Sou Feliz

1. SOU FELIZ

Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz,
eu sou feliz, porque estou no meu país.
No meu país, que o Senhor me ordenou,
pra eu cumprir esta missão com meus irmãos.
De braços dados vamos todos caminhar,
nesta ﬂoresta de imensa miração.
Cantando alto vamos louvar ao Senhor,
pedindo a Ele que nos dê a salvação.
Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz.
pois foi Jesus quem me mostrou esta missão
Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz.
por eu poder estar aqui com meus irmãos.
Rogando a Deus e à Virgem da Conceição,
ao nosso Mestre o Rei Juramidã.
Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz,
eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz.
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2. O SOL

O sol surgiu com força do esplendor,
os raios que você vê é força de nosso Senhor.
O sol que brilha é luz de nosso Senhor,
O plantão de cada dia que nosso Senhor deixou.
A luz divina clareia o teu amor,
limpa bem a tua mente e te mostra o Senhor.
Por isso eu canto, eu canto com muito amor,
o mistério em que me encontro, é do Pai Nosso Senhor.
Por isso eu digo, eu digo com muito amor,
Se o irmão não tem ﬁrmeza, peça ao nosso criador.
O sol que brilha é luz de nosso Senhor
Se o irmão está perdido, se oriente, por favor.
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3. O MESTRE

Eu sou o Mestre, o Mestre desta missão.
Trabalho de sol a sol, à noite faço serão.
Trabalho desta forma pra unir os meus irmãos.
Eu sou o Mestre fundador desta missão,
o lema deste Mestre é paz, amor e união.
A minha vida eu trago para você,
dentro de um livro aberto que é pra você conhecer.
O teu respaldo eu deixo com você,
fazendo a tua parte que é pra se fortalecer.
Nestes hinários que trago para vocês,
têm muitas coisas boas que é preciso entender.
A tua paz, você tem que criar,
e o teu amor, você tem que plantar.
A união é fruto do esplendor,
quem não tiver jardim não colhe nenhuma ﬂor.
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4. EU SOU

Eu sou, eu sou, eu sou o seu doutor,
Trazendo o remédio para curar a tua dor.
A tua dor foi você quem criou
Eu trago o remédio para curar a tua dor.
Eu venho de branco, trazendo o amor,
Te entrego o remédio e levo a tua dor.
Eu venho, eu venho, eu venho de verdão,
Trazendo a alegria e deixando em tuas mãos.
Nesta doutrina, você vai encontrar,
Paz, amor, e alegria e tudo que te faltar,
Estando nesta linha
Nada vai te atrapalhar.
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5. A RAINHA DA FLORESTA

A Rainha da ﬂoresta,
foi Ela quem ordenou.
Eu falar com o caboclinho,
pra mostrar o meu amor.

2x

O meu amor eu vi,
lá no meio da ﬂoresta.
Fiquei muito satisfeito,
quando vi o meu amor.
Completado o meu prazer,
dei o meu agradecer.
Saí pela porta aberta,
que minha Mãe reservou.
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6. O MESTRE, MESTRE

O Mestre, Mestre vem do solo,
do solo do meu Senhor.
Ele nasceu na ﬂoresta,
da Rainha do amor.
O Mestre, Mestre é mistério,
que ninguém sabe explicar.
Só o nosso fundador
teve este merecer.
O Mestre, Mestre é divino.
é paz, amor e alegria.
É também o nosso guia,
da Doutrina do Senhor.
O Mestre, Mestre tem poder,
pra entrar seja onde for.
Ele é o caminho certo
daqueles que procurar.
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7. SOU FILHO

Sou ﬁlho do nosso Pai,
sou ﬁlho da nossa Mãe.
Nasci dentro da ﬂoresta,
sou o vosso Salvador.
Trabalho com minha Mãe,
doutrinando os meus irmãos.
Pra levar ao nosso trono,
pra entregar ao Papai.
Este mundo de meu Deus,
está entregue em minhas mãos.
Aqueles que me ouvirem,
vão subir para o Papai.
Vão subir para o Papai,
aqueles que merecer.
Se ﬁzerem seus pedidos
e retribuir os mesmos.
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8. APARELHO

Agradeço aos meus irmãos,
àqueles que compreender.
Treino aqui um aparelho,
pra ser meu transmissor.

2x

Este transmissor é meu,
que mandei pra te ajudar.
Estas palavras são minhas
e é preciso considerar.
Considerando estas palavras
que mandei pra te ajudar
Tu terás um grande prêmio
que dou pra você levar.
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9. ESTA BEBIDA

Meus irmãos eu vou dizer
mais um dos meus pareceres.
O irmão não ache ruim
quando começar a sofrer.
É preciso ter amor
e respeito muito mais.
Esta bebida é a vida,
é o sangue do Salvador.
Então vamos compreender,
o que Eu quis lhe dizer.
É preciso ter cuidado.
para não se executar.
Então deixe de brincar,
passe a se respeitar.
Eu não quero dar mais vida,
àquele que não procurar.
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10. VALSA DE AMOR

Vamos todos cantar com amor,
esquecendo o rancor que Deus não lhe deixou.

valsa

Vamos todos viajar comigo,
num barco sem vela que Deus me deixou.
Cantando esta valsa de amor,
nós chegamos ao trono de nosso Senhor.
Este barco que tenho é dourado,
em cima ele tem o nome de amor.
O leme deste barco é meu,
mas só pega no mesmo o que merecer.
Merecendo este leme eu te dou,
mas precisa ﬁrmeza pra não naufragar.
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11. EU PEÇO

Eu peço, peço, peço.
Peço pra você ouvir.
A vida que você tem,
é digna de você zelar.

2x

Você zelando a vida,
zela também o teu Pai.
Zela também tua Mãe,
e os irmãos que te olharem.
Por isso eu peço, peço.
Peço pra você ouvir.
A mensagem deste Mestre
veio pra te conduzir.
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12. NÃO ADIANTA PENSAR

Não adianta pensar,
em querer se promover.
Aqui só recebe título
aquele que merecer.
Recebendo o seu encargo,
faça por onde chegar.
Não ﬁque no anonimato,
para não se atrapalhar.
É preciso ter ﬁrmeza,
e amor no coração.
Pra chegar com esse título
onde eu determinar.
Chegando neste ponto,
com amor e alegria.
Tu recebe a coroa
de Mestre merecedor.
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13. ESTE TRABALHO

Este trabalho do Mestre
é preciso respeitar.
Os vícios ﬁcam lá fora,
e as vaidades mais pra lá.

2x

É preciso ter respeito,
e também um amor puro.
Vamos todos respeitar
a doutrina do Senhor.
Respeitando esta doutrina,
vamos ﬁcar no amor.
Só vai ﬁcar no amor,
aqueles que respeitar.
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14. HUMILDADE

Humildade não é pobreza,
e também não é fraqueza.
É o símbolo da doutrina
daqueles que merecer.
Só merecem este prêmio,
aqueles que procurar.
É preciso ter amor,
e ser ﬁrme ao Senhor.
Aqueles que forem ﬁngido
procurando ser humilde
Vão ﬁcar na ilusão,
e não vão ﬁcar comigo.
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15. A RAINHA DAS RAINHAS

Meus irmãos venho chegando,
com amor e alegria.
Trazendo a nossa Mãe,
a rainha das rainhas.
Ela veio nos visitar,
com todas as honrarias.
Encontramos a casa suja
e os corações vazios.
Depois desta humilhação,
que ﬁzemos com Mamãe.
Eu resolvi botar ordem
aonde eu comandar.
Aquele que não quiser,
trate de se retirar.
Que agora é linha dura,
é para se respeitar.
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16. VALSA DE ANIVERSÁRIO

Aqui quem canta sou eu,
no aniversário de quem mereceu.

valsa

Merecendo esta festa eu te dou,
é o presente que posso te dar.
Vamos todos cantar parabéns,
rogando a Deus o vosso amor.
Vamos todos cantar parabéns,
pedindo a Deus o ano que vem.
Vamos todos cantar com amor,
os parabéns do merecedor.
Esta festa de aniversário,
é de todos que merecerem.
Esta festa de aniversário,
é da Virgem da Conceição.
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17. GENERAL

Sou general,
do exército de Jesus.
Trabalho nos três mistérios,
no céu, na terra e no mar.

2x

Sou general,
sou general de divisão.
Recebi meu galardão
na corte celestial.
Eu neste mundo,
fui um pecador.
E na eternidade
sou general, sou professor.
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18. MENINO JESUS

Menino Jesus,
símbolo superior.
Perdoai os vossos ﬁlhos,
neste mundo pecador.
Menino Jesus,
símbolo dos defensores.
Defendei os inocentes,
neste mundo pecador.
Menino Jesus,
dono de todo amor.
Derramai as vossas bênçãos,
neste mundo pecador.
Vou viajar,
vou levar muita saudade.
Se Deus me der licença,
voltarei neste lugar.
Vou viajar,
já levando a permissão.
Voltarei com todo amor,
aqui dentro desta missão.
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19. FANATIZADO

Vivia fanatizado,
no mundo da ilusão.
Pensando que ia certo
no caminho da perdição.
A minha mãe foi quem me trouxe,
pra conhecer estes primores.
Para ser um ﬁlho seu,
ﬁlho de nosso Senhor.
O nosso Mestre está à frente
dono de todos primores.
Mandou que me ﬁrmasse,
na ﬁrmeza onde estou.
Vamos todos meus irmãos,
trabalhar para o papai.
Porque somos ﬁlhos eternos,
não devemos fracassar.
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20. ESTRELA PEQUENINA

Estrela pequenina,
vós me dá o seu amor.
Para eu seguir na verdade,
do nosso Pai criador.

2x

Estrela pequenina,
vós é grande o seu amor.
Derramai a vossa benção
neste mundo pecador.
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21. ESTOU AQUI

Meus irmãos estou aqui,
com prazer e alegria.

2x

Abençoando os trabalhos,
da sempre Virgem Maria.
É preciso trabalhar,
que o trabalho é Deus quem dá.
Tomar o Santo Daime,
para poder navegar.
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22. MEU PADRINHO

Meu padrinho eu lhe peço,
que limpe meu coração.
Perdoai as minhas culpas,
e me dê o santo perdão.
Oh! Meu divino Mestre,
a vós vou lhe pedir.
Me dê conforto e amor,
para eu poder seguir.
Para um dia eu alcançar,
o trono da Virgem Maria.
Oh! Minha Virgem Mãe,
a vós vou lhe pedir.
Perdoai as minhas culpas,
E me dê a salvação.
Oh! Minha Virgem Mãe,
a vós vou lhe pedir.
Me dê a Santa Luz,
para mim e os meus irmãos.
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23. MEU MESTRE

Meu Mestre me levou,
à casa da Virgem Mãe.
Para eu reconhecer,
para eu reconhecer.
Quando me avistei,
com a minha Virgem Mãe.
Pedi a vossa benção,
e também o santo perdão.
Ela me abraçou,
com todo amor.
Com todo amor,
para eu ser da mesma ﬂor.
Eu tinha que voltar.
por ordem superior.
Meu Mestre me trouxe,
e deixou-me onde estou.
Quando pisei na terra,
senti balancear.
Firmei meu pensamento,
e continuei a mirar.
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24. PRIMEIRO DE JULHO

Dia primeiro de julho,
fui fazer uma viagem.
Entregar minha família,
ao Divino Salvador.
Quando me apresentei,
junto com minha família.
Meu Mestre me recebeu,
sorrindo de alegria.
Meu Mestre a vós me entrego,
junto com minha família.
Meu Mestre nos recebeu,
com amor e alegria.
Ouvi meu Mestre dizer,
com toda sabedoria.
Assim eu queria todos.
dentro da soberania.
Só se levam na ilusão,
não cuidam da obrigação.
Depois ﬁcam reclamando,
que estão na escuridão.
Meu Mestre a vós eu peço,
dentro do meu coração.
Não me falte com esta Luz,
nem sem a sua proteção.
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25. A FORÇA CHEGOU

A força chegou
O mar balanceou
A terra estremeceu
Deus do céu foi quem mandou

2x

As estrelas nas alturas
Com sua luz de cristal
A lua é quem dá força
Neste mundo universal
O sol está ﬁrmado
Não sai do seu lugar
É o Pai Universal
Veio para nos clarear
Jesus Cristo já chegou
Com sua arma na mão
Trazendo a saúde
Para todos seus irmãos.
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26. ENTIDADE

Baixou uma entidade,
do reino celestial.
Trazendo uma mensagem,
do nosso Pai universal.

2x

Tendo fé no Pai eterno,
e na Virgem da Conceição.
Tendo fé em Jesus Cristo,
o dono desta missão.
O dono desta missão,
é o dono de todo amor.
Tendo fé e tendo amor,
e vontade de vencer.
Chegando neste ponto,
com amor e alegria.
Tu combate os inimigos,
com toda sabedoria.

26

27. QUARTEL GENERAL

Fui ao quartel general,
receber minha promoção.
Fiquei muito satisfeito,
com tudo que aconteceu.
O general Juramidã,
foi quem me orientou.
Para eu ir à Mamãe,
receber a consagração.
A minha Mãe me consagrou,
e mandou eu me ﬁrmar.
Para poder trabalhar,
nesta casa graciosa.
Agradeço ao Papai,
agradeço a Mamãe.
Agradeço a todos seres,
agradeço aos meus irmãos.
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28. DECLARAÇÃO

Vou começar me declarar,
Com muita satisfação.
Eu sou um general,
Do velho Juramidã
Ninguém não se admire,
Todos ﬁquem em seus lugares.
Eu tenho um Dr.
Dado pelo Pai eterno.
A minha Mãe que me ensina,
Como eu viver aqui.
Não ouvir conversa à toa
De quem não quiser seguir.
Poucos são pra te ajudar,
E muitos pra te atrapalhar.
Pise ﬁrme com coragem,
Ninguém vai te derribar.
Fiquem todos sabendo,
Que aqui dentro do poder.
Só recebe quem merece,
Ou quem faz por merecer.
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29. SANTA CLARA

Santa Clara é minha guia,
não me deixe esmorecer.
Vós me dê vosso conforto,
para eu poder vencer.
Santa Clara é a luz,
vós me dê o seu clarão.
Para eu ser bem feliz,
muito longe da escuridão.
Santa Clara é a lua,
vós me dê o vosso brilho.
Para eu também brilhar,
aqui dentro do seu poder.
Santa Clara clareou,
nunca deixou de clarear.
Vós me dê a Santa Luz,
para eu poder caminhar.
Santa Clara é Mamãe,
a dona deste poder.
Ela dá luz aos vossos folhos,
aqueles que quiser aprender.
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30. MAMÃE HOJE É SEU DIA

Mamãe hoje é seu dia,
vamos todos festejar.
Cantemos com alegria,
porque Mamãe aqui está.
Mamãe vós nos quer bem,
mamãe vós tem amor.
Mamãe é carinhosa,
mamãe é tão bondosa.
Mamãe minha mãezinha,
vós nos queira perdoar.
Todos temos a esperança,
de um dia lá chegar.
Minha Mãe, minha querida,
dona do meu coração.
Confortai esta irmandade,
e faça todos feliz.
Sou ﬁlho do nosso Pai,
sou ﬁlho da nossa Mãe.
Sou ﬁlho de todos seres,
junto com os meus irmãos.
Recebi esta lição
do nosso chefe imperial.
Que mandou eu vir cantar,
junto com os meus irmãos.
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31. FIRMAI MEU PENSAMENTO

Firmai meu pensamento,
e aplanai meu coração.
Me dê minha saúde,
tenha de mim compaixão.
Me dê vosso conforto,
e a Santa Luz.
Me dê minha doutrina,
para eu seguir nesta luz.
Meus dias estão contados,
vós queira me perdoar.
Tenho que me limpar,
para voltar para o meu lugar.
Eu não sou daqui,
e nem vim para ﬁcar.
Vim fazer um trabalho,
e voltar para o meu lugar.
Todos prestem atenção
no aviso que vou dar.
Não se iludam com a matéria,
que ela está em seu lugar.
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32. ESTALEI MEU CHICOTE

Estalei meu chicote
Para todo mundo ouvir
Quem não quiser acreditar
Se prepare para ouvir
Estalo com a mão direita
Estalo com a mão esquerda
Me defendo com a cruz
Dos inimigos trapaceiros
Maus fazejos vêm chegando
Se preparem para apanhar
Já não tem mais jeito
O consolo é só chorar.
Corto pra cá, corto pra lá
Corto em todo lugar
Corto tudo que é ruim
Quem não quiser se doutrinar
As ordens estão severas
Não podemos vacilar
Precisamos nos unir
Senão vamos apanhar
Nosso Mestre me ordena
Eu tenho que executar
Eu não posso ser omisso
às ordens que meu Pai dá
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33. EU VOU CHAMAR

Eu vou chamar
Na linha de Arrochim
Os meus caboclos
Para vir aqui curar.

2x

Eu vou chamar
Já chamei e já chegou
Os meus caboclos
Trazendo o meu Beija-ﬂor.
Meu Beija-ﬂor
Canta, canta com amor
Meu Beija-ﬂor
Beija, beija com amor.
Meu Beija-ﬂor
É das Campinas desta ﬂor
Meu Beija-ﬂor
Está aqui com todo amor.
Os meus caboclos
São da linha de Arrochim
Os meus caboclos pertencem
Ao meu Padrinho
Eu vou chamar
Sempre que eu precisar
Os meus caboclos
Para vir nos ajudar
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33. EU VOU CHAMAR (continued...)

Meu Chefe Império
Me entregou este poder
E eu só tenho
Muito que agradecer

2x

Eu me balanço
Balanço meu maracá
A força vem
Para vir nos ajudar.
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34. VIVA O DIVINO PAI ETERNO

Viva o Divino Pai Eterno,
e a Rainha da ﬂoresta.
Viva Jesus Cristo Redentor,
e o Patriarca São José.
Viva todos Seres Divinos,
e o nosso chefe Império.
Viva toda irmandade,
e a eternidade.
O Santo Cruzeiro,
é a Santa Luz.
Vamos viajar,
cantando e rezando.
Para nós chegarmos
à eternidade.
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35. BALANÇO

Eu balanço, eu balanço,
e quero ver quem vai ﬁcar.
No céu, na terra e no mar,
sempre estou em meu lugar.
Na terra meu nome é este,
no mar sou Adão Marinho,
No céu sou Midã,
e sou ﬁlho da Rainha.
Sou ﬁlho do Chefe Império,
o dono destes ensinos.
Minha Mãe me trouxe aqui,
para zelar estes ensinos..
Eu convido os meus irmãos
que queiram me escutar.
Para junto comigo,
esta missão cultivar
O nosso Mestre vai falar,
o nosso Mestre está falando.
Eu mandei balançar,
para ver quem está comigo.
Eu só vejo é rum, rum, rum,
e muita gente escapulindo.
E ainda saem dizendo
que estão junto comigo.
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36. LEMBRANÇA DO CENTENÁRIO

Jura é Papai,
Midam são seus herdeiros.
Eu sou Adão Midã,
Eu também sou herdeiro.
Vamos por aqui
Eu vou te mostrando.
Pise ﬁrme e siga em frente
Com amor ao onipotente.
Eu vou te entregando,
Não vá se admirar
É pra você zelar,
E depois me entregar.
Neste jardim de ouro,
Está o meu amor.
Está meu coração,
Cristalizado com amor
Preste atenção,
Eu vou te orientando.
Precisa me ouvir,
Toda hora e todo instante.
Pronto Papai,
Eu prometo zelar.
Este jardim de ouro,
A onde está o seu amor
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36. LEMBRANÇA DO CENTENÁRIO (continued...)

Está seu coração
Cristalizado com amor.
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37. VENHO DE LONGE

Meus irmãos venho de longe,
do começo da história

2x mazurca

Sempre dentro da doutrina
do divino Pai eterno.
Meus irmãos eu vou dizer,
porque mandaram eu publicar.
Quem for ﬁlho apanha,
quem não for vai sofrer.
Eu peço a Santa Maria,
em nome de Jesus Cristo.
Vós tenha compaixão
dos vossos ﬁlhos pecadores.
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38. SANTO ANTÔNIO

Eu recebi do meu Pai,
estas pétalas de amor.

2x

Para sempre eu festejar
a Santo Antônio com amor
Santo Antônio é padroeiro
do evangelho do Senhor.
É um dos cardeais,
da corte celestial.
Vamos todos nós cantar,
com carinho e com amor.
Vamos todos nós louvar,
com fé e com vigor.
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