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ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinário 

Pad.Sebastião 
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Abertura dos Trabalhos 

 
- Pai Nosso 

- Ave Maria 

- Chave de Harmonia 

- Despacho do SANTO DAIME 

- ORAÇÃO - Padrinho Sebastião 

- Consagração do Aposento 

- Hinos de Despacho 

 

 

 

 

Encerramento dos Trabalhos 

 
- CRUZEIRINHO - Mestre Irineu 

- Pai Nosso 

- Ave Maria 

- Salve Rainha 

- Próximos trabalhos 
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Fechamento dos Trabalhos 

 

“Em Nome de Deus Pai 

Da virgem soberana Mão 

Do Nosso senhor Jesus Cristo 

Do Patriarca São José 

E de todos os seres divino da 

Corte Celestial. 
 

Com a Ordem do nosso Mestre 

Império Juramidam, 

Está encerrado os nosso trabalhos 

de hoje, meus irmão e minhas 

irmãs. 

Louvado seja Deus nas alturas” 

 

Todos 

“Para sempre seja Louvado a 

nossa Mãe, Maria santíssima 

sobre toda a humanidade.” 
Amém, Jesus, Maria e José. 

 

Sinal da Cruz. 
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PAI NOSSO 

 
Pai nosso que estais no céu 

Santificado seja o Vosso nome 

Vamos nós ao Vosso reino 

Seja feita a Vossa vontade 

Assim na Terra como no céu 

O pão nosso de cada dia  

Nos dai hoje, Senhor  

Perdoai as nossas dívidas 

Assim como nós perdoamos  

Aos nossos devedores 

Não nos deixe, Senhor  

Cair em tentação 

Mas livrai-me e defendei-me  

Senhor, de todo mal. 

 

Amém, Jesus, Maria e José. 
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AVE MARIA 

 
Ave Maria, cheia de graça 

O Senhor é convosco 

Bendita sois Vós  

Entre as mulheres 

Bendito é o fruto do  

Vosso ventre Jesus 

Santa Maria, Mãe de Deus 

Rogai a Deus por nós pecadores 

Agora e na hora da nossa morte. 

 

 

 

Amém, Jesus, Maria e José. 
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CHAVE DE HARMONIA 

 

 
Desejo HARMONIA, AMOR, VERDADE 

e JUSTIÇA a todos os meus irmãos. 

Com as forças reunidas das 

silenciosas vibrações dos nossos 

pensamentos, somos fortes, sadios e 

felizes, formando assim um elo de 

fraternidade universal. 
 

Estou satisfeito e em paz com o 

universo inteiro, e desejo que todos 

os serem realizem as suas aspirações 

mais íntimas. 
 

Dou graça ao Pai Invisível por ter 

estabelecido a Harmonia, o Amor a 

Verdade e a Justiça entre todos os 

seus filhos. 

  

 
Assim Seja, Amém. 
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01 

EXAMINE A CONSCIÊNCIA 
Marcha - Padrinho Sebastião – 71 

 

Examine a consciência 

Examine direitinho 

Sou Pai não sou filho 

Mas eu não faço assim 

 

Chamo de um a um 

A todos eu mostro o caminho 

Fazendo como eu mando 

Tudo fica bem facinho 
 

Todos podem se lembrar 

Do tempo de Noé  

A Doutrina do meu Pai 

Eu ensino como é 
 

Vamos meus irmãos 

Vamos todos se humilhar 

Pedir nosso perdão 

Para o nosso Pai nos perdoar 
 

Quem quiser que se agüente 

Não tem a quem se queixar 

Eu bem que avisei 

Que havia de chegar 
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02 

A MEU PAI PEÇO FIRMEZA 
De pé – Padrinho Sebastião – 86 

 

A meu Pai peço firmeza 

E não saia da minha mente 
 

Dou ensino a quem não sabe 

E aconselho os inocentes 
 

Meu Pai a ti eu peço 

E não saio do meu lugar 

Dai-me força e dai-me amor 

Para eu poder trabalhar 
 

Meu Pai a ti eu peço 

E aos teus pés estou 

Rogando pelo povo 

Para ser merecedor  

 

Oh! Minha Virgem Mãe 

Oh! Virgem Protetora 

És Rainha do mar 

És minha professora 

 

Oh! Meu bendito Pai 

Oh! Meu Juramidam 

Chama de um a um 

Para receber o perdão 
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CONT. 02 

 
 

Se todos conhecessem 

O poder que meu Pai tem 

Deixavam a ilusão 

Que é coisa que não convém 

 

O mundo está em balanço 

E tudo vai balançar 

Mas nos pés do meu Pai 

Todos têm que se curvar 
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03 

EU VIVO COM MEU MESTRE 
Marcha - Padrinho Sebastião – 88 

  
Eu vivo com meu Mestre 

Eu vivo com meus irmãos 
 

Eu vivo na Santa Luz 

Estou no pé da cruz com Juramidam 

 

Eu peço a meu Pai 

O que eu pedir Ele me dá 

Os inimigos que vierem contra 

Eu peço força para derribar 

 

Oh! Minha Virgem Mãe 

Oh! Virgem da Conceição 

Eu peço a Jesus Cristo 

Para dar força aqui na sessão 
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04 

É PEDINDO E ROGANDO 
Marcha - Padrinho Sebastião – 93 

 

É pedindo e rogando 

Que podemos alcançar 
 

Não é falar um do outro 

Querendo caluniar 
 

Me apresento a meu Pai 

E minha história eu sei contar 

Peço que todos se unam 

E aprendam a respeitar 
 

É no Céu e na Terra 

E é beirando a beira mar 

O meu encontro com Jesus 

Só eu sei destrinchar 

    

Foi aí neste dia 

E foi nas águas de Jordão 

Que ambos foram batizados 

E começou sua missão 
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3x 

05 

DEM DUM 
Marcha - Padrinho Sebastião – 97 

 

Dem dum, dem dum 

Dem dum, dem dum 
 

Deus sabe o que está fazendo 

Sentado no seu lugar 
 

As doze horas do dia 

Nós precisamos rezar 
 

Pai nosso que estás no céu 

Recebemos com alegria 

Nosso Pai e nossa Mãe 

A sempre Virgem Maria 

 

O poder de Deus é grande  

Seja feita a Vossa vontade  

É quem nos dá o perdão 

E é a nossa Majestade 

 

Todo mundo pede a Deus 

Mas não sabem se explicar 

Guardai-me, defendei-me 

Livrai-me de todo mal 
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06 

AQUI EU VOU EXPOR 
Marcha - Padrinho Sebastião – 105 

 

Aqui eu vou expor 

Eu vim para lembrar 

O mistério da oração 

Não é somente rezar  
 

É rezar e por em prática 

E entrar em comunhão 

Se lembrar de Jesus Cristo 

E esquecer a ilusão 
 

A minha Mãe sempre me olha  

E meu Pai comigo está 

Me entrega estes ensinos 

Para aqui eu explicar 
 

Cada um cuida de si 

Eu também cuido de mim 

Vou zelando esta estrada 

Estou fazendo o meu jardim 
 

O que é do meu Pai é meu 

O que é dele eu posso usar 

Só não uso o que é dos outros 

Que pode me derribar 
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07 

EU VOU REZAR 
Marcha - Padrinho Sebastião – 108 

 
Eu vou rezar que é para todo mundo ver 

Pai nosso que estais no Céu 

Vós queira me defender 
 

Pão nosso de cada dia 

Jesus no alto da Cruz 

Sofreu toda agonia 
 

Eu pedi e meu Pai me deu 

Para nunca me esquecer 

De São Irineu 

 

A Cruz ele sempre consagrou 

É no Céu e na Terra 

Aqui está o meu amor 

 

Amei e bem soube amar 

Meu Mestre me chamou 

Eu vim lhe acompanhar 

 

Jesus ele tem todo o amor 

É aqui que ele está 

E é aqui que eu estou 
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CONT. 07 

 
 

Esta mensagem ele mandou expandir 

Quem não quiser escutar 

Faça favor ouvir 

 

Meu Mestre Ele não se esconde 

Eu sempre estou atento  

Com o Santíssimo Sacramento 

 

Não digas que o Mestre não tem saber 

Ele bem ensinou 

E você não quis aprender 

 

Agora é que eu quero ver 

É andar direitinho 

Sob pena de sofrer 
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08 

PARA ESTAR JUNTO A ESTE CRUZEIRO 
Marcha - Padrinho Sebastião – 118 

 

Para estar junto a este cruzeiro 

É mudar de opinião 
 

Quem ama a Jesus Cristo 

Não fala do seu irmão 
 

O Mestre está aqui 

Ele fala bem baixinho 

Ensina a quem procura 

Deixando quem não quer seguir 
 

Aqui estou dizendo 

Para os meus irmãos ouvir 

Quem for filho vem chegando 

E quem não for vai escapulir 
 

Não adianta ser grande 

Sem possuir nobreza 

Meu Pai e Minha Mãe 

Nos mostram sua beleza 
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09 

NÃO CREIA NOS MESTRES QUE TE APARECEM 
Marcha - Padrinho Sebastião – 139 

 

Não creia nos mestres que te aparecem 

E nem com eles no caminho queira andar 
 

Creia somente em seu Jesus 

Que é Ele é quem tem para te dar 
 

Meu Mestre aqui a vós eu peço 

Para Vós me guiar 

Me guie no caminho da santa luz 

Não deixa ninguém me atacar 
 

Segue sempre o teu caminho 

Deixa quem quiser falar 

Recebe a tua luz de cristal 

Te firma e te compõe em teu lugar 
 

Recebe todos que chegar 

Faz o que eu te mandar 

Não deixa fazer o que eles querem 

Espera até o dia que Eu chegar 
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10 

PEÇO QUE VÓS ME OUÇA 
 Valsa – Padrinho Sebastião – 145 

 
Meu Pai peço que Vós me ouça 

Para eu pedir o perdão 
 

Eu peço não só para mim 

Para mim e os meus irmãos 
 

Meu Pai quando for perdoar 

Perdoa como lhe convém 

Eu peço que vós nos perdoe 

Como perdoou em Belém 

 

A barca que corre no Mar 

Corre no meu coração 

Aquele que aqui batiza 

Batizou no rio de Jordão 
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11 

O AMOR É PARA SER DISTRIBUÍDO 
Marcha - Padrinho Sebastião – 147 

 

O amor é para se distribuído 

E não amor fingido 

Porque ele causa dor. 
 

O amor é o campo da formosura 

Onde está a imagem pura 

Deus foi que criou 
 

O amor é o trono da verdade 

Onde está a majestade 

Cristo Nosso Senhor 
 

O amor deve ser bem profundo 

Mas não é em todo mundo 

É para quem acreditou 
 

O amor é o trono de harmonia 

Aonde eu descanso  

E rezo todo dia 
 

O amor é da sempre Virgem Maria 

Jesus Cristo Salvador 

Ele é quem me guia 
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12 

EU NÃO SOU DEUS 
Marcha - De pé – Padrinho Sebastião – 152 

 

Eu não sou Deus 

Mas tenho uma esperança 

Eu não sou Deus 

Mas sou sua semelhança 

 

Deus é fogo, 

Deus é água, Deus é tudo 

Eu convido os meus irmãos 

Pra começar nossos estudos 

 

Eu não sou Deus  

Mas tenho uma esperança 

Eu não sou Deus   

Mas sou sua semelhança 

 

Deus no céu, 

Deus na Terra, Deus no mar 

Eu convido os meus irmãos 

Para ficar em seu lugar 
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13 

EU PEDI E TIVE UM TOQUE 
Marcha - Padrinho Alfredo – 82 

 

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 

Quem está neste caminho 

Que procure compreender 

 

Vou dizendo e quero ver 

Esta oração vibrar  

No coração de quem ama 

Para sempre confortar 

 

Digo sempre com firmeza 

Pois sou capaz de provar 

Quem é firme balanceia  

E quem zombar pode tombar 
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CONT. 13 

 

 
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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14 

A MAGIA DA ORAÇÃO 
Marcha - Madrinha Nonata 

 

Meu São João meu São João 

Foi quem cantou esta canção 
 

Para mim e para ti 

Na magia da Oração 
 

Examine a consciência 

E acalme seu coração 

Através das minhas palavras 

Refletidas na Oração 
 

A meu Pai peço firmeza 

E não saio do meu lugar 

Eu vivo é com meu Mestre 

Na barca que corre no Mar 
 

É pedindo e rogando 

Que devemos sempre estar 

Às seis horas da tarde  

Com amor vamos cantar 
 

Dem dum dem dum dem dum 
Eu não sou Deus mas tenho esperança 

Eu pedi e tive o toque 
Quem reza com Deus nunca se cansa 
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CONT. 14 

 
 

Estou rezando e sempre zelando 

Dentro do meu coração 

O que o Senhor deixou comigo 

A hora sagrada da Oração 
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CONSAGRAÇÃO DO APOSENTO 

 

Dentro do círculo infinito da divina 

presença que me envolve 

inteiramente, afirmo: 
 

Há uma só presença aqui, é a da 

HARMONIA, que faz vibrar todos os 

corações de felicidade e alegria.  

Quem quer que aqui entre, sentirá 

as vibrações da Divina Harmonia. 
 

Há uma só presença aqui, é a do 

AMOR. Deus é o Amor que envolve 

todos os seres num só sentimento de 

unidade. Este recinto está cheio da 

presença do Amor. No Amor eu 

vivo, me movo e existo. Quem quer 

que aqui entre, sentirá a pura e 

santa presença do Amor. 
 

Há uma só presença aqui, é a da 

VERDADE. Tudo que aqui existe, 

tudo que aqui se fala, tudo que se 

pensa é a expressão da Verdade. 

Quem quer que aqui entre, sentirá a 

presença da Verdade. 
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Há uma só presença aqui, é a da 

JUSTIÇA. A Justiça reina neste 

recinto. Todos os atos aqui 

praticados são regidos e inspirados 

pela Justiça. Quem quer que aqui 

entre, sentirá a presença da Justiça. 
 

Há uma só presença aqui, é a 

presença de DEUS o BEM. Nenhum 

mal pode entrar aqui. Não há mal 

em Deus. Deus, o bem, reside aqui. 

Quem quer que aqui entre, sentirá a 

Divina presença do BEM. 
 

Há uma só presença aqui, é a 

presença de DEUS a VIDA. Deus é a 

Vida essencial de todos os seres. É a 

Saúde do corpo e da mente. Quem 

quer que aqui entre, sentirá a divina 

presença da VIDA e da SAÚDE. 
 

Há uma só presença aqui, é a 

presença de DEUS, a PROSPERIDADE.  

Deus é Prosperidade, pois Ele faz 

tudo crescer e prosperar.  
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Deus se expressa na Prosperidade 

de tudo o que aqui é empreendido 

em seu nome. 
 

Quem quer que aqui entre, sentirá a 

divina presença da PROSPERIDADE e 

da ABUNDÂNCIA. 
 

Pelo símbolo exotérico das Asas 

Divinas, estou em vibração 

harmoniosa com as correntes 

universais da SABEDORIA, do PODER 

e da ALEGRIA. 
 

A presença da Divina Sabedoria 

manifesta-se aqui. A presença da 

Alegria Divina é profundamente 

sentida por todos os que aqui 

penetram. 
 

Na mais perfeita comunhão do meu 

EU Inferior e o meu EU Superior, que 

é Deus em mim, consagro este 

recinto a mais perfeita expressão de 

todas as qualidades divinas que há 

em mim e em todos os seres. 
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As vibrações do meu pensamento 

são forças de Deus em mim, que 

aqui ficam armazenadas e daqui se 

irradiam para todos os seres, 

constituindo este lugar um centro 

de emissão e recepção de tudo o 

quanto é BOM, ALEGRE e PRÓSPERO. 

 
 

ORAÇÃO 

 
Agradeço-te ó Deus, porque este 

recinto está cheio da Tua Presença. 
 

Agradeço-te, porque vivo e me movo 

por Ti. 
 

Agradeço-te, porque vivo em Tua 

Vida, Verdade, Saúde, Prosperidade, 

Paz, Sabedoria, Alegria e Amor. 
 

Agradeço-te, porque estou em 

Harmonia, Amor, Verdade e Justiça 

com todos os seres.  
 

Amém 


