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01 BRILHANTES PEDRAS FINAS ______________________________ 
Marcha - Valsa 

 
 
 

Ao pai eterno nunca deixo de pedir 
Na minha mãe eu nunca paro de falar 
Jesus Cristo nosso guia eternamente 
E me dá forças para eu executar 
Esta missão educação em nossa mente 
Eternamente para todos nós cantar 
 
Seguindo esta rosa de luz e calor 
Que no meu jardim fez nascer esta flor 
Esta flor menina, divina esta flor 
Jardim da infância 
Jardim do amor 
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Vem das estrelas o vigor desta missão 
São nossos guias 
Que vem para nos curar 
Passando o visto 
O ser divino Santo Daime 
Nos traz o dom 
E o poder de transformar 
Aqui na Terra 
De brilhantes pedras finas 
O nosso mestre 
Tem poder de nos salvar 
 
No jardim louvando 
A nossa mãezinha 
Que foi quem nos deu esta pedra fina 
Este diamante de iluminação 
Eleva o estudo Nova Dimensão 
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02 CIRANDA DO SANTO DAIME ______________________________ 
2X - Marcha 

 

O que papai me deu 
Mamãe consagrou 
Gira, gira, criancinha, gira 
Na ciranda do amor 
Gira, gira, criancinha, gira 
Que a virgem mãe mandou 
 
O que mamãe me disse 
Papai confirmou 
Gira, gira, caboclinha, gira 
Gira na gira do amor 
Gira, gira, caboclinha, gira 
Na gira que Deus mandou 
 
O velho tempo passa 
Novo tempo chegou 
Novo mundo, novo povo, nova era 
E um novo professor 
Novo mundo, novo povo, nova era 
E um novo professor 
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03 LUA CHEIA ______________________________ 
Marcha 

 

Acompanho esta luz 
Clareando o nosso chão 
Da minha mãe lá no astral 
É que me vem este clarão 
 
Oh! Luz que clareia a noite 
Luzeiro do meu hinário 
Sua força está em tudo 
Meu divino calendário 
 
Está na grandeza dos astros 
O remédio para tudo 
Na doutrina eu aprendo 
E na doutrina eu me curo 
 
Também não é só tomar Daime 
Sem prestar bem atenção 
Nos diz padrinho Irineu 
E papai Sebastião 



5 

04 SALMO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Eu vou rezando 
Papai do céu 
Mamãe do céu 
Mamãe do céu 
 
Eu vou cantando 
E este salmo bailando 
Este doce mel 
 
Vou implorando 
Pedindo e rogando 
Ao meu São Miguel 
Meu São Miguel 
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Vou meditando 
Na minha doutrina 
A caminhar 
Caminhar 
 
Firmando os ensinos 
Do criador divino 
Nos faz enxergar 
 
O nosso sistema 
Sol, Lua, estrelas 
Terra, vento e mar 
Terra, vento e mar 
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05 REI DA CIÊNCIA ______________________________ 
Mazurca 

 
 

Pesquisando a natureza 
Não se tem nada maior 
Toda vida vai ao além 
Toda matéria fica no pó 
 
Estudando a mãe da vida 
O planeta do amor 
Salve as águas e salve a Terra 
Aonde Jesus Cristo pisou 
 
Vamos todos meus irmãos 
Construir um mundo novo 
O verde, paz da floresta 
O vermelho, justiça do fogo 
 
 
 
 



8 

 
 
 
 
Aqui com a juventude 
Rezo esta oração 
Me lembrar do pai eterno 
O dono rei Juramidam 
 
Feito aqui este convite 
Em pleno dois mil e doze 
Lembrando o rei da ciência 
Mais maduro e mais idoso 
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06 IN AGRADECIMENTO ______________________________ 
2X - Marcha 

 
 
Meu pai vos agradeço 
O que o senhor concede a mim 
Com palavras vos agradeço 
Santíssima flor de jasmim 
 
Mamãe divina natureza 
Para sempre agradecer 
O alimento do espírito 
E na matéria conhecer 
 
Juramidam vos agradeço 
Me ensinou cantar assim 
Sem palavras, vos agradeço 
In, in, in, in, in, in, in 
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07 PORTO SEGURO ______________________________ 
Marcha 

 

Meu Deus 
Desde o infinito 
Escutai o meu grito 
Minha oração de amor 
 
Porque 
Sois meu porto seguro 
Só com vós eu me curo 
E só com vós eu sou 
 
Sois luz 
Brilha em todo universo 
Meu pai a vós eu peço 
O vosso vigor 
 
Cantar 
E sair do escuro 
Só com vós me seguro 
Meu divino senhor 
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08 MAMÃE MARIA ______________________________ 
2X - Marcha 

 

Firmo lá na altura 
E no fundo do mar 
Vem mamãe Maria e mamãe Iemanjá 
Vem mamãe Maria e mamãe Iemanjá 
Vem mamãe Maria e mamãe Iemanjá 
 
Na força das ondas 
Lá do alto mar 
Ogum rei guerreiro 
Vem doutrinar 
Neste terreiro iluminar 
Neste terreiro iluminar 
 
Viva a força das mães 
E as princesas do mar 
Os primores das águas 
No seu balançar 
Salve o encanto dos seres do mar 
Salve o encanto dos seres do mar 
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09 EU SOU FLOR DAS ÁGUAS ______________________________ 
2X - Marcha 

 

Eu sou Flor das Águas 
E tenho poder 
Eu sacio a sede 
De quem merecer 
 
Da onde vens 
Para onde vais 
Eu sou Flor das Águas 
Somos e deve ser 
 
Fazer a limpeza 
No meu coração 
Dou viva a Jesus 
Dou viva a São João 
 
E Nossa Senhora 
Da Conceição 
Na Santa Doutrina 
Nos dá a benção 
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10 EXCELÊNCIA ______________________________ 
3X - Marcha 

 
 
Meu São João, meu São João  
Vossa excelência 
Jesus Cristo Redentor 
São quem me ensinam 
Nesta escola do amor 
A virgem mãe 
E o nosso mestre ensinador 
 
Santo Cruzeiro, Santa Doutrina 
O Santo Daime 
Esta luz que nos ensina 
Para sempre só nos resta agradecer 
Para sempre com amor hei de vencer 
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