. Baixinha - Marcha

Corrente, Corrente é seu nome 
Afirmado nesta terra 
Por Juramidam 
O elo da corrente é seus filhos 
Que dando a mão de um a um 
Vai unindo todos irmãos 

Na pureza da virgem mãe 
No amor do pai eterno 
Tu és um ser da floresta 
Que por amor a terra fértil 

Vós tem o que tens 
Esse ser que é 
Esse sinal que a voz traz 
É o símbolo da semente 

Agradecendo ao pai eterno 
E agradeça a virgem mãe 
Que após esta viagem 
Na terra não volta jamais 
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18 MEU DEUS _____________________________
Of. Baixinha - Marcha

Meu Deus 
Como eu amo o meu padrinho 

Quando eu cheguei nessa doutrina 
Eu não conhecia ninguém 
E ninguém me conhecia 
Quem me recebeu foi meu padrinho 

Meu Deus 
Como eu amo o meu padrinho 

Era tão grande o meu sofrimento 
Se me perguntasse 
Onde doía eu não sabia 
Doía do fio do cabelo 
A ponta do dedão 
Quem me cuidou foi meu padrinho
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Meu Deus 
Como eu amo o meu padrinho 

Hoje estou sentada 
A direita do pai eterno 
Lá eu espero 
O meu padrinho 

Meu Deus 
Como eu amo o meu padrinho 
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19 CABOCLO ESTRADA FRENTE _____________________________
Of. Maria Alice Freire - Marcha

Ele é um caboclo do alto 
Veio foi para juntar 
Unindo elo com elo 
Uma corrente formar 

Conforme na sua história 
Duas raças encontrar 
Transformar numa semente 
Na mata ir semear 

Salve o padrinho Corrente 
Força de Oxossi a brilhar 
Caboclo estrada a frente 
Na Umbanda doutrinar 
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Salve a força da rainha 
Da floresta até o mar 
Quando encontrares com ela 
Rogo para por nós rogar 

Nós, povo de Aruanda 
Povo de Juramidam 
Unidos num só terreiro 
Sob a estrela de Belém 
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20 SOU O DAIME _____________________________
Of. Neiva - Marcha

Eu sou o Daime 
Eu sou a vida, eu sou o amor 
Sou esperança 
Sou a luz do criador 

Meu reino é este 
O império destas matas 
Eu sou teu guia 
Eu sou teu curador 

Eu sou o Daime 
Eu sou o mestre ensinador 
Eu sou o Sol, eu sou a Lua 
Eu sou a flor 

Meu reino é este 
O império destas matas 
Eu sou teu guia 
Eu sou teu curador 
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Eu sou perfeito 
Eu sou tão puro, eu sou eterno 
Sou a doutrina 
Da virgem senhora mãe 

Quem me mandou 
Para a verdade ensinar 
Não quer saber 
De maldade no coração 
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21 CONSTRUÇÃO DO TEMPLO _____________________________
Of. Vera Fróes - Marcha

Meu pai 
Estamos trabalhando 
Na construção do templo 
Que vamos habitar 

Nosso trabalho 
É de amor e harmonia 
O povo com alegria 
Vem mostrando o seu valor 

Eu peço 
Ao meu Juramidam 
Que clareie 
Com a verdade 
Que o tempo vem mostrar 
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Os meus irmãos 
Que estão se enrolando 
Perdidos na ilusão 
E não querem se acordar 

Mas tenho fé 
Nos ensinos do meu pai 
Na justiça da Rainha 
Que vem nos confortar 
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22 CHUVA DIVINA _____________________________
Of. Bernardo Albino - Marcha

Me concentro na chuva 
A chuva é divina 
A chuva cai na terra 
Do reino celestial 

Me concentro no Sol 
Me concentro na Lua 
Me concentro nas estrelas 
E no arco celestial 

O mestre está falando 
E eu vou percebendo 
Esta força está em mim 
E eu vou obedecendo 
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Me firmo nesta força 
Minha mãe é quem me dá 
Para eu conhecer 
E saber aonde está 

Deus está em mim 
Deus está em minha cabeça 
Deus em minha frente 
Vai abrindo o meu caminho 
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23 ALERTA GERAL _____________________________
Of. José Joaquim de Carvalho - Valsa

São as forças das ondas do mar 
São as forças que fazem chover 
São as forças que me fazem ver 
O poder aonde ele está 

Eu já disse e torno a dizer 
Vou voltar a lembrar ao irmão 
Tudo que estamos precisando 
Está dentro desta união 

O sinal fiz você receber 
É uma nota da orquestra do astral 
Esta nota vem esclarecer 
Ela toca o alerta geral 

Muita paz pra poder compreender 
A matéria que vamos deixar 
Só nos resta é agradecer 
Esta bênção que Jesus nos dá 
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Muita força vem da oração 
Nos ajuda a cumprir a missão 
Se não cumpre o que está prometido 
Valei-me meu senhor São João 

Viva Deus nosso pai e seus anjos 
Viva toda a corte imperial 
Viva todos os seres divinos 
Nos livrais de todo esse mal 

Minha mãe, vós que sois a rainha 
Que nos guarda em seu coração 
Peço que ilumine o caminho 
Deste povo que está na escuridão 
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24 CABOCLO AFIRMA O PONTO _____________________________
Of. Gecila de Souza - Mazurca

Estejam em pé firme 
Que vem das ondas do mar 
Caboclo afirma o ponto 
Para as princesas bailar 

É a estrela matutina 
É a mãe de Jesus menino 
Meu pai, vós nos dê pureza 
Para esta força eu aqui cantar 

Ela vem com alegria 
Ela vem na harmonia 
Ela vem de passo em passo 
Esta estrela que nos guia 

O que teus olhos viram 
É preciso aqui firmar 
Canta, canta com todo amor 
A canção do bem-estar 
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Bailando com alegria 
Louvando a este dia 
Sois mãe de todas as mães 
Aqui eu louvo o teu dia 

Vamos todos receber 
Vamos todos escutar 
Caboclo levanta o ponto 
Para todos se perfilar 
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25 LINHA DE UMBANDA _____________________________
Of. Vera Apolônio - Marcha

Esta linha de umbanda 
Da floresta até o mar 
Está viva com você 
Assim como os orixás 

Não procurei a umbanda 
Com ela vim me encontrar 
Santo Daime mostra tudo 
Tudo enquanto precisar 

Aparelhos se preparem 
Os caboclos aqui estão 
Muitos brancos aqui são negros 
Preto Velho veio amostrar 

Defumei bem minha casa 
Flores dou a Iemanjá 
Grande é nossa protetora 
Ela é rainha do mar  
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Águas brancas cristalinas 
Esta fonte é meu lugar 
Também vive uma rainha 
Flor mimosa de Oxalá 

Minha mãe me ensinou 
Para sempre eu cantar 
Louvo a meu pai eterno 
Mamãe sempre eu vou louvar 
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26 BOM CURADOR _____________________________
Of. Suzana - Marcha

Ele é bom curador 
Ele cura muita gente 
É amigo do senhor 
É o padrinho Corrente 

Estou louvando os encarnados 
O pai mandou eu cantar 
Pra mostrar a toda a gente 
Nós aprender a amar 

Salve o céu e salve a Lua 
A floresta até o mar 
Meu coração está contente 
Por aqui eu me encontrar 
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27 ESTRELA DO ORIENTE _____________________________
Of. Beatriz Vidal - Valsa

Me firmo na minha estrela 
Para um dia eu alcançar 
Sigo no caminho reto 
Um dia eu hei de encontrar 

Não quero ser tão sozinha 
E com o mestre contar 
Para poder ter firmeza 
E nunca mais duvidar 

Estrela do oriente 
Vós venha me orientar 
Guiai-me no caminho reto 
Eu quero com vós encontrar 
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Não diga que está com Deus 
Sem a Deus procurar 
Deus está no firmamento 
Não deixe de examinar 

Deus é a palavra divina 
Firmada no hinário 
Juramidam, Mestre Irineu 
O meu padrinho é São João 
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28 SÃO MIGUEL _____________________________
Of. Maria Cristina Mota - 2X - Marcha

Sou comando de Maria 
Protetor de São José 
O meu nome é São Miguel 
Arcanjo de Nazaré 

Ando, ando no espaço 
Junto com meu São João 
Estou dentro desta guerra 
Com o padrinho Sebastião 

Pise firme, pise firme 
No caminho de Jesus 
Vôo junto com vocês 
Vou zelando esta luz 
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29 CRUZEIRO ILUMINADO _____________________________
Of. Eduardo Gabrich - Marcha

Que maravilha quando vejo 
O Cruzeiro iluminado 
No alto do astral 
Com meu pai a meu lado 

Na ciência receber 
O divino ensinamento 
Viver em plenitude 
Ao tomar conhecimento 

Na fonte inesgotável 
Dentro do jardim dourado 
Meu pai e minha mãe 
Todo dia são louvados 

Vamos seguindo meus irmãos 
Para ser eternamente 
Em busca do amor 
De Deus onipotente 
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Eu aprendo é com o Daime 
E o mestre Imperador 
O padrinho na floresta 
Minha mente captou 

Avisando para todos 
Que estão desavisados 
Aqui nesta matéria 
Nosso tempo é contado 

Trabalhar na grande obra 
Do mestre glorificado 
O que veio dar a luz 
E foi crucificado 
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30 VIVA O PADRINHO _____________________________
Of. Pedro Malheiros - Marcha

Eu dou viva ao pai eterno 
Que é o senhor da criação 
Eu dou viva a virgem mãe 
Eu dou viva a São José 
E eu dou viva a São João 

Eu dou viva a Santo Antônio 
Aqui dentro do salão 
Viva
Ao meu senhor São Pedro 
E não deixo de vivar 
O meu senhor São João 

Agradeço ao pai eterno 
Agradeço a virgem mãe 
Agradeço aos meus irmãos 
E a rainha da floresta 
Dentro do meu coração 
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Viva o nosso pai eterno 
Viva a festa da união 
Viva o meu senhor Jesus 
Viva aqui sempre presente 
Padrinho Sebastião 

Finalizo este presente 
Mostrando todo primor 
Na lembrança do padrinho 
Seguindo no seu caminho 
Eu encontro o beija-flor 
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31 SILÊNCIO _____________________________
Of. Manoel Paulo Leal - Marcha

Silêncio meus irmãos 
Que a santa está na sala 
Bendito louvado seja 
Estas santas palavras 

Eu te dou é com vigor 
E tu recebes com amor 
Este velho é Moisés 
No tempo de nosso senhor 

Eu te digo o teu nome 
Peço que tu diga o meu 
Perante aos meus irmãos 
A meu pai aqui estou eu 
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32 LUZ DO ESPÍRITO SANTO _____________________________
Of. Noêmia Cotrim - Marcha

Ilê Ilê 
Ilê ilê ilê ilá 
O meu mestre ensinador 
Vem aqui nos ajudar 

Ilê Ilê 
Ilê ilê vou te contar 
O meu mestre ensinador 
Vem aqui nos ajudar 

Eu sou firmada 
Na luz do Sol e da Lua 
Sou firmada na mãe Terra 
Ouço as ondas do mar 

A claridade 
Que me chega aqui agora 
É a luz do Espírito Santo 
Que já chega e sem demora 
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Ilê Ilê 
Ilê ilê eu vou cantar 
Quem está aqui chegando 
Veio para ajudar 

São sete cores 
Que vêm lá do arco-íris 
Vão formando uma bandeira 
Das nações da união 

Eu agradeço 
A Virgem da Conceição 
Minha mãe que vem guiando 
Sempre na escuridão 

São sete cores 
Também são sete bandeiras 
Sete forças reunidas 
Em um mesmo coração 
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Para trabalhar 
É preciso união 
É preciso ter amor 
Dentro do seu coração 

São sete flores 
Que vêm lá da escuridão 
Vão formando o jardim 
Para servir a São João 

São João na Terra 
Ele nos traz o amor 
A verdade e a justiça 
Pra seguirmos como irmãos 

São João me guia 
Ele mostra a direção 
Ele ensina o caminho 
Pra seguir na retidão 
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33 GUERREIROS DO AMOR _____________________________
Of. Joana Palhares - Marcha

Olho para o Sol 
Sorrindo ele me diz 
Sou a luz, sou o amor 
Sou feliz, sou feliz 

Guerreiros do amor 
Batalhem com fervor 
Abra o coração 
Firma o pé no chão 

O tempo apertou 
A batalha está travada 
Quem for filho de Deus 
Prossiga a caminhada 
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Caminhem meus irmãos 
A estrada é sagrada 
Cada um com sua estrela 
Ao som da alvorada 

Guerreiros do amor 
Não queiram esmorecer 
Para um dia junto ao pai 
Ver o lindo amanhecer 
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34 CABOCLO BOM _____________________________
Of. Elizabete - Marcha

Caboclo bom 
Trabalhador 
Vem chegando 
Pra ajudar todos irmãos 

Sete caboclos 
Aqui chegou 
Para trabalhar 
Com amor, com alegria 

Estou aqui 
Vim para trabalhar 
Só vou embora 
Quando tudo se arrumar 
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Estou aqui 
Vim para trabalhar 
Só vou embora 
Quando tudo transformar 

Estou aqui 
Vim para trabalhar 
Só vou embora 
Quando tudo clarear 
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35 VOU CHAMAR _____________________________
Of. Pd. Raimundo Nonato Souza - Marcha

Vou chamar o meu Juramidam 
Em pensamento 
Sei que vós está me vendo 
Em pensamento eu torno a chamar 
E com certeza 
Sei que vós vem me ajudar 

Vou chamar o meu Juramidam 
Com amor dentro do meu coração 
Em pensamento eu estou chamando 
Para vir confortar meu coração 

64

Vou chamar o meu Juramidam 
Com amor dentro do meu coração 
Vós me defenda de todos inimigos 
Que aparecem aqui neste chão 

Agradeço ao meu Juramidam 
Por estas prendas 
Que vós aqui me dá 
Vós me dê paz e a vossa firmeza 
Para sempre a vós eu louvar 
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36 O VELHO _____________________________
Of. Alessandra - Marcha 

Eu vi um velho com seu cajado 
Levando a vida a caminhar 
Lhe perguntei para onde ia 
E ele respondeu 

Andarei, andarei 
Atrás do meu Jesus 
Nosso senhor e rei 
Que ele é rei das estrelas 
Ele é o rei do mar 

Dizendo isto seguiu viagem 
A santa estrela a lhe guiar 
No coração o juramento 
De um só mestre amar 
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Amarei, amarei 
A Jesus Cristo e sua santa lei 
Que ele breve voltará 
Para todos nós julgar 

Até que conheceu nas matas 
O mistério do sacramento 
Na união de duas plantas 
O conhecimento 

Encontrei, encontrei 
A luz de Maria e do senhor Deus 
Salve o Jagube e a Rainha 
Salve esta santa doutrina 
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37 FESTA DE SÃO MIGUEL _____________________________
Of. Maria Brilhante - Valsa

Viva a festa de São Miguel 
Afirmada na beira-mar 
Viva a festa de São Miguel 
Com seus sete orixás 

Viva a festa de São Miguel 
Com os jovens a festejar 
Viva a festa de São Miguel 
Com seus sete orixás 

Viva a festa de São Miguel 
Com os jovens a festejar 
Viva a festa de São Miguel 
Viva meu pai Oxalá 
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Viva São João Batista 
E a rainha universal 
Nossa soberana mãe 
Da corte celestial 

Chegou São Miguel arcanjo 
Com seus anjos arrodeando 
Chegou São Miguel arcanjo 
Com seus anjos nos festejando 
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38 MAIS UM _____________________________
Of. Pd. Alfredo Gregório de Melo - Marcha

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 
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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39 O PLANTAR E O COLHER _____________________________
Of. Júlio César - Marcha

Meus irmãos eu vim aqui 
A todos esclarecer 
O belo jogo da vida 
Que é plantar e colher 

Quem planta colhe 
Colhe tudo o que plantou 
Vamos plantar 
Sempre a semente do amor 

A sementeira está 
Dentro do seu pensamento 
Semente boa ou ruim 
Se planta a todo momento 

Preste atenção 
A semente do perdão 
Que dá o fruto 
Que alimenta o coração 
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O tempo vem nos mostrar 
Quem plantou certo ou errado 
Nos traz a pura verdade 
Dos atos lá do passado 

O tempo passa 
E não espera ninguém 
O pai eterno 
Logo vem colher também 

Todo mundo é livre 
Pra plantar o que quiser 
E construir o seu ser 
Com os frutos que vai colher 

Vamos plantar 
Como plantou o meu Jesus 
Plantou amor 
E adubou com a santa luz 
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Viva Cristo sorrindo 
Nas alturas onde está 
Tanta gente vem vindo 
Só para lhe louvar 

Jesus Cristo 
É a semente do amor 
Brota na alma 
Do nosso pai criador 
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40 ESTRELA GUIA _____________________________
Of. Luciana Rocha - Marcha

Esta estrela 
Que brilha lá no alto 
Esta estrela 
Que pisca para mim 

Divina guia 
Minha irmã sagrada 
Que me ilumina 
E me orienta os meus passos 

Eu tenho um santo 
Que é o Santo Daime 
É um irmão 
Que me conduz pela mão 

Me invade 
Me penetra, me orienta 
Indica os rumos 
Da minha consciência 
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Este santo 
Quem mandou foi Jesus Cristo 
O nosso mestre 
Ensinador e salvador 

Acreditem
Nesta estrada iluminada 
Neste rastro 
De luz que Deus deixou 
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41 GRANDE REI _____________________________
Of. Luís Roque - Marcha

Ei mãe natureza 
Ei pai protetor 
Ei grande rei 
Que vive no meu coração 

Palavras de Deus 
Ouço aqui nesta sessão 
São os ensinamentos 
Do Velho Juramidam 
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42 IRMÃOS EM CRISTO _____________________________
Of. Gilda Gonçalves - Marcha

Irmãos em Cristo 
Vamos bailar alegremente 
Vamos plantar esta semente 
Que o nosso mestre nos deixou 
Vamos cantar 
Para espalhar essa verdade 
Praticar a caridade 
Que o nosso pai nos ensinou 

Irmãos em Cristo 
Vamos bailar alegremente 
Vamos plantar esta semente 
Que o nosso mestre nos deixou 
Vamos cantar 
Para espalhar essa verdade 
Praticar a caridade 
Que o nosso pai nos ensinou 
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Irmãos em Cristo 
Esse é mais um alerta 
O tempo é curto, a hora é essa 
Bem o padrinho nos avisou 
Para enfrentarmos 
Esse tempo que ainda resta 
Só com muita alegria 
Muita paz e muito amor 

Irmãos em Cristo 
Vamos enfrentar com coragem 
Encarar a disciplina 
Que o tempo apurou 
Quando soprar 
O vento forte na floresta 
É se agarrar na doutrina 
Do Mestre Juramidam 
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43 NO INFINITO DO ESPAÇO _____________________________
Of. Sônia Palhares - Valsa

No infinito do espaço 
Onde vibra a presença de Deus 
E dos seres divinos 
Que habitam todos mundos seus 

Verde, azul, e branco 
Rei Jagube, mãe Rainha 
No resplendor destas matas 
Jesus Cristo bom mestre ensina 
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