Nova Aliança

1. AQUI QUEM É QUE MANDA

Meu Pai a Vós eu peço,
Peço a Vós eu Vos imploro
Junto a Ti eu mesmo choro
Pela Vossa proteção
Sois o Símbolo da Verdade
Nosso Pai de Piedade
A presença tão divina
Do Padrinho Sebastião
Ogum venceu demanda
Satanás saltou de banda
Aqui quem é quem manda
É a Rainha Universal
O brilho da formosura
Nossa Mãe sagrada e pura
Rainha da Cristandade
De poder celestial
Eu falo digo e mostro
Tudo clareia no momento
Tão forte é o sentimento
Que apura a percepção
O valor desta ciência
Sagrada iniciação
A expansão da consciência
É obra da Redenção
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2. MENSAGEM DE CURA

Meu mestre me deu conselho
Na hora não percebi
Só quando desceu o relho
Foi então que eu entendi
Que a vida não é assim
Pode ser muito melhor
Dependendo se a consciência
Esta ligada na força maior
É preciso ser guerreiro
Ter poder de suportar
Ser consigo verdadeiro
E parar de se enganar
O engano é a ilusão
Orquestradora dos suplícios
Mas se a alma se iluminar
Vai se libertar de todos esses vícios
É viver dentro da verdade
Na excelência das nossas vidas
De repente a felicidade
Paz e amor nas nossas famílias
Ser leal, ser sincero
Caprichar para se entregar
Ao divino mestre império
Que tem poder para nos curar
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3. EU NEGO A MIM MESMO

Eu nego a mim mesmo para acompanhar meu Mestre
Transcendo o meu desejo para cumprir a vontade
Da Santa Majestade que me faz tão feliz
Para sempre eu quero ser assim!
Eu com meu Mestre
Vivo alegre e satisfeito
Eu com Jesus
Tudo continua perfeito!
Amor e alegria, Santa Paz e Esperança
Deus me deu uma nova vida, ﬁz a Nova Aliança
Tudo agora está mudado, vivo em nova dimensão
Agradeço ao Padrinho Sebastião!
Ai que saudade
Eu sinto do meu paizinho
Meu Deus do Céu
Como eu amo o meu padrinho!
Arrependei-vos é a palavra que vem do meu Senhor São João
Seus frutos são as chaves para nossa Salvação
Que só será completa com a chegada do Perdão
De Jesus Cristo o Mestre da Redenção!
Se arrependido
Vivo no campo ﬂorido
Santiﬁcado
O espírito perdoado
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4. CHAMADA

Eu vim aqui
Cheguei aqui
Estou aqui
Foi meu pai quem me mandou
Não vim
Para dividir
E sim
Repartir Esta mesma ﬂor
Segurem ﬁrmes
O que vocês estão recebendo
Abram bem seu coração
Com amor no pensamento
Para guardar
Conservar e merecer
O Legado do meu mestre
É quem vem para proteger
Para proteger
A linda Flor tão pequenina
Semente poderosa
Aqui da nossa Doutrina
Que brota e cresce
E nos leva no além
Para Cidade sagrada
Da Nova Jerusalém
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4. CHAMADA (continued...)

Prestem atenção
No que vocês estão fazendo
Com a Doutrina do meu Pai
E o seu Sacramento
Cadê o respeito
Onde esta a devoção
Tudo tem que estar perfeito
Na obra da Iluminação
O Centro é Eclético
E a Fluente Luz é Universal
Recebida por meu Mestre
Da Senhora Celestial
Vós sois Rainha
Virgem soberana Mãe
Sois a dona da Doutrina
Do Império Juramidam
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5. TENHO FÉ

Meu Senhor São João
Vós me deu atenção
Me ensinou para eu me arrepender
Fiz a entrega pro divino
Entreguei o meu destino
Me tirou o medo de sofrer
E então eu lutei
Para poder alcançar
Para sempre esta batalha eu vencer
Meu Senhor de Nazaré
Junto a vós eu tenho fé
São Miguel veio aqui me proteger
Para sempre eu vos louvar
Consciente eu devo estar
Neste caminho para eu saber me defender
Me ﬁrmar em meu lugar
Para poder ensinar
Tudo enquanto que de Vós eu aprender
Vós me deu uma missão
Essa Luz na Escuridão
Santa Doutrina para sempre eu replantar
Sou a semente que germina
No jardim da minha Rainha
Árvore sombreira, ﬂoresce e frutiﬁcará
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5. TENHO FÉ (continued...)

Senhor Santo Jesus
Agradeço a Vossa luz
Me iluminou para eu saber perdoar
Cheguei na casa do perdão
Vós abriu meu coração
A Vossa luz começou a me ensinar
A ter amor e perdoar
E com amor pedir perdão
É minha guia no caminho da redenção
Meu coração é um livro aberto
Para vós ler e escrever certo
O mandamento da Luz da Salvação
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6. BENDITO SEJA O SOL

Bendito seja o Sol,
A Lua e as Estrelas
Nunca vi tanta beleza
Nas alturas a brilhar
Agradeço à esta Luz
Que nunca me deixa sozinho
Ilumina meu caminho
Os meus passos vai guiar
No rumo do Amor
Da Fé e da Verdade
É na Espiritualidade
Que eu devo consagrar
Entregando a minha vida ao Divino
É o senhor do meu destino
É Luz que me faz brilhar
Faz Brilhar
Na minha consciência
Aumenta a minha inteligência
Me da poder de conhecer
O Sentido verdadeiro da existência
Vejo com a clarividência
Que me dá, este poder
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7. MEU SOBERANO PAI

Oh meu Soberano Pai
Digníssimo Criador
Clareia, clareia, clareia aqui Senhor
Clareia, clareia, clareia aqui Senhor
No mundo da escuridão
É tão terrível de enxergar
Só Vós, Senhor, só Vós, para me iluminar
Só Vós, Senhor, só Vós, para me guiar
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8. EU NÃO VIM PARA FICAR

Eu não vim para ﬁcar
Um dia eu vou partir
Quando chegar a hora
Eu vou me despedir
Adeus ao mundo de ilusão
Adeus ao mundo pecador
Adeus terror e a escuridão, que aﬂição
Adeus ao ódio e o rancor
Adeus maldade
Adeus ignorância
Adeus falsidade
Adeus arrogância
Eu não vim para ﬁcar
Porque eu não sou daqui
Eu sou de outro lugar, no além-mais
É da onde é que eu vim
Meu Mestre me chama
Para subir a montanha
No topo está o trono
Em que Ele está sentado
É o Mestre manifestado
Usando seus aparelhos
Falando por suas bocas a palavra
Que enxota os malfazejos
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8. EU NÃO VIM PARA FICAR (continued...)

Bom dia paz
Como vai amor
Tudo bom paciência
Bem-vinda obediência
Sinto por Vós grande respeito
Me dá ﬁrmeza e coragem
Reﬂetido num espelho eu vejo
Surgir em mim a Vossa imagem
Dou bom-dia à bondade
Peço a bênção à caridade
Sou amigo da alegria
E venero a humildade
Vou para o país da luz
É onde eu devo estar
Meu refúgio é o coração de Jesus
É a quem eu devo amar
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9. MEU PAI

Meu Pai, meu Pai, meu Pai
Vós me dê o seu amor
Jesus Cristo de luz
Meu divino Salvador
Minha Mãe de amor do Céu
O perfume desta ﬂor
No céu dourado e na noite estrelada
Eu contemplo o esplendor
No coração, santuário do divino
Meu Santíssimo Senhor
Jesus, Jesus, Jesus
Segurai minha cabeça
Dominai meu pensamento
Clareai meus sentimentos
Em meus sonhos apareça
Para o que eu ﬁzer
E também o que eu disser
De comum acordo esteja
Com a Vossa Lei
Esta palavra tão divina
Que decide a minha vida
Dou glória a Deus
Por meu Mestre e sua luz,
O Santo Daime e esta Doutrina
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10. SALVE A ALVORADA

(Oﬀered to Claudia Charnaux)
Salve alvorada
Fonte pura, Mãe Sagrada
Brilho da luz prateada
Que clareia está missão
Vós me ajude
A seguir neste caminho
Com meu Mestre e meu Padrinho
Jesus Cristo e São João
Vós me ensine
A lutar com a crueldade
A ingratidão e a falsidade
Que vem da escuridão
Bendita seja
Sempre Virgem Imaculada
Brilha na noite estrelada
Clareando a imensidão
Louvada seja
Santa Mãe do sol nascente
Que ilumina minha mente
Brilha no meu coração
Salve alvorada
Fim de uma longa noite escura
De tormento e amargura
De aﬂição e de sofrer
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10. SALVE A ALVORADA (continued...)

(Oﬀered to Claudia Charnaux)
Vós anuncia o ﬁm da dor
E um novo dia de esplendor
Com alegria
Santa paz e bem querer
Só Vosso amor
É quem perdoa minhas dívidas
Que cura minhas feridas
E redobra meu viver
Mesmo cansado
Doente e ferido
Não me sinto esmorecido
Vós quem vem me defender
Vós me ajude
A iluminar estas entidades
E livrá-las da maldade
Para que possam renascer
Oh Mãe Bendita
Fonte da Luz Sacrossanta
Quem me dá minha esperança
E me ensina a viver
É com bondade, é com pureza
É com verdade, é com ﬁrmeza
Muita calma
No tratar e no fazer
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10. SALVE A ALVORADA (continued...)

(Oﬀered to Claudia Charnaux)
Vossa pureza é meu escudo
Com Vosso amor eu tenho tudo
Minha proteção
Vem da vossa compaixão
Felicidade
É viver em paz ao vosso lado
Sempre limpo e sem pecado
Para poder Vos amar
De coração
E com todo entendimento
Com o mais puro sentimento
A Vós eu me entregar
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11. VOU CHAMAR MEU CANTADOR

(Oﬀered to Ernani Morais)
Estou na casa do Senhor
E aqui eu vou cantar
O santo amor que eu recebi
Quando cheguei, quando sorri
Quando chorei, quando sofri
Na luz de Deus foi que eu renasci
Na paz, no amor
Na luz eu vou cantar
Glória ao Senhor
Gloriﬁcar o que ele me dá
Misericórdia, misericórdia
Nossa Senhora do Céu
É meu escudo, é minha espada
A força de São Miguel
Vou chamar meu cantador
Que viaja lá no Céu
Quando ele chega começa a cantar
A luz de Deus nosso Senhor
O Amor de Cristo redentor
Chamo as estrelas para nos curar
É uma, são duas, são três, são sete mil
Salve as falanges
Dos bons espíritos
No azul do céu do Brasil
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11. VOU CHAMAR MEU CANTADOR (continued...)

(Oﬀered to Ernani Morais)
É brasileiro Tupiraguara
Salve os Tupi da beira-mar
Beirando as águas da Guanabara
Tem luz no topo de Itanhangá
A Floresta e seus mistérios
Suas Plantas, seus remédios
Deus criou para nos curar
Os cablocos já sabiam
Medicina já faziam
Folha, Cipó, Água, Fogo e Ar
Eu chamo Estrela, Estrela vem
Para nos Iluminar
Com o Amor de quem quer Bem
A Saúde e o bem-estar
É o Santo Daime; Juramidam
Seu poder de revelar
Plantas Sagradas da Grande Mãe
As medicinas da Amazonia-AYÀ
Mas o dragão está rugindo
E as espécies se extinguindo
Na terra no mar e no Ar
O planeta se aquecendo
Tantos animais sofrendo
Não estão tendo aonde habitar
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11. VOU CHAMAR MEU CANTADOR (continued...)

(Oﬀered to Ernani Morais)
Mas o dragão está rugindo
Com seu fogo destruindo
Vida na terra mar e ar
O planeta se aquecendo
E o gelo derretendo
Meu Deus do céu aonde o mar vai parar
Eu rogo a Deus, Deus das galáxias
Por nosso globo mundial
Socorra o planeta Terra
Da calamidade ambiental
A expansão da consciência
Poderá salvar a Terra
Iluminando as inteligências
Para o começo de uma nova Era
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12. EU VIM AQUI PARA UNIR

Eu vim aqui para unir
Eu vou rezar para juntar
O que pelo diabo foi separado
Meu Deus do céu, minha Rainha
Valei-me meu São Miguel
Nesta luta não entro desarmado
Minha arma é o nome do meu rei
É com ele que eu chegarei
Para rezar, para livrar, para curar
Religar o que foi desligado
A gente planta, ele arranca
Levantamos, ele derruba
Parece não ter ﬁm esta longa luta
A gente cura, ele adoece
A gente lembra, ele esquece
Nuvem que escurece, é uma sombra sua
Mas o amor de Deus é bem maior
Luz que brilha tudo em seu redor
Eu vim para te socorrer, essa luz é para você
Vem do brilho do sol
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12. EU VIM AQUI PARA UNIR (continued...)

Brilho do sol, brilho da lua
Aprendi com meu padrinho
A iluminar o Seu Tranca Rua
O negativo e o positivo
É pra ﬁcar tudo unido
Como bons amigos, vamos vencer esta luta
Esta luta é pela união
O arrependimento e o perdão
Que vem do Cristo Redentor
Ele é o mestre do amor
Mais meu senhor São João
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13. ESTRADA DO DESTINO

Estou andando nessa estrada do destino
Ando bem devagarinho, sem a nada eu temer
Nossa Senhora, vossa glória, vossa história
É gravar bem na memória para agora eu dizer
Eu estou aqui e vou viajar
Meu destino é Jesus
É o mestre desta luz
É com quem vou me encontrar
Nossa Senhora que se chamava Maria
Recebeu a visita do arcanjo Gabriel
Que dizia que ela era a escolhida
Bendita entre as mulheres
Pelo divino Pai do céu
Pronto, se entregou e disse
Eu sou a serva do Senhor
Vossa vontade seja feita
Ficou alegre e satisfeita em receber o Salvador
Santo Daime me dá asas pra voar
Me dá luz pra eu enxergar o interior da minha mente
Me dá saúde, me dá força pra viver
Entender e resolver, tudo claro e transparente
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13. ESTRADA DO DESTINO (continued...)

Dou graças a Deus e a meu padrinho
Graças a Deus e à Virgem Mãe
Por essa doutrina divina
Que protege e ilumina
Bendito é Juramidam
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14. NA PRESENÇA DO SENHOR

Sorrio
Estou na presença do Senhor
É lindo seu brilho divino
Do mais puro Santo Amor
Estou feliz
E aqui eu vou cantar
Junto a meu Mestre Divino
Para sempre iluminar
Escuto
A voz que clama no deserto
Suas palavras viajam no tempo
E chegam no momento certo
Meu São João
Nunca deixou de nos amar
E até hoje nos guia, ensina
Nos protegerá
Avisto
A luz que vem de São João
O vento divino anuncia
O tempo da ressurreição
A redenção
Do nosso Mestre Sagrado
A salvação
O perdão dos nossos pecados
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15. BENDIÇÃO

Dou viva ao sol e a lua
E toda natureza
Beleza de Deus resplandece
Faz tudo brilhar
Levanto a cabeça pro céu
E contemplo as estrelas
Seu brilho eterno me diz
Pra eu conﬁar
No reino celestial
Fluente luz universal
Destino só existe um, é pra realizar
Cumprir a vontade de Deus
Servindo a meu Mestre Irineu
E ao meu padrinho querido
Que me deu essa luz
Bendito seja aquele que abriu meu caminho
Sua vida pra mim é exemplo de iluminação
Para sempre eu poder lembrar como é bom ter um padrinho
Principalmente quando o nome dele é Sebastião
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15. BENDIÇÃO (continued...)

Sua presença transparente
Coração que ama todos igual
Padrinho salvou tanta gente
Livrou-lhes do mal
Com o brilho do sol e da lua
Foi quem me tirou da ilusão
Não só a mim, mas ao senhor Tranca Rua
E todos meus irmãos
Agradeço de coração o que de vós eu recebi
Vossa atenção, coragem, saber, vosso bem querer
Vós me ensinou a seguir para sempre esta Santa Doutrina
É levantar esta bandeira e servir este poder
Saúde eu peço a meu Pai
Caminho por onde ele vai
Sou ﬁlho, Senhor, sou ﬁlho e tenho saudade de vós
Saúde para eu seguir
Mandamentos eu poder cumprir
Para chegar, Senhor, chegar cada vez mais perto de vós
Para chegar, senhor, chegar cada vez mais perto de vós
Saúde eu peço a meu Pai
Caminho por onde ele vai
Sou ﬁlho, Senhor, sou ﬁlho e tenho saudade de vós
Saúde para eu seguir
Mandamentos eu poder cumprir
Para estar, Senhor, estar cada vez mais junto com vós
Para estar, Senhor, estar cada vez mais junto com vós
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16. LÁ NO MAPIÁ

Um dia lindo eu mirava com a Senhora
Eu sonhava a cantar, <font color=blue>lá no Mapiá</font>
Estava linda tão formosa uma jóia preciosa
A brilhar, <font color=blue>sua luz de cristal</font>
Vim pisando macio
Chegando de mansinho para escutar
<font color=blue>Era um canto de saudade
De amor, felicidade
A Santa paz no nosso lar</font>
Hoje é um dia de alegria
Minha família reunida cantando hinário
<font color=blue>No vosso aniversário</font>
Parabéns oh Mãe querida
Muitos anos nesta vida pra ser feliz
<font color=blue>Deus é quem te diz</font>
Sois a ﬂor que mais brilha
Vosso brilho nos ensina amar a Deus
<font color=blue>E cumprir seus mandamentos
Suportar os sofrimentos
Se consagrar pra receber
E cumprir seus mandamentos
Se livrar dos sofrimentos
Santiﬁcar o nosso ser</font>
Neste Hino os homens cantam o texto em preto e as
mulheres o texto em azul.
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17. QUEM CHAMOU FOI YAWÁ

Cada vez que a vós eu lembro
Nessa noite de luar
Sinto em mim vossa presença
Que ensina eu amar
A Deus sobre todas as coisas
Deixando prá trás a ilusão
Cada vez me surpreendo
Com a vossa compaixão
Vejo na Montanha Sagrada
O espírito que nela está
É uma cabocla pintada
Que pescava na beira-mar
A Senhora da Pedra Grande
Veio aqui pra me curar
Quem chamou foi Yawá
O pajé dos Yawanawá
Aos 97 anos pisou na beira-mar
Chegou em minha casa e começou a cantar
Com as santas medicinas
E a magia dos animais
Trouxe a força da ﬂoresta
Das plantas sacramentais
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17. QUEM CHAMOU FOI YAWÁ (continued...)

E disse que os oceanos
Tem também o seu espírito
São do mesmo tamanho
Como o das montanhas e o dos rios
Que a Mãe Natureza espera
A união de todos seus ﬁlhos
Defender vida na Terra
Dos terríveis inimigos
A Ignorância mais a ganância
Chamam a desolação
O desrespeito e o que não é direito
Geram a destruição
Vamos lutar com coragem
ﬁrmando a Nova Aliança
Que depois da tempestade
Quem chega e a abonança
O amor que a vos eu tenho dentro do meu coração
Peço a Deus que me ensine a consagrar com perfeição
Que respeito é obediência gratidão é ﬁdelidade
Para sempre ao vosso lado é a minha felicidade
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18. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Meu pássaro sagrado chegou
E me convidou
Para voar
Lá no alto do céu
Subi, subi, subi
Até chegar
Ao meu São Miguel
Salve o vento das alturas
As nuvens brancas ao luar
Salve a Rainha da formosura
Que me dá asas pra eu voar
Além da imaginação
Muito além do pensamento
É voar com o coração
Na emoção
Do puro azul do grande ﬁrmamento.
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19. PERGUNTEI AOS MEUS IRMÃOS
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