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01 HÓSPEDE ______________________________ 
Padrinho Eduardo - Marcha 

 
 
Eu convidei no meu sonho  
Meu mestre vamos passear 
Meu mestre veio comigo 
Na minha casa me visitar 
 
Eu abraçando o meu mestre 
Ai, meu Deus como é bom 
 
Eu abraçando meu mestre 
Lembrei do meu pai  
Lembrei de Salomão 
 
O meu mestre me disse 
Filho eu não vim passear 
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Vou estar sempre contigo 
Bem ao teu lado 
Eu não vou te deixar 
 
Nesta passagem do mestre 
Vejam o que ele me deu 
 
Um galhinho de arruda 
Com a benção do Mestre Irineu 
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02 CABOCLO VÉIO ______________________________ 
Unaqui – Marcha – 2X 

 
 
Caboclo Véio 
Vem aqui buscar um povo 
Pra nós cantar 
E vossa luz brilhar de novo 
 
Da alta esfera  
Manda a nossa luz brilhante 
Para nós neste instante 
Ver quem sois Juramidam 
 
Me apresentar 
Também é o que mais quero 
Só aparelho 
Quando tu estiver mais sério 
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Bem caminhando 
Como filho verdadeiro 
Me apresento por inteiro 
Vou mostrar todo mistério 
 
Juntando a glória 
Do meu senhor Jesus Cristo 
Com a firmeza  
Do meu santo Irineu 
 
Todos as estrelas 
Do universo se ajuntaram 
Num só verso da Rainha 
E veja que festa se deu 
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03 ZÓIO D’ÁGUA ______________________________ 
Nancy - Marcha 

 

Bailando eu vim a Terra 
Cantar pra meu Jesus 
Cantar, bailar na Terra 
Para merecer a luz 
 

Cantei, bailei pra Lua 
Ela que nos conduz 
Cantei foi pra Rainha 
Dando viva ao meu Jesus 
 

O Sol e a tardinha 
Olhei, inté chorei 
Sequei meus zóio d'água 
No amor do astro rei 
 

Olhando o Sol tão lindo 
Lembrei de meu Jesus 
Disse minha saudade 
Ele têm a mesma luz 
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04 FLORES ______________________________ 
Roberta - Marcha 

 
 
Vou buscar flores pra mamãe 
Vou oferecer de coração 
Tu sois a flor da vida 
Tu sois minha mãe querida 
 
Vou buscar flores pra mamãe 
Eu vou pedir o meu perdão 
Perdoe as minhas faltas 
Que eu estava na ilusão 
 
Vou plantar no meu jardim 
A semente do perdão 
Para dar-te lindas rosas  
Flores da tua compaixão 
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05 MEU PRANTO ______________________________ 
Cires – Marcha – 2X 

 
 
Meu pranto, nem tanto 
Quando eu vi o beija-flor 
Quero receber teu canto 
Aqui na Terra com amor 
 
Me ensina, me ensina 
Nos primores do amor 
Para eu seguir viagem 
Ao encontro do senhor 
 
Rainha me ensina 
A caminhar em seu jardim 
Para apreciar as flores 
Que vós deixaste para mim 
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06 TRONO DE MARFIM ______________________________ 
Paulinho - Marcha 

 
 
É papai e mamãe chamando 
Para o trono de marfim 
Vamos todos caminhando 
Neste caminho que é tão divino 
 
Vamos todos caminhando 
E deixar de teimosia 
Para ir se iluminando 
Ganhar o tempo, ganhar o dia 
 
Que o tempo está chegando 
E papai está por vir 
E mamãe nos esperando 
Meus irmãos, temos que ir 
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07 BEIJA-FLOR ______________________________ 
Carol – Marcha – 2X 

 
 
 
 
Passarinho verde vem para cantar 
Passarinho verde canta o amor 
Passarinho verde canta 
Passarinho verde é o beija-flor 
 
Meu padrinho veio e me ensinou 
Como cantar para o meu beija-flor 
Respondendo a melodia 
Dizendo já vou, já vou, já vou 
 
 
 
 
 
 



10 

08 PASSARADA ______________________________ 
 Ludmila – Marcha – 2X 

 
 
Viva São Pedro e São Paulo 
Que eles já trouxeram a solução 
Canta passarada com alegria 
Canta com amor no coração 
 
Eu estou pedindo ao meu mestre 
Que meu cantar seja de alegria 
Chegou a passarada e canta forte 
Chegou a passarada da minha guia 
 
Eu estou pedindo ao meu mestre 
E o nosso canto é de alegria 
Chegou a passarada do teu mestre 
Chegou a passarada de Maria 
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09 PRETO VELHO SANFONEIRO ______________________________ 
Marcha 

 
 
Ele vive me olhando 
Preto Velho sanfoneiro 
Ele vive me tocando 
Toca meu pai verdadeiro 
 
Eu vi uma estrela nascendo 
Eu bem sei, fui o primeiro 
Deixei a estrela crescendo 
Para avisar o mundo inteiro 
 
Quem vai velho volta novo 
Preto Velho sanfoneiro 
Só voltou para dizer 
Que Deus é pai e brasileiro 
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10 LEGADO ______________________________ 
Damião Nascimento - Marcha 

 

Esta mensagem  
Que lhe traz o enviado 
Faz parte do teu legado 
Da herança de São João 
 

Que este tempo 
Já está quase acabado 
É preciso estar firmado 
Dentro desta união 
 

Vai se assustar 
Quem não estiver acordado 
Vai chegar de todo lado 
Os cavalos de São João 
 

Meu general 
Com seu cavalo de fogo 
Galopando sobre o povo 
Com a verdade na mão 
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Meu cavaleiro 
Levantando a santa espada 
Pesando a santa balança 
Dizendo um sim e um não 
 
Vem cá comigo 
Quem está em pé firmado 
Deixa quem está deitado 
Embolado pelo chão 
 
Não adianta choro 
Nem ranger de dentes 
Salvo quem está contente 
Vendo a luz que eu vou mandar 
 
E este dia  
Está mais perto que tu pensa 
Agora me dá licença 
Tenho um povo pra tirar 
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11 COROA ______________________________ 
Mazurca 

 
Chegou a minha coroa 
Que eu estava esperando 
Quem mandou foi o meu mestre 
E a rainha soberana 
 
Pousou a coroa do mestre 
Na cabeça do Jaguar 
Quem estava aqui zelando  
É Currupipiraguá 
 
Receba a minha coroa 
Que eu vou lhe graduar 
Te lembrando do caboclo 
Velho cacique Jaraguá 
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