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1. O DIÁRIO

Eu entrei num grande estudo
Com o mestre a doutrinar
Começou logo por mim
Veio comigo falar
Este caminho é divino
É por onde chega lá
Mas é preciso ter amor
É preciso se humilhar
Eu entrei neste caminho
Comecei me admirar
O meu corpo balançou
Deu vontade de chorar
O mestre disse para mim
Filho meu tem que vencer
Com ajuda do meu mestre
Eu comecei o ABC
Eu abri o meu Diário
Para todo mundo ler
Todos que estiver ouvindo
Comece a ler o ABC
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1. O CRUIZEIRO DO SOL

Meu pai quero irradiar
O amor que aqui vós me dá
Ser um espelho da lua
Brilhar na terra , no céu e no mar
Irradiar a vossa verdade
Com esse amor dentro do meu coração
Expandir a vossa doutrina
Para todos nossos irmãos
Chegou São Miguel Arcanjo
Com a espada da salvação
Enxotando todo malfazejo
Que aparecerem na nossa missão
Chegou São Miguel Arcanjo
Pisando a cabeça do dragão
Mostrando para todos eles
Que é protetor da nossa missão
Eu vi o Cruzeiro do Sul
Brilhando no céu do Juruá
Meu Padrinho, estava presente
Eu senti vontade de chorar
Senti a vossa presença
Naquela imensidão
Tenho certeza que estava presente
Com o amor do seu coração
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1. O CRUIZEIRO DO SOL (continued...)

Vou chamar o meu Rei Salomão
Para me dar a vossa benção
Para poder seguir a doutrina
E cumprir a minha missão
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2. LUZ DE AMOR

(Oﬀered to Idelberto)
Meu deus me Jesus Cristo
Me ajude , por favor
Ilumine o meu perdão
Com a sua LUZ DE AMOR
A sua LUZ DE AMOR
Eu espero receber
Para mim seguir meus passos
E saber agradecer
Agradecer a todos seres
Do divino poder
A minha mãe que me ensina
Eu não devo esmorecer
Agradeço a meu mestre
E a quem me trouxe aqui
Também todos meus irmãos
Que me ajudam a seguir
Que me ajudam a seguir
Nessa estrada do amor
Respeitando a todos eles
Também dando o seu valor
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2. O CONFORTO

Quando eu cheguei
Nesta missão
Eu cheguei já quase morto
Mais o meu Pai, me recebeu
Seu Conforto ele me deu
Para eu bem me curar
Peço a meu Pai, que me ajude
Me de Paz, me de Amor
Para eu bem aprender
A vós eu peço, o meu perdão
Para mim e meus irmãos
Que nesta casa aqui chegar
Oh minha mãe, me de ﬁrmeza
Me de luz, me de clareza
Para eu bem aprender
A vós eu peço o meu perdão
Para eu seguir nesta missão
E de voz nunca me esquecer
Estou aqui nesta missão
A começar do ABC
Para eu nunca me esquecer
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2. O CONFORTO (continued...)

Vós me ajude, me dê conforto
Me segure em meu posto
Para eu bem trabalhar
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3. AGRADEÇO

(Oﬀered to João Mesquita)
Eu agradeço a meu mestre
Eu agradeço a São João
Eu agradeço a todos seres
E a todos meus irmãos

valsa

Eu andei quase perdido
No mundo da ilusão
Meu Mestre me acolheu
E me tirou da escuridão
Ouço a chuva dizer
Sinto o vento me soprar
Que o nosso mestre tem poder
Aqui na terra e no astral
Sinto a força estremecer
Vejo tudo balançar
Peço conforto a meu mestre
Pra ﬁcar ﬁrme em meu lugar
Sempre estou aqui dizendo
Feliz de quem escutar
Os ensinos eu dou a todos
Quem vai me ouvindo pode provar

8

4. ACOMPANHAR O MESTRE

O nosso mestre está bailando
Cantando seu passarinho

valsa

Para ouvir o nosso mestre
Tem que ﬁcar bem quietinho
É preciso união
Ter amor e dá valor
A todos os ensinos
Do nosso mestre ensinador
O nosso mestre tem amor
Para com todos seus irmãos
Mas é preciso estar atento
Prestando bem atenção
Meus irmãos vamos nos unir
E trabalhar com alegria
Para chegar mais perto
Do ﬁlho da Virgem Maria
É deixando a falsidade
E saindo da ilusão
Que se segue o nosso Mestre
Nos ensina São João
Vou acompanhar o Mestre
Ele é quem me dá valor
Com ele eu tenho tudo
Com ele eu tenho primor
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5. CONFORTO

Peço CONFORTO a meu Mestre
Que ele é quem tem poder
Peço CONFORTO para mim
Se de vós eu merecer

mazurca

O CONFORTO é para todos
Que souber me compreender
O CONFORTO é a Santa Luz
Para tu poder vencer
É procurar fazer o certo
E no poder conﬁar
Que aqui dentro do poder
Não se pode vacilar
O CONFORTO só se recebe
Se fazer o que o Mestre diz
É prestar bem atenção
Para adiante ser feliz
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6. ALERTA

Eu vivo neste mundo
Sigo sempre a cantar
Canto para meus irmãos
Para todos se alertar
Jesus Cristo é quem me guia
Jesus Cristo é quem me dá
Jesus Cristo é quem comanda
Desde a terra ao astral
O tempo esta passando
Precisamos se alertar
O tempo passa todo dia
E nós ﬁcamos no B.A; Bá
Digo para meus irmãos
Vamos todos se cuidar
Cuidar da sua obrigação
Para não ver o corpo tombar
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7. VIDA NOVA, NOVA ERA

Vou seguindo neste rumo
No claro desta santa luz
Cantando, pedindo e rogando
Ao nosso Mestre Jesus
Meu Jesus lá nas alturas
Meu Mestre aqui sobre a terra
Me guiai neste caminho
Com vida nova, para nova era
Meu Mestre aqui estou pedindo
Só vós tem o poder
Dê a mim e a meus irmãos
VIDA NOVA, NOVA ERA se nós merecer
Vamos todos meus irmãos
Cantar, pedir e rogar
Para esquecer a ilusão
Para o nosso Mestre nos limpar

12

8. SANTA GUIA

Luz tão clara, luz de Deus
Meu Mestre foi quem me deu

mazurca

Luz divina incandescente
Do divino onipotente
Tão divina é a luz
Do nosso Mestre Jesus
E da luz eu duvidei
E no escuro eu me encontrei
A meu pai peço amor
A Santa luz e o primor
Que me livre da tentação
E de toda escuridão
Rezo preces canto hinos
A virgem mãe e ao pai divino
Que nos der a SANTA GUIA
Toda hora e todo dia
Rezo preces, preces minhas
A Deus do céu e a minha Rainha
Que na vida e na morte
Vós sejam a minha sorte
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9. DIVINA LUZ DE AMOR

Quando esta força me penetra
Reconheço o seu valor
Esta força me revivesse
E revigora o meu amor
Esta força verdadeira
Vem do meu Pai criador
É o Daime em mim chegando
E mostrando o seu valor
É o Daime, é o Daime
DIVINA LUZ DE AMOR
É o Daime, é o Daime
Jesus Cristo Redentor
É o Daime, é o Daime
Agora aqui estou
Com a força da ﬂoresta
E as forças do redentor
É o Daime, é o Daime
Me penetra e me invade
Aguça meu sentimento
E me mostra esta verdade
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10. AJUDA

Meu mestre me ajude
Não me deixe fraqueja
Me der ﬁrmeza e amor
Vós queira me perdoar
Meu Mestre aqui estou pedindo
Rogando o meu perdão
Peço a vós a Santa Luz
E a vossa Santa Benção
Veja o que eu vou dizer
Me preste bem atenção
O que eu dou é com amor
E ﬁrmeza no coração
Segue sempre o teu caminho
Sem a nada tu temer
Cumpra a sua obrigação
Para depois receber
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11. SANTA ESTRELA

Eu pedi a meu Mestre
Para vos me ajudar
Eu pedi a estrela guia
Para vós vir me guiar
Iluminai o meu caminho
Para eu saber a onde estar
Para sempre eu viver pronto
Pronto para trabalhar
Meu mestre me ajudou
Para nesta casa eu chegar
A SANTA ESTRELA me guiou
Para hoje aqui cantar
Canto sempre com alegria
Vivo sempre a cantar
Louvando a meu mestre
Para eu ter um bem estar.
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12. TEMPO DO IMPÉRIO

Eu estava num estudo
Quando uma voz me falou
Lá vem tempo Lá vem tempo
Este tempo me balançou
Firmei o meu pensamento
Nessa voz que me dizia
É o tempo do império
E da sempre virgem Maria
Ele vem balançando
Para tudo ele apurar
Vejo o tempo muito sério
E muitos estão a duvidar
Vou ﬁrmar mais o pensamento
Para eu poder compreender
Este tempo do império
Que já é tempo de saber
Tu te ﬁrma no poder
E prestar bem atenção
Para poder compreender
E aprender bem a lição
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13. A LIÇÃO

Eu ouvi bem a LIÇAO
Que meu mestre me deu
Para dizer a meus irmãos
Em nova era estou eu
Vida nova , nova vida
Vida velha já morreu
Vida nova, agora sou
Em nova era estou eu
Estou aqui vou destrinchar
O segredo desta lição
O professor é a santa luz
De quem prestar atenção
Veja bem em sua frente
A verdade ai estar
Olhando de lado e para trás
Você não vai encontrar
A verdade é para todos
Se todos bem se olhar
E deixar os velhos costumes
Para verdade enxergar
A verdade está com Deus
E no comando de Deus está
Esta Santa doutrina
Que Deus deixou para ensinar
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14. DESPERTAÇÃO

Os ensinos do Mestre
Não é para ninguém zombar
O que ele nos ensina
Todos devem estudar
Todos prestem atenção
Os ensinos do nosso professor
Que o estudo é muito sério
E todos devem dar valor
Todos devem dar valor
E aprender com dedicação
Os ensinos da Rainha
E do nosso Juramidam
O nosso Juramidam
É mestre de grande valor
Veio aqui nos ensinar
A doutrina do salvador
Com ordem do salvador
Estou aqui para ensinar
E a Rainha da ﬂoresta
Foi quem veio me entregar
Agradeço ao Pai eterno
E a nossa virgem mãe
A meu mestre, a são João
Por esta DESPERTÇAO
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15. JURAMENTO

Vida paz e harmonia
Cabe em todo lugar
Amor verdade e justiça
O mestre veio nos ensinar
Seguindo o seu caminho
Trabalhar em união
Ter amor e ter ﬁrmeza
Dentro do seu coração
Peco sempre a meu mestre
Lembrança no pensamento
Para nunca me esquecer
De todo meu JURAMENTO
Peco licença pra dizer
E aqui eu não engano
Quem pensar trair o mestre
A si esta enganando
O nosso mestre é potência
Seu reino é divinal
Vou seguir no seu caminho
Até um dia aﬁnal
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16. LUA ECANTADA

Oh! Lua vos sois tão formosa
Tão lido e seu resplendor
Me encanta oh LUA ENCANTADA
Seu brilho sua luz de amor

valsa

Oh! Lua vos sois a rainha
Que reina em todo lugar
Nos mostrando o poder de Deus
No céu na terra e no mar
Quando a dia se ﬁnda
E o sol já foi repousar
Es tu oh! LUA ENCANTADA
Que a terra vem iluminar
Sinto dentro do meu ser
A brisa e a ﬂoresta falar
Que a terra toda agradece
O conforto do nosso luar
E aqui da terra onde estou
Te agradeço de vosso altar
Encantado com sua beleza
Agradeço este despertar
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17. LUZ DA MIRAÇÃO

A verdade é para todos
O Mestre veio lembrar

mazurca

Para seguir a verdade
E preciso se olhar
Se olhando direitinho
E deixando a ilusão
O Mestre vai ensinando
Com a LUZ DA MIRAÇAO
A LUZ DA MIRAÇAO
To mundo pode ver
Ninguém compreende a luz
Sem a escuridão vencer
Para compreender a luz
E vencer a escuridão
E deixar os maus costumes
Nos ensina São João
E ouvindo a São João
E prestando bem atenção
Que se segue o nosso Mestre
E compreende a miração
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18. CHAVE DO AMOR, VERDADE E JUSTIÇA

Estou com o Daime
Com o Daime eu estou
Eu estando com o Daime
O Daime e meu professor
Daime é luz
E nos mostra seu valor
Daime é o caminho
É a chave do amor
Eu vou com o Daime
Com o Daime eu vou
Eu indo com o Daime
Vou com o Mestre ensinador
Daime é vida
É o brilho da divindade
Este seu resplendor
É a chave da verdade
Eu sou do Daime
Do Daime eu sou
Eu sendo do Daime
O Daime é meu protetor
Daime é amor
É verdade e justiça
É fogo é água é tudo
É chave da justiça

23

19. PIEDADE SENHOR

Senhor, ajudai-me oh! Pai
Firmai-me no caminho
Com verdade e amor
Guia-me na paz e na justiça
Livrai-me da cobiça
PIEDADE OH! SENHOR
Daime amor
A verdade e a fé
Daime a justiça
E aumentai minha fé
Senhor aumentai minha fé
Para e crer com ﬁrmeza
No cominho que estou
E Daime a vossa santa benção
Perdoai minhas fraquezas
PIEDADE OH! SENHOR
Daime amor
A verdade e a fé
Daime a justiça
E aumentai minha fé
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20. FIRMADO EM DEUS

FIRMADO EM DEUS
Eu vou me levantar
Firmado em Deus
Eu vou acompanhar
FIRMADO EM DEUS
Eu tenho que seguir
Neste caminho
Que o Mestre deixou aqui
FIRMADO EM DEUS
Eu vou me apresentar
Ao nosso Juramidam
Nas alturas aonde está
FIRMADO EM DEUS
E que se aprende a lição
Do amor da verdade
Da justiça e da união
FIRMADO EM DEUS
Eu vou aprende
A lição do meu Mestre
Para eu merecer
A vossa benção
E a vossa Santa Luz
Para um dia eu chegar
A conhecer Jesus
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21. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA

A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
Firmeza aonde estou
A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
Firmeza no amor
A meu pai peço ﬁrmeza
Firmeza na luz da miração
A meu pai peço ﬁrmeza
Para eu vencer a escuridão
Para eu vencer a escuridão
E para sempre eu me ﬁrmar
Para eu vencer o inimigo
Antes dele me derrubar
Para eu vencer o inimigo
E o mau de mim afastar
Para sempre eu viver pronto
Pronto para trabalhar
Meu pai a ti eu peço
Não me deixe esmorecer
Meu pai a ti meu peço
Para o inimigo eu vencer
Meu pai a ti eu peço
Para eu aprender bem a lição
Meu pai a ti eu peço
Para eu receber vossa benção
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21. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA (continued...)

Para eu receber vossa benção
E a vossa Santa Luz
Para eu vencer esta batalha
Junto com o Senhor Jesus
Junto com o Senhor Jesus
E a sempre Virgem Maria
E o nosso chefe império
E o nosso Mestre e nosso guia
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22. DESPERTAÇÃO II

pedi a meu Eu pai
Para sempre eu me ﬁrmar
Para eu vencer o inimigo
E o mal de mim afastar
Para o mal de si afastar
É preciso ter amor
Ao império Juramidam
O nosso Mestre ensinador
Eu pedi a meu pai
Para vos me ajudar
Para eu vencer esta batalha
E sempre com vos estar
Para com meu pai estar
E preciso dar valor
Os ensino do Mestre
Jesus Cristo redentor
Jesus Cristo redentor
É o dono desses ensinos
Ele com a virgem mãe
Mandados pelo pai divino
Agradeço ao pai eterno
Por mais uma despertação
Agradeço este presente
Ao padrinho Sebastião
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23. O NECESSÁRIO

Vou seguir neste mundo
Sempre no Mestre conﬁando
Tudo que vou lhe pedindo
Se NECESSARIO vai me dando
O nosso Mestre é potente
Tem força e tem poder
Tudo, tudo ele nos dar
Conforme nós merecer
Conforme nós merecer
E se necessário ele achar
Nos dar forca nos dar saúde
Nos dá tudo que precisar
Nos dá tudo que precisar
Com alegria e com amor
Sendo ﬁel e obediente
A Jesus Cristo redentor
Vamos todos meus irmãos
Cuidar da nossa união
E ser ﬁel e obediente
Ao império Juramidam
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24. A ORDEM

Volto a lembrar aos meus irmãos
E a todos venho dizer
Que para esta nesta casa
É preciso obedecer
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É preciso obedecer
É preciso respeitar
Que a ORDEM está séria
Vamos todos se alertar
Esta casa é para todos
Mais é preciso obedecer
Quem não quiser respeitar
Nada pode merecer
Vamos ﬁrmar no que é bom
E esquecer o que passou
Ser ﬁel e obediente
Para ser merecedor
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25. ANUNCIAÇÃO

Nesta casa quem quer vem
A esta casa quem quer vai
Nesta casa quem quer entra
Desta casa quem quer sai

valsa

Esta casa é para todos
Mais não querem dar seu valor
Nem se lembram do nosso Mestre
E da palavra que aqui jurou
Só se levam na ilusão
E não tratam de aprender
Os ensinos é para todos
Mas é preciso merecer
O nosso Mestre nos dar a forca
E ajudar quem quer seguir
Mais é preciso ter ﬁrmeza
E saber o que procuras aqui
Peco e rogo a meu mestre
Mais ﬁrmeza e compreensão
Para poder entender e destrinchar
O segredo da lição
Meus irmão vamos nos unir
Vamos todos tratar de aprender
Vamos todos ﬁrma no que é bom
Para entender este ABC
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25. ANUNCIAÇÃO (continued...)

Ano velho já está ﬁndando
Vida velha temos que deixar
Ano novo já vem despertando
Vida nova vem anunciar
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Agradeço a meu Mestre
Por esta força e tudo aﬁnal
Agradeço este presente
Nesta linda noite de natal

32

26. CHEGOU O TEMPO

Meu Mestre eu estou aqui
Lhe pedindo proteção
Peço ﬁrmeza e conforto
Para mim e meus irmãos
Pisa ﬁrme e segue em frente
E vem na minha direção
Firmando sempre em Deus
Para aprender a lição
Treme o corpo e balanceia
E vós não sai do seu lugar
Quero ver quem está comigo
Quem corre e quem vai ﬁcar
Eu já dei o ensino
Todos já tem o entendimento
Agora CHEGOU O TEMPO
De cumprir seu juramento
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27. O AVISO

Piso ﬁrme e sigo em frente
Junto com meus irmãos
Conﬁando no meu mestre
E na vossa proteção
Eu sempre venho dizendo
Todos prestem atenção
Para todos nós seguir
É preciso união
É preciso união
Para seguir neste caminho
E deixando a ilusão
Tudo ﬁca bem facinho
Eu AVISO a meus irmãos
E digo para se acordar
Esta casa é para todos
Mais é preciso respeitar
É preciso respeitar
Amar e ter amor
A esta casa que a todos recebe
Mais não sabem dar seu valor
Não sabem dar seu valor
E só se levam na ilusão
Quem não ligar importância
Vai ﬁcar na escuridão
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27. O AVISO (continued...)

A escuridão é tão terrível
O mestre já avisou
O padrinho já pediu cuidado
Mais muito pouco foi quem ligou
Vamos todos meus irmãos
Ter amor e dar valor
Os ensinos do mestre
Para ser merecedor.
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28. COMPANHIA

Eu peço, eu peço a Jesus Cristo
Pra me guiar sempre neste caminho
E ﬁrmar, aqui os meus passos
E nunca me sentir sozinho
E nunca me sentir sozinho
Neste mundo tão deserdado
Que na alegria, na tristeza e na dor
Sua COMPANHIA esteja sempre do meu lado
A virgem Mãe ela é soberana
E é Mãe de consolação
Ilumina todos que lhe procuram
Oh! Virgem da Conceição
Oh! Minha, oh1 minha virgem Mãe
Vós é a clareza da luz
Ilumina sempre os meus passos
Na COMPANHIA de Jesus
Nesta estrada de Jesus
Tem tudo que procurar
Todos se olhem direitinho
E vejam agora onde está
O saber está em todos
E em todos Deus está
Mas é preciso ser obediente
Para Deus poder habitar.
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29. O CONVITE

(Oﬀered to Aluízio)
Eu convido meus irmãos
Para todos se ﬁrmar
No sol, na lua e nas estrelas
Floresta, vento, terra e mar
Eu convido meus irmãos
Vamos todos concentrar
Prestando bem atenção
Para saber aonde está
A força vem chegando
E tudo ela faz balançar
Para ver quem tem ﬁrmeza
E quem sabe se ﬁrmar
A força vem chegando
Já está anunciar
Quem não tiver ﬁrmeza
Aonde vai se segurar
Esta força é muito simples
Ela mostra e vamos ver
Vamos prestar atenção
Para poder compreender
A ﬁrmeza eu dou a todos
Aqui dentro da sessão
Mas muitos não tem ela
Por causa da ilusão
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29. O CONVITE (continued...)

(Oﬀered to Aluízio)
O mestre tem a força
E é o dono do poder
Quem nele se ﬁrmar
Tem a quem se valer.
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30. O ABC

(Oﬀered to Flaviano)
Estou aqui cantando vou lembrar
Estou aqui cantando vou dizer
Para seguir na estrada de Jesus
É preciso começar do ABC.
É preciso começar do ABC
Para entender e poder se ﬁrmar
Que o tempo já está ﬁndando
E é preciso saber aonde está
Todos querem todos querem compreender
Todos querem é preciso estudar
Nesta escola o estudo é muito ﬁno
E o saber é Deus é quem nos dá
O saber é Deus é quem nos dá
Pra entender é preciso se olhar
Que o saber está em cada um
E em cada um Deus habitado está
Em cada um Deus habitado está
O tempo passa e não procuram entender
Passa o tempo agarrado na ilusão
Quando cuidar que não já é tarde prá você
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31. PARA AMAR E TER AMOR

(Oﬀered to Auxiliadora)
Estou aqui para cantar
Para louvar ao divino Pai
Estou aqui para amar
E ter amor a meu Pai
Estou aqui para cantar
Para louvar a Divina Mãe
Estou aqui para amar
E ter amor á minha Mãe
Estou aqui para cantar
Para louvar a meu irmão
Estou aqui para amar
E ter amor a meu irmão
Estou aqui para louvar
PARA AMAR E TER AMOR
Ao Divino Pai e a Divina Mãe
E aos meus irmãos eu vos dou louvor.
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32. CONSAGRAÇÃO

(Oﬀered to Ivo)
Sigo cantando cantando estou
Louvando a minha mãe e a meu pai criador

valsa

Sigo louvando, louvando eu vou
Para aprender, amar e Ter amor
Para aprender, amar e Ter amor
A minha rainha e a meu rei criador
Sigo cantando, aqui com meus irmãos
Consagrando a rainha e ao pai da criação
Vou consagrando e consagrando vou
Para aprender amar e Ter amor
Para aprender amar e Ter amor
Ao nosso mestre Jesus Redentor.
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33. LOUVOR

(Oﬀered to Giordano)
Dou louvor a papai dou louvor a mamãe
Eu louvo aqui a todos meus irmãos

mazurca

Dou louvor ao sol dou louvor a lua
Eu louvo as estrelas e a toda imensidão
Dou louvo ao mar dou louvo a ﬂoresta
Dou louvo a terra e a tudo que Deus manifesta
E sigo em frente cantando meu louvor
Louvado seja Deus por este primor
Meu Mestre me ensine dentro deste primor
Estou pedindo e rogando se eu for merecedor
Se caso eu merecer Daime o seu saber
Meu Mestre me ensine para eu conhecer
Para eu conhecer dentro desta santa luz
Da minha Senhora Mãe e do meu Senhor Jesus
Termino louvando e convido meus irmãos
Vamos louvar o Mestre o chefe da seção
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34. EXAMINE DIREITINHO

(Oﬀered to Priscila)
Eu vou tomar o Santo Daime
Para eu me conhecer
Eu tomando o Santo Daime
Nele eu posso me ver
Sem ver ninguém conhece
Eu vou tomar para me ver
Peço força peço força
E não me deixe esmorecer
Aqui dentro desta casa
Tem tudo que procurar
Procurando se encontra
Estou aqui para mostrar
Aqui dentro desta casa
Todos tem o que merecer
EXAMINE DIREITINHO
E veja o que vai fazer
Aqui dentro desta casa
Não tem grande nem pequeno
EXAMINE DIREITINHO
Preste atenção no que está fazendo
Aqui dentro desta casa
Essa força eu te dou
EXAMINE DIREITINHO
Para dá o seu valor
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35. PEDINDO E ROGANDO

(Oﬀered to Clarissa)
Vou PEDINDO E ROGANDO
Para meu pai e me guiando
Vou pedindo e rogando
Para meu pai e me mostrando

mazurca

Vou pedindo e rogando
Para meu pai e me limpando
Vou pedindo e rogando
Pra meu pai me curando
Vou pedindo e rogando
Para meu pai e me ensinando
Vou pedindo e rogando
Para meu pai ir doutrinando
Doutrinar o que é ruim
De mim e dos meus irmãos
Para compor a Nova Era
Saindo da ilusão
Saindo da ilusão
Que o tempo esta corrido
Quem tiver dormindo acorde
Pra não ﬁcar no esquecido
A trombeta já tocou
Mestre falou ninguém ouviu
Padrinho veio nos relembrar
A passagem do ano dois mil
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36. CÉU DO JURUÁ

(Oﬀered to Mirim)
Bendito és meu estorrões
E bendito és meu Juruá
Eu te bendigo e vou te bendizendo
Para sempre bendito céu do Mapiá

perﬁlado

Bendito és meu estorrões
E bendito és meu Mapiá
Eu vos bendito e vou te bendizendo
Para sempre bendito céu do Juruá
Bendita és luz do Juruá
E bendito é este lugar
Eu te bendito e vou te bendizendo
Para sempre bendito Padrinho onde estás
Eu te bendito e vou te bendizendo
Para sempre bendita Madrinha onde estar
Benditos são estes benditos
Nova Era para nos cantar
Eu te bendito e vou bendizendo
Pois em Nova Era eu desejo está
Benditos são estes benditos
Nova Jerusalém para nos cantar
E papai e mamãe e seus ﬁlhos
Com toda família que irão se ajuntar
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36. CÉU DO JURUÁ (continued...)

(Oﬀered to Mirim)
Bendito és tu nosso mestre
E mamãe sempre bendita está
Eu vos bendigo Jesus bendizendo
Vos bendigo papai lá no céu onde está
Eu vos bendigo a toda irmandade
Implorando a Deus para céu nos levar

perﬁlado

Bendito és meu São João Midam
Que nasceu lã no rio Juruá
Bendito és meu estorrões
Bendito és Bastião vivo em todo lugar
Bendito são os teus lagos
E bendita teus igarapés
Bendita é esta ﬂoresta
E tudo que nela aqui habitar
Bendita é esta terra
E bendito é este mar
Bendita és tu Amazônia
E bendita outra vez céu do meu Mapiá
Bendita és tu Amazônia
E bendito outra vez céu do meu Juruá
Resumo este bendito
Bendizendo a tudo que há
Bendita é toda natureza
E minha família aonde está
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36. CÉU DO JURUÁ (continued...)

(Oﬀered to Mirim)
Bendita é esta grande família
Que vem ajudar a juntar
Todo ela unida em Cristo
E em São João que vem executar

perﬁlado

Nova era já começou
Nova Jerusalém é quem vem encerra
Pois palavra do meu pai não passam
É papai e seu ﬁlho e o Espírito Santo
Os anjinhos do céu vem colher
E entregar a mamãe e Jesus Cristo Salvar
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37. DIVINA PROTEÇÃO

(Oﬀered to Mirim)
Não posso me enganar
Cantando vou relembrar
Que o Mestre Irineu
Veio cumprir missão
De Jesus ﬁlho de Deus
Meu Mestre estou aqui
Peço para conhecer
O mistério desta luz
Que nos mostrou Jesus
E peço para compreender
Não posso me enganar...
Meu Mestre estou aqui
Dentro da vossa missão
Pedindo e rogando
Para mim e para todos
Vossa DIVINA PROTEÇAO
Não posso me enganar...
Aqui dentro desta casa
O que procuras nelas tem
Examine direitinho
Vá prestando atenção
E veja o que lhe convém
Não posso me enganar...
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38. GUARNIÇÃO

(Oﬀered to Francisquim)
Mestre Irineu, Mestre Irineu
Mestre Irineu da onde estás

valsa

Peço e rogo a vossa proteção
Para sempre vos louvar
Mestre Irineu, Mestre Irineu
Mestre Irineu aqui vou chamar
Chamo e chamo a vossa GUARNIÇAO
Para sempre nos guardar
Vou seguindo meu caminho
Com fé de um dia chegar
Sempre pedindo e rogando
Para com meu pai sempre está
Eu estando com o meu Mestre
Eu tenho fé de vencer
Porque eu não conﬁo em matéria
Sem o Mestre proteger.
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39. TRANSMISSÃO

(Oﬀered to Edson)
Estou aqui cheguei
A minha mãe me mandou
Em TRANSMISSAO de pensamento
Estou aqui agora estou
Estou aqui cantando
Como vós me ordenar
Limpando o meu pensamento
Para poder consagrar
Estou aqui cantando
Canto em todo lugar
Consagrando a mãe divina
E o pai eterno aonde está
Estou aqui cheguei
Cantando meu passarinho
Rogando ao pai eterno
Pra me abrir o caminho
Já disse e vou dizer
Já falou Rei Salomão
Deixo tudo acontecer
No poder de São João
O poder de São João
É um poder verdadeiro
Estou aqui, aqui está
São João Midam neste Cruzeiro
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39. TRANSMISSÃO (continued...)

(Oﬀered to Edson)
O poder de São João
Está aqui neste Cruzeiro
Levando Nova Jerusalém
Nova Era pro mundo inteiro
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40. CAMINHO DO PADRINHO

(Oﬀered to Necildo)
Vejo o sol rompendo a mata
Vejo o sol com tanta luz
Vejo o sol clareando
Clareando meu Jesus
Vejo o sol rompendo a mata
Clareando o meu Jesus
Vejo tudo tão perfeito
No caminho de Jesus
Eu estou rompendo mata
No Caminho do Padrinho
Tão bonita e perfeita
É a luz no seu caminho
Eu estou rompendo a mata
No CAMINHO DO PADRINHO
Vejo tudo satisfeito
Aqui dentro deste caminho
Eu estou rompendo água
No Caminho do Padrinho
Peço ajuda a meu mestre
Pra limpar o meu caminho
Viajo dentro da mata
Viajo dentro do mar
No caminho do meu Mestre
Meu padrinho aonde está
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40. CAMINHO DO PADRINHO (continued...)

(Oﬀered to Necildo)
Se todos compreendessem
E prestassem atenção
Seguira a Nova Era
No comando de São João
Estou aqui neste Torrão
Estou em todo lugar
Quem seguir neste caminho
Por aqui tem que passar
Por aqui tem que passar
No A.B.C de São João
No Caminho do Padrinho
Na guia do rei Salomão
Vejo tudo acontecer
Vejo tudo como está
Eu ﬁrmado no meu Mestre
Vejo tudo balançar
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41. LEMBRANÇAS DE SÃO JOÃO

(Oﬀered to Elpidio)
Eu tomei Daime o Daime
O Daime veio dizendo
Quem tem olhos
Abra os olhos para ver

valsa

Me concentrei
O Daime veio me falar
Quem tem ouvido
Abra os ouvidos para escutar
Eu me ﬁrmei
O Daime veio me mostra
Meu São João, meu São João
Aonde está
Meu São João
Oh! Meu Senhor São João
Meu São João
A vos peço meu perdão
O Mestre dá
A todos meus irmãos
Com a força
Do rei Salomão
Meu São João
Oh! Meu senhor São João
Meu São João
Segurai minha mão
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41. LEMBRANÇAS DE SÃO JOÃO (continued...)

(Oﬀered to Elpidio)
Para seguir
Firme com meus irmãos
Juntos com vós
E com o rei Salomão

valsa

Essas palavras
Que sai do meu coração
São Lembranças
Do meu São João
Nesta casa
É preciso união
Esta casa
Para ter perfeição
União para está com Deus
Perfeição para ser ﬁlho seu
Filho seu e da nossa rainha
Do Padrinho e da nossa Madrinha
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42. LOUVADO SEJA

(Oﬀered to Badu)
Já esta chegando
Um novo dia
A aurora já desperta
Vamos ver
Vamos todos sair
Das agonias
Louvando o dono
Desse lindo amanhecer
Dou viva a DEUS
O dono da criação
LOUVADO SEJA
O dono desse poder
LOUVADO SEJA
O senhor Rei Jesus Cristo
Viva a Rainha
Que é mãe desse poder
Dou glória a DEUS
Nas alturas onde estás
Aqui na terra
Vivo sempre agradecer
Toda beleza
Dessa manifestação
Viva São João
Esta força este poder
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42. LOUVADO SEJA (continued...)

(Oﬀered to Badu)
Vamos todos
Dar valor a criação
Vamos todos
Dar valor este poder
LOUVADO SEJA
O Senhor Juramidam
Viva a rainha
Que lhe trouxe este saber
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43. CHAVE DO DIÁRIO

Graças a DEUS
Aqui estou
Num novo festival
Do nosso pai criador
Eu vou seguindo
No meu Mestre conﬁando
Jesus Cristo e minha guia
Meu Mestre me guiando
Graças a Deus
Aqui estou
Num novo festival
Do nosso pai criador
Eu vou seguindo
Cantando hinário
Agradecendo a meu Mestre
A CHAVE DO DIARIO
Estou aqui
Meu Mestre me mandou
Peço força em São João
Concentrado em São Pedro
Santo Antônio conﬁrmou
Louvado seja
Quem aqui chegou
Salve quem vai chegar
Salve o meu Juramidam
Salve meu pai Oxalá
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44. LUZ DO SOL NASCENTE

(Oﬀered to Daniel Lapa)
Abro agora para todos
Um canto para toda gente
Peço força a Jesus Cristo
Firmado no sol nascente
Peço força a meu mestre
A meu Pad.,ao vô Corrente
Firmo aqui pad.Wilson
Para ﬁrmar a corrente
Chamo aqui minha madrinha
Santa Maria Vós me sustente
Peço força a todos seres
Firmado na LUZ DO SOL NASCENTE
Daime força e daime amor
Para sempre acreditar
Luz tão clara ﬂor das águas
São João Midam do Juruá
Estou aqui nas verdes matas
Estou em todo lugar
Abro agora para todos
As portas do Jurema
Sou a chave do diário
As portas do jurema
Canto aqui nas verdes matas
Para todos se lembrar
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44. LUZ DO SOL NASCENTE (continued...)

(Oﬀered to Daniel Lapa)
Estou ao pés deste Cruzeiro
Meu mestre me colocou
Para sempre para sempre
Com o mestre aqui estou
Dou aqui essa instrução
Lembrando para toda gente
Vamos todos respeitar
Vamos ser obedientes
Antigamente era outro tempo
Tudo era diferente
Mas agora para frente
É olho por olho dente por dente
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45. TRÊS EM UM

(Oﬀered to Evilázio)
Dia primeiro do ano
Do século vinte um
Vi um majestoso homem
Dois em um TRES EM UM
Dia primeiro do ano
Quando o sol tava se pondo
Vi um mestre bem sentado
Em seu majestoso trono
Eu estava bem sentado
Vi o mestre em seu trono
Uma voz veio e me disse
Esse é o verdadeiro dono
Eu peço a Jesus Cristo
Poder que se manifesta
Para entregar meus trabalhos
Nesta primorosa festa
Com Deus na frente,Deus nas costas
Em cima embaixo Deus do lado
Em tudo Deus está presente
Muito bem representado
Peço força,peço força
Dessa luz me clareando
Para entregar meus trabalhos
Desta passagem de ano
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45. TRÊS EM UM (continued...)

(Oﬀered to Evilázio)
Peço força, peço forças
Firmado no sol nascente
Para entregar meus trabalhos
Aos três reis do oriente
Agradecendo a Deus
Jesus Cristo seu presente
Viva a nossa mãe divina
E os três reis do oriente
Viva a noite de natal
Viva a passagem de ano
Viva o sol e viva a lua
Viva São Miguel Arcanjo
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46. SANTA COMUNHÃO

Pedi conforto a Deus
A Raimundo Irineu serra
Para mim poder chegar
No alto do pico da serra
Tomei o santo Daime
Entrei na minha pessoa
Fiz um bonito estudo
Em cima da Serra do Môa
Louvado seja Deus
É tudo o que ele criou
Louvado seja Jesus Cristo
Nosso Mestre ensinador
Louvado seja o Mestre
Papai,Mamãe e meus irmãos
Louvo aqui sempre presente
O Padrinho Sebastião
Sempre estou aqui presente
Com a SANTA COMUNHAO
Estou em todo lugar
Dentro e fora da sessão
Sempre venho dizendo
Para todo mundo ver
Tem aí o Santo Daime
Pode se esclarecer
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46. SANTA COMUNHÃO (continued...)

Sou ﬁlho deste Cruzeiro
Nasci no Juruá
Do Mestre sou herdeiro
Padrinho veio abençoa
Sou ﬁlho da verdade
Aqui e em todo lugar
Sou ﬁlho do meu Mestre
São João Midam do Juruá
Mestre chegou e me deu Daime
Água da viva eu bebi
Tomei Daime, tomei Daime
No Daime eu renasci
Digo agora para todos
Que estão desavisados
Do Mestre sou herdeiro
E do Padrinho aﬁlhado
Peço força, peço força
Firmado na lua cheia
para abrir o meu diário
e acender minha candeia
Acender minha candeia
Para sempre me lembrar
Louvado seja o Mestre
A luz do Juruá
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47. NOVA TRAJETÓRIA

(Oﬀered to Jacqueline )
Hei de vencer/ hei de vencer
Sou ﬁlho de Deus/ Devo sempre ser

valsa

Firmo em Jesus/ ﬁrmo em Jesus
Que é o Mestre/ dono desta luz
Hei de vencer/ hei de vencer
Eu tomo Daime/ O Daime tem poder
O Daime tem força/ O Daime tem saber
O Daime tem tudo/ devo agradecer
Hei de vencer/ Hei de vencer
Conﬁo na força/ Onde pode ser
O Daime é luz/ Gravei na memória
Daime nova vida/ NOVA TRAJETORIA
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48. NOVA FLOR

Dou viva ao Pai Eterno
E viva a sua santa lei
Meu senhor Jesus Cristo
Nosso Mestre Rei dos Reis
Dou viva ao sol é a lua
Viva a terra e viva o mar
Viva o meu Juramidam
E a luz do Juruá
Dou viva ao Santo Daime
Que agora eu vou tomar
Viva a Santa Maria
A senhora do meu lar
Só vós com vosso brilho
Brilha tanto e faz brilhar
Brilhar tudo no ﬁrmamento
Brilha a terra e brilha o mar
Vou seguindo os meus passos
Vou por aqui devagar
O Mestre me trouxe aqui
Para esta casa ornar
Agradeço ao Pai eterno
Que tem feito por mim
Agradeço a Jesus Cristo
NOVA FLOR em meu jardim
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49. SANTA PAZ

Sou ﬁlho desta terra
Deus aqui me colocou
Sou ﬁlho deste Cruzeiro
Com meu pai aqui estou

mazurca

Desejo todos a SANTA PAZ
A SANTA PAZ do inﬁnito amor
Desejo a todos a SANTA PAZ
De Jesus Cristo Redentor
Hoje no dias dos Pais
O meu Pai me chamou
Meu Pai foi quem me deu
Eu devo ter amor
Hoje nos Dias dos Pais
O meu Mestre me lembrou
Dentro desta provação
Mostro aqui o meu valor
Louvor a Nossa Senhora
Glória, Glória, Glória à Mãe
Glória a Filho e Espírito Santo
Glória a meu Juramidam
Glória a meu Juramidam
Meu padrinho aonde está
Com amor verdade e justiça
São João vai transformar
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49. SANTA PAZ (continued...)

São João vai transformar
Daime fé e Daime amor
Canto hoje e canto sempre
Com meu pai aqui estou

mazurca

68

50. O MENSAGEIRO

Eu sou um MENSAGEIRO
Eu sou MENSAGEIRO do amor
Eu sou um príncipe guerreiro
Sou ﬁlho do pai criador
Do reinado da luz do meu pai
Lua cheia eu vi clarear
Clareia luar clareia
Meu céu do Juruá
Eu sou um príncipe guerreiro
Eu sou MENSAGEIRO da luz
Sou ﬁlho da mamãe santa
Meu Mestre é o Rei Jesus
Sou guerreiro ﬁlho dessa luz
Nova Era vim anunciar
Peço força a mamãe santa
Pra Jesus vi me ensinar
Vai seguindo, vai seguindo
Te preparas para viajar
Faz do amor o teu destino
Pede a Deus pra abençoar
Nova Era nova decisão
Estejas livre para anunciar
Não esqueça o seu compromisso
Com a luz do Juruá
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50. O MENSAGEIRO (continued...)

Nova era tempo de união
Nova Era é tempo de paz
Não é fazendo guerra
Que a guerra tudo desfaz
Nova Era é todos irmãos
Nova era é todos iguais
Quem está fazendo guerra
Está fora do meu pai
Dou aqui a chave do Diário
Estejas livre meu irmão
Pra dizer o que quiser
Mas cumpra sua obrigação
Dou viva Jesus menino
Dou viva a meu São João
Agradeço pelo bom toque
Que tocou o meu coração
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51. A GUIA

(Oﬀered to Madrinha Eunice)
Nosso senhora da Glória
Minha mãe minha madrinha
Me guiai neste caminho
Para eu seguir na linha

valsa

Nossa senhora da Glória
Minha mãe da minha luz
Iluminai o meu caminho
Para eu seguir Jesus
Nossa senhora da Glória
Mãe do Cruzeiro do Sul
Iluminai o meu caminho
De Leste a Oeste de Norte a Sul
Peço e rogo ao pai eterno
Jesus Cristo Redentor
Aumentai a minha luz
Aumentai o meu amor.
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52. A MENSAGEM

(Oﬀered to Sebastião)
Eu limpei o meu pensamento
Acalmei o meu coração
Para junto viajar
Com o padrinho pro estorrões

mazurca

Eu ﬁrmei o meu pensamento
Nesta mesma direção
Quando cuido tava lá
O Padrinho Sebastião
Com ﬁrmeza no pensamento
Me chamou atenção
Para todos respeitar
Comunidade do Estorrões
Trago aqui essa MENSAGEM
Do nosso pai criador
Para todos respeitar
E saber dar o seu valor
Deixo aqui essa MENSAGEM
Para todos meus irmãos
Da rainha da ﬂoresta
A Virgem da Conceição
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53. A MENSAGEM II

(Oﬀered to João Midan)
Digo para meus irmãos
Eu vim para dizer
Peço força a minha mãe
Não me deixe esmorecer
Eu vivo neste mundo
Todos podem observar
Eu tenho uma chave
Que ninguém pode tomar
Digo para meus irmãos
Eu vim para falar
Oh! Deus me de coragem
Para eu poder suportar
Eu vivo neste mundo
Todos podem observar
Eu estou observando
E vejo o povo duvidar
Eu estou aqui
Na casa do padrinho
A luz do Juruá
Que mostrou o caminho
E arrematando eu digo
Para quem quiser ouvir
A MENSAGEM já foi dita
E não vou mais repetir
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53. A MENSAGEM II (continued...)

(Oﬀered to João Midan)
Dou viva ao Pai eterno
Viva o meu Juramidam
Viva o aniversariante
E viva São João Midam.
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54. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA

Vou cantar essa mensagem
Que mandaram eu cantar
Vou dizendo e vou mostrando
Conforme meu pai mandar

mazurca

A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
E não sai da minha mente
Voz derrame seu amor
Por sobre toda essa gente
Vai seguindo, vai seguindo
Deixa quem quiser falar
Cumpra sua obrigação
E se componha em seu lugar
Canta aqui essa mensagem
Do meu pai verdadeiro
Meu divino pai eterno
Meu mestre mensageiro
Meu pai é quem me dá
E me dá força pra cantar
Canto com os meus irmãos
Os que quiserem acompanhar
Dou viva minha madrinha
A Santo Antônio e São João
Viva São Pedro e o Festival
E viva todos meus irmãos.
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O Diário
- Padrinho
Carlos
Assem
de Carvalho
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1. O DIÁRIO

Eu entrei num grande estudo
Com o mestre a doutrinar
Começou logo por mim
Veio comigo falar
Este caminho é divino
É por onde chega lá
Mas é preciso ter amor
É preciso se humilhar
Eu entrei neste caminho
Comecei me admirar
O meu corpo balançou
Deu vontade de chorar
O mestre disse para mim
Filho meu tem que vencer
Com ajuda do meu mestre
Eu comecei o ABC
Eu abri o meu Diário
Para todo mundo ler
Todos que estiver ouvindo
Comece a ler o ABC
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1. O CRUIZEIRO DO SOL

Meu pai quero irradiar
O amor que aqui vós me dá
Ser um espelho da lua
Brilhar na terra , no céu e no mar
Irradiar a vossa verdade
Com esse amor dentro do meu coração
Expandir a vossa doutrina
Para todos nossos irmãos
Chegou São Miguel Arcanjo
Com a espada da salvação
Enxotando todo malfazejo
Que aparecerem na nossa missão
Chegou São Miguel Arcanjo
Pisando a cabeça do dragão
Mostrando para todos eles
Que é protetor da nossa missão
Eu vi o Cruzeiro do Sul
Brilhando no céu do Juruá
Meu Padrinho, estava presente
Eu senti vontade de chorar
Senti a vossa presença
Naquela imensidão
Tenho certeza que estava presente
Com o amor do seu coração
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1. O CRUIZEIRO DO SOL (continued...)

Vou chamar o meu Rei Salomão
Para me dar a vossa benção
Para poder seguir a doutrina
E cumprir a minha missão
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2. LUZ DE AMOR

(Oﬀered to Idelberto)
Meu deus me Jesus Cristo
Me ajude , por favor
Ilumine o meu perdão
Com a sua LUZ DE AMOR
A sua LUZ DE AMOR
Eu espero receber
Para mim seguir meus passos
E saber agradecer
Agradecer a todos seres
Do divino poder
A minha mãe que me ensina
Eu não devo esmorecer
Agradeço a meu mestre
E a quem me trouxe aqui
Também todos meus irmãos
Que me ajudam a seguir
Que me ajudam a seguir
Nessa estrada do amor
Respeitando a todos eles
Também dando o seu valor

80

2. O CONFORTO

Quando eu cheguei
Nesta missão
Eu cheguei já quase morto
Mais o meu Pai, me recebeu
Seu Conforto ele me deu
Para eu bem me curar
Peço a meu Pai, que me ajude
Me de Paz, me de Amor
Para eu bem aprender
A vós eu peço, o meu perdão
Para mim e meus irmãos
Que nesta casa aqui chegar
Oh minha mãe, me de ﬁrmeza
Me de luz, me de clareza
Para eu bem aprender
A vós eu peço o meu perdão
Para eu seguir nesta missão
E de voz nunca me esquecer
Estou aqui nesta missão
A começar do ABC
Para eu nunca me esquecer
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2. O CONFORTO (continued...)

Vós me ajude, me dê conforto
Me segure em meu posto
Para eu bem trabalhar

82

3. AGRADEÇO

(Oﬀered to João Mesquita)
Eu agradeço a meu mestre
Eu agradeço a São João
Eu agradeço a todos seres
E a todos meus irmãos

valsa

Eu andei quase perdido
No mundo da ilusão
Meu Mestre me acolheu
E me tirou da escuridão
Ouço a chuva dizer
Sinto o vento me soprar
Que o nosso mestre tem poder
Aqui na terra e no astral
Sinto a força estremecer
Vejo tudo balançar
Peço conforto a meu mestre
Pra ﬁcar ﬁrme em meu lugar
Sempre estou aqui dizendo
Feliz de quem escutar
Os ensinos eu dou a todos
Quem vai me ouvindo pode provar
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4. ACOMPANHAR O MESTRE

O nosso mestre está bailando
Cantando seu passarinho

valsa

Para ouvir o nosso mestre
Tem que ﬁcar bem quietinho
É preciso união
Ter amor e dá valor
A todos os ensinos
Do nosso mestre ensinador
O nosso mestre tem amor
Para com todos seus irmãos
Mas é preciso estar atento
Prestando bem atenção
Meus irmãos vamos nos unir
E trabalhar com alegria
Para chegar mais perto
Do ﬁlho da Virgem Maria
É deixando a falsidade
E saindo da ilusão
Que se segue o nosso Mestre
Nos ensina São João
Vou acompanhar o Mestre
Ele é quem me dá valor
Com ele eu tenho tudo
Com ele eu tenho primor
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5. CONFORTO

Peço CONFORTO a meu Mestre
Que ele é quem tem poder
Peço CONFORTO para mim
Se de vós eu merecer
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O CONFORTO é para todos
Que souber me compreender
O CONFORTO é a Santa Luz
Para tu poder vencer
É procurar fazer o certo
E no poder conﬁar
Que aqui dentro do poder
Não se pode vacilar
O CONFORTO só se recebe
Se fazer o que o Mestre diz
É prestar bem atenção
Para adiante ser feliz
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6. ALERTA

Eu vivo neste mundo
Sigo sempre a cantar
Canto para meus irmãos
Para todos se alertar
Jesus Cristo é quem me guia
Jesus Cristo é quem me dá
Jesus Cristo é quem comanda
Desde a terra ao astral
O tempo esta passando
Precisamos se alertar
O tempo passa todo dia
E nós ﬁcamos no B.A; Bá
Digo para meus irmãos
Vamos todos se cuidar
Cuidar da sua obrigação
Para não ver o corpo tombar
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7. VIDA NOVA, NOVA ERA

Vou seguindo neste rumo
No claro desta santa luz
Cantando, pedindo e rogando
Ao nosso Mestre Jesus
Meu Jesus lá nas alturas
Meu Mestre aqui sobre a terra
Me guiai neste caminho
Com vida nova, para nova era
Meu Mestre aqui estou pedindo
Só vós tem o poder
Dê a mim e a meus irmãos
VIDA NOVA, NOVA ERA se nós merecer
Vamos todos meus irmãos
Cantar, pedir e rogar
Para esquecer a ilusão
Para o nosso Mestre nos limpar
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8. SANTA GUIA

Luz tão clara, luz de Deus
Meu Mestre foi quem me deu
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Luz divina incandescente
Do divino onipotente
Tão divina é a luz
Do nosso Mestre Jesus
E da luz eu duvidei
E no escuro eu me encontrei
A meu pai peço amor
A Santa luz e o primor
Que me livre da tentação
E de toda escuridão
Rezo preces canto hinos
A virgem mãe e ao pai divino
Que nos der a SANTA GUIA
Toda hora e todo dia
Rezo preces, preces minhas
A Deus do céu e a minha Rainha
Que na vida e na morte
Vós sejam a minha sorte
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9. DIVINA LUZ DE AMOR

Quando esta força me penetra
Reconheço o seu valor
Esta força me revivesse
E revigora o meu amor
Esta força verdadeira
Vem do meu Pai criador
É o Daime em mim chegando
E mostrando o seu valor
É o Daime, é o Daime
DIVINA LUZ DE AMOR
É o Daime, é o Daime
Jesus Cristo Redentor
É o Daime, é o Daime
Agora aqui estou
Com a força da ﬂoresta
E as forças do redentor
É o Daime, é o Daime
Me penetra e me invade
Aguça meu sentimento
E me mostra esta verdade
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10. AJUDA

Meu mestre me ajude
Não me deixe fraqueja
Me der ﬁrmeza e amor
Vós queira me perdoar
Meu Mestre aqui estou pedindo
Rogando o meu perdão
Peço a vós a Santa Luz
E a vossa Santa Benção
Veja o que eu vou dizer
Me preste bem atenção
O que eu dou é com amor
E ﬁrmeza no coração
Segue sempre o teu caminho
Sem a nada tu temer
Cumpra a sua obrigação
Para depois receber
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11. SANTA ESTRELA

Eu pedi a meu Mestre
Para vos me ajudar
Eu pedi a estrela guia
Para vós vir me guiar
Iluminai o meu caminho
Para eu saber a onde estar
Para sempre eu viver pronto
Pronto para trabalhar
Meu mestre me ajudou
Para nesta casa eu chegar
A SANTA ESTRELA me guiou
Para hoje aqui cantar
Canto sempre com alegria
Vivo sempre a cantar
Louvando a meu mestre
Para eu ter um bem estar.
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12. TEMPO DO IMPÉRIO

Eu estava num estudo
Quando uma voz me falou
Lá vem tempo Lá vem tempo
Este tempo me balançou
Firmei o meu pensamento
Nessa voz que me dizia
É o tempo do império
E da sempre virgem Maria
Ele vem balançando
Para tudo ele apurar
Vejo o tempo muito sério
E muitos estão a duvidar
Vou ﬁrmar mais o pensamento
Para eu poder compreender
Este tempo do império
Que já é tempo de saber
Tu te ﬁrma no poder
E prestar bem atenção
Para poder compreender
E aprender bem a lição
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13. A LIÇÃO

Eu ouvi bem a LIÇAO
Que meu mestre me deu
Para dizer a meus irmãos
Em nova era estou eu
Vida nova , nova vida
Vida velha já morreu
Vida nova, agora sou
Em nova era estou eu
Estou aqui vou destrinchar
O segredo desta lição
O professor é a santa luz
De quem prestar atenção
Veja bem em sua frente
A verdade ai estar
Olhando de lado e para trás
Você não vai encontrar
A verdade é para todos
Se todos bem se olhar
E deixar os velhos costumes
Para verdade enxergar
A verdade está com Deus
E no comando de Deus está
Esta Santa doutrina
Que Deus deixou para ensinar
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14. DESPERTAÇÃO

Os ensinos do Mestre
Não é para ninguém zombar
O que ele nos ensina
Todos devem estudar
Todos prestem atenção
Os ensinos do nosso professor
Que o estudo é muito sério
E todos devem dar valor
Todos devem dar valor
E aprender com dedicação
Os ensinos da Rainha
E do nosso Juramidam
O nosso Juramidam
É mestre de grande valor
Veio aqui nos ensinar
A doutrina do salvador
Com ordem do salvador
Estou aqui para ensinar
E a Rainha da ﬂoresta
Foi quem veio me entregar
Agradeço ao Pai eterno
E a nossa virgem mãe
A meu mestre, a são João
Por esta DESPERTÇAO
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15. JURAMENTO

Vida paz e harmonia
Cabe em todo lugar
Amor verdade e justiça
O mestre veio nos ensinar
Seguindo o seu caminho
Trabalhar em união
Ter amor e ter ﬁrmeza
Dentro do seu coração
Peco sempre a meu mestre
Lembrança no pensamento
Para nunca me esquecer
De todo meu JURAMENTO
Peco licença pra dizer
E aqui eu não engano
Quem pensar trair o mestre
A si esta enganando
O nosso mestre é potência
Seu reino é divinal
Vou seguir no seu caminho
Até um dia aﬁnal

95

16. LUA ECANTADA

Oh! Lua vos sois tão formosa
Tão lido e seu resplendor
Me encanta oh LUA ENCANTADA
Seu brilho sua luz de amor

valsa

Oh! Lua vos sois a rainha
Que reina em todo lugar
Nos mostrando o poder de Deus
No céu na terra e no mar
Quando a dia se ﬁnda
E o sol já foi repousar
Es tu oh! LUA ENCANTADA
Que a terra vem iluminar
Sinto dentro do meu ser
A brisa e a ﬂoresta falar
Que a terra toda agradece
O conforto do nosso luar
E aqui da terra onde estou
Te agradeço de vosso altar
Encantado com sua beleza
Agradeço este despertar
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17. LUZ DA MIRAÇÃO

A verdade é para todos
O Mestre veio lembrar
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Para seguir a verdade
E preciso se olhar
Se olhando direitinho
E deixando a ilusão
O Mestre vai ensinando
Com a LUZ DA MIRAÇAO
A LUZ DA MIRAÇAO
To mundo pode ver
Ninguém compreende a luz
Sem a escuridão vencer
Para compreender a luz
E vencer a escuridão
E deixar os maus costumes
Nos ensina São João
E ouvindo a São João
E prestando bem atenção
Que se segue o nosso Mestre
E compreende a miração
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18. CHAVE DO AMOR, VERDADE E JUSTIÇA

Estou com o Daime
Com o Daime eu estou
Eu estando com o Daime
O Daime e meu professor
Daime é luz
E nos mostra seu valor
Daime é o caminho
É a chave do amor
Eu vou com o Daime
Com o Daime eu vou
Eu indo com o Daime
Vou com o Mestre ensinador
Daime é vida
É o brilho da divindade
Este seu resplendor
É a chave da verdade
Eu sou do Daime
Do Daime eu sou
Eu sendo do Daime
O Daime é meu protetor
Daime é amor
É verdade e justiça
É fogo é água é tudo
É chave da justiça
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19. PIEDADE SENHOR

Senhor, ajudai-me oh! Pai
Firmai-me no caminho
Com verdade e amor
Guia-me na paz e na justiça
Livrai-me da cobiça
PIEDADE OH! SENHOR
Daime amor
A verdade e a fé
Daime a justiça
E aumentai minha fé
Senhor aumentai minha fé
Para e crer com ﬁrmeza
No cominho que estou
E Daime a vossa santa benção
Perdoai minhas fraquezas
PIEDADE OH! SENHOR
Daime amor
A verdade e a fé
Daime a justiça
E aumentai minha fé
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20. FIRMADO EM DEUS

FIRMADO EM DEUS
Eu vou me levantar
Firmado em Deus
Eu vou acompanhar
FIRMADO EM DEUS
Eu tenho que seguir
Neste caminho
Que o Mestre deixou aqui
FIRMADO EM DEUS
Eu vou me apresentar
Ao nosso Juramidam
Nas alturas aonde está
FIRMADO EM DEUS
E que se aprende a lição
Do amor da verdade
Da justiça e da união
FIRMADO EM DEUS
Eu vou aprende
A lição do meu Mestre
Para eu merecer
A vossa benção
E a vossa Santa Luz
Para um dia eu chegar
A conhecer Jesus
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21. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA

A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
Firmeza aonde estou
A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
Firmeza no amor
A meu pai peço ﬁrmeza
Firmeza na luz da miração
A meu pai peço ﬁrmeza
Para eu vencer a escuridão
Para eu vencer a escuridão
E para sempre eu me ﬁrmar
Para eu vencer o inimigo
Antes dele me derrubar
Para eu vencer o inimigo
E o mau de mim afastar
Para sempre eu viver pronto
Pronto para trabalhar
Meu pai a ti eu peço
Não me deixe esmorecer
Meu pai a ti meu peço
Para o inimigo eu vencer
Meu pai a ti eu peço
Para eu aprender bem a lição
Meu pai a ti eu peço
Para eu receber vossa benção
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21. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA (continued...)

Para eu receber vossa benção
E a vossa Santa Luz
Para eu vencer esta batalha
Junto com o Senhor Jesus
Junto com o Senhor Jesus
E a sempre Virgem Maria
E o nosso chefe império
E o nosso Mestre e nosso guia
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22. DESPERTAÇÃO II

pedi a meu Eu pai
Para sempre eu me ﬁrmar
Para eu vencer o inimigo
E o mal de mim afastar
Para o mal de si afastar
É preciso ter amor
Ao império Juramidam
O nosso Mestre ensinador
Eu pedi a meu pai
Para vos me ajudar
Para eu vencer esta batalha
E sempre com vos estar
Para com meu pai estar
E preciso dar valor
Os ensino do Mestre
Jesus Cristo redentor
Jesus Cristo redentor
É o dono desses ensinos
Ele com a virgem mãe
Mandados pelo pai divino
Agradeço ao pai eterno
Por mais uma despertação
Agradeço este presente
Ao padrinho Sebastião
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23. O NECESSÁRIO

Vou seguir neste mundo
Sempre no Mestre conﬁando
Tudo que vou lhe pedindo
Se NECESSARIO vai me dando
O nosso Mestre é potente
Tem força e tem poder
Tudo, tudo ele nos dar
Conforme nós merecer
Conforme nós merecer
E se necessário ele achar
Nos dar forca nos dar saúde
Nos dá tudo que precisar
Nos dá tudo que precisar
Com alegria e com amor
Sendo ﬁel e obediente
A Jesus Cristo redentor
Vamos todos meus irmãos
Cuidar da nossa união
E ser ﬁel e obediente
Ao império Juramidam
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24. A ORDEM

Volto a lembrar aos meus irmãos
E a todos venho dizer
Que para esta nesta casa
É preciso obedecer
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É preciso obedecer
É preciso respeitar
Que a ORDEM está séria
Vamos todos se alertar
Esta casa é para todos
Mais é preciso obedecer
Quem não quiser respeitar
Nada pode merecer
Vamos ﬁrmar no que é bom
E esquecer o que passou
Ser ﬁel e obediente
Para ser merecedor
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25. ANUNCIAÇÃO

Nesta casa quem quer vem
A esta casa quem quer vai
Nesta casa quem quer entra
Desta casa quem quer sai
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Esta casa é para todos
Mais não querem dar seu valor
Nem se lembram do nosso Mestre
E da palavra que aqui jurou
Só se levam na ilusão
E não tratam de aprender
Os ensinos é para todos
Mas é preciso merecer
O nosso Mestre nos dar a forca
E ajudar quem quer seguir
Mais é preciso ter ﬁrmeza
E saber o que procuras aqui
Peco e rogo a meu mestre
Mais ﬁrmeza e compreensão
Para poder entender e destrinchar
O segredo da lição
Meus irmão vamos nos unir
Vamos todos tratar de aprender
Vamos todos ﬁrma no que é bom
Para entender este ABC
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25. ANUNCIAÇÃO (continued...)

Ano velho já está ﬁndando
Vida velha temos que deixar
Ano novo já vem despertando
Vida nova vem anunciar

valsa

Agradeço a meu Mestre
Por esta força e tudo aﬁnal
Agradeço este presente
Nesta linda noite de natal
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26. CHEGOU O TEMPO

Meu Mestre eu estou aqui
Lhe pedindo proteção
Peço ﬁrmeza e conforto
Para mim e meus irmãos
Pisa ﬁrme e segue em frente
E vem na minha direção
Firmando sempre em Deus
Para aprender a lição
Treme o corpo e balanceia
E vós não sai do seu lugar
Quero ver quem está comigo
Quem corre e quem vai ﬁcar
Eu já dei o ensino
Todos já tem o entendimento
Agora CHEGOU O TEMPO
De cumprir seu juramento
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27. O AVISO

Piso ﬁrme e sigo em frente
Junto com meus irmãos
Conﬁando no meu mestre
E na vossa proteção
Eu sempre venho dizendo
Todos prestem atenção
Para todos nós seguir
É preciso união
É preciso união
Para seguir neste caminho
E deixando a ilusão
Tudo ﬁca bem facinho
Eu AVISO a meus irmãos
E digo para se acordar
Esta casa é para todos
Mais é preciso respeitar
É preciso respeitar
Amar e ter amor
A esta casa que a todos recebe
Mais não sabem dar seu valor
Não sabem dar seu valor
E só se levam na ilusão
Quem não ligar importância
Vai ﬁcar na escuridão
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27. O AVISO (continued...)

A escuridão é tão terrível
O mestre já avisou
O padrinho já pediu cuidado
Mais muito pouco foi quem ligou
Vamos todos meus irmãos
Ter amor e dar valor
Os ensinos do mestre
Para ser merecedor.
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28. COMPANHIA

Eu peço, eu peço a Jesus Cristo
Pra me guiar sempre neste caminho
E ﬁrmar, aqui os meus passos
E nunca me sentir sozinho
E nunca me sentir sozinho
Neste mundo tão deserdado
Que na alegria, na tristeza e na dor
Sua COMPANHIA esteja sempre do meu lado
A virgem Mãe ela é soberana
E é Mãe de consolação
Ilumina todos que lhe procuram
Oh! Virgem da Conceição
Oh! Minha, oh1 minha virgem Mãe
Vós é a clareza da luz
Ilumina sempre os meus passos
Na COMPANHIA de Jesus
Nesta estrada de Jesus
Tem tudo que procurar
Todos se olhem direitinho
E vejam agora onde está
O saber está em todos
E em todos Deus está
Mas é preciso ser obediente
Para Deus poder habitar.
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29. O CONVITE

(Oﬀered to Aluízio)
Eu convido meus irmãos
Para todos se ﬁrmar
No sol, na lua e nas estrelas
Floresta, vento, terra e mar
Eu convido meus irmãos
Vamos todos concentrar
Prestando bem atenção
Para saber aonde está
A força vem chegando
E tudo ela faz balançar
Para ver quem tem ﬁrmeza
E quem sabe se ﬁrmar
A força vem chegando
Já está anunciar
Quem não tiver ﬁrmeza
Aonde vai se segurar
Esta força é muito simples
Ela mostra e vamos ver
Vamos prestar atenção
Para poder compreender
A ﬁrmeza eu dou a todos
Aqui dentro da sessão
Mas muitos não tem ela
Por causa da ilusão
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29. O CONVITE (continued...)

(Oﬀered to Aluízio)
O mestre tem a força
E é o dono do poder
Quem nele se ﬁrmar
Tem a quem se valer.

113

30. O ABC

(Oﬀered to Flaviano)
Estou aqui cantando vou lembrar
Estou aqui cantando vou dizer
Para seguir na estrada de Jesus
É preciso começar do ABC.
É preciso começar do ABC
Para entender e poder se ﬁrmar
Que o tempo já está ﬁndando
E é preciso saber aonde está
Todos querem todos querem compreender
Todos querem é preciso estudar
Nesta escola o estudo é muito ﬁno
E o saber é Deus é quem nos dá
O saber é Deus é quem nos dá
Pra entender é preciso se olhar
Que o saber está em cada um
E em cada um Deus habitado está
Em cada um Deus habitado está
O tempo passa e não procuram entender
Passa o tempo agarrado na ilusão
Quando cuidar que não já é tarde prá você
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31. PARA AMAR E TER AMOR

(Oﬀered to Auxiliadora)
Estou aqui para cantar
Para louvar ao divino Pai
Estou aqui para amar
E ter amor a meu Pai
Estou aqui para cantar
Para louvar a Divina Mãe
Estou aqui para amar
E ter amor á minha Mãe
Estou aqui para cantar
Para louvar a meu irmão
Estou aqui para amar
E ter amor a meu irmão
Estou aqui para louvar
PARA AMAR E TER AMOR
Ao Divino Pai e a Divina Mãe
E aos meus irmãos eu vos dou louvor.
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32. CONSAGRAÇÃO

(Oﬀered to Ivo)
Sigo cantando cantando estou
Louvando a minha mãe e a meu pai criador

valsa

Sigo louvando, louvando eu vou
Para aprender, amar e Ter amor
Para aprender, amar e Ter amor
A minha rainha e a meu rei criador
Sigo cantando, aqui com meus irmãos
Consagrando a rainha e ao pai da criação
Vou consagrando e consagrando vou
Para aprender amar e Ter amor
Para aprender amar e Ter amor
Ao nosso mestre Jesus Redentor.
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33. LOUVOR

(Oﬀered to Giordano)
Dou louvor a papai dou louvor a mamãe
Eu louvo aqui a todos meus irmãos
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Dou louvor ao sol dou louvor a lua
Eu louvo as estrelas e a toda imensidão
Dou louvo ao mar dou louvo a ﬂoresta
Dou louvo a terra e a tudo que Deus manifesta
E sigo em frente cantando meu louvor
Louvado seja Deus por este primor
Meu Mestre me ensine dentro deste primor
Estou pedindo e rogando se eu for merecedor
Se caso eu merecer Daime o seu saber
Meu Mestre me ensine para eu conhecer
Para eu conhecer dentro desta santa luz
Da minha Senhora Mãe e do meu Senhor Jesus
Termino louvando e convido meus irmãos
Vamos louvar o Mestre o chefe da seção
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34. EXAMINE DIREITINHO

(Oﬀered to Priscila)
Eu vou tomar o Santo Daime
Para eu me conhecer
Eu tomando o Santo Daime
Nele eu posso me ver
Sem ver ninguém conhece
Eu vou tomar para me ver
Peço força peço força
E não me deixe esmorecer
Aqui dentro desta casa
Tem tudo que procurar
Procurando se encontra
Estou aqui para mostrar
Aqui dentro desta casa
Todos tem o que merecer
EXAMINE DIREITINHO
E veja o que vai fazer
Aqui dentro desta casa
Não tem grande nem pequeno
EXAMINE DIREITINHO
Preste atenção no que está fazendo
Aqui dentro desta casa
Essa força eu te dou
EXAMINE DIREITINHO
Para dá o seu valor
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35. PEDINDO E ROGANDO

(Oﬀered to Clarissa)
Vou PEDINDO E ROGANDO
Para meu pai e me guiando
Vou pedindo e rogando
Para meu pai e me mostrando
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Vou pedindo e rogando
Para meu pai e me limpando
Vou pedindo e rogando
Pra meu pai me curando
Vou pedindo e rogando
Para meu pai e me ensinando
Vou pedindo e rogando
Para meu pai ir doutrinando
Doutrinar o que é ruim
De mim e dos meus irmãos
Para compor a Nova Era
Saindo da ilusão
Saindo da ilusão
Que o tempo esta corrido
Quem tiver dormindo acorde
Pra não ﬁcar no esquecido
A trombeta já tocou
Mestre falou ninguém ouviu
Padrinho veio nos relembrar
A passagem do ano dois mil

119

36. CÉU DO JURUÁ

(Oﬀered to Mirim)
Bendito és meu estorrões
E bendito és meu Juruá
Eu te bendigo e vou te bendizendo
Para sempre bendito céu do Mapiá

perﬁlado

Bendito és meu estorrões
E bendito és meu Mapiá
Eu vos bendito e vou te bendizendo
Para sempre bendito céu do Juruá
Bendita és luz do Juruá
E bendito é este lugar
Eu te bendito e vou te bendizendo
Para sempre bendito Padrinho onde estás
Eu te bendito e vou te bendizendo
Para sempre bendita Madrinha onde estar
Benditos são estes benditos
Nova Era para nos cantar
Eu te bendito e vou bendizendo
Pois em Nova Era eu desejo está
Benditos são estes benditos
Nova Jerusalém para nos cantar
E papai e mamãe e seus ﬁlhos
Com toda família que irão se ajuntar
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36. CÉU DO JURUÁ (continued...)

(Oﬀered to Mirim)
Bendito és tu nosso mestre
E mamãe sempre bendita está
Eu vos bendigo Jesus bendizendo
Vos bendigo papai lá no céu onde está
Eu vos bendigo a toda irmandade
Implorando a Deus para céu nos levar

perﬁlado

Bendito és meu São João Midam
Que nasceu lã no rio Juruá
Bendito és meu estorrões
Bendito és Bastião vivo em todo lugar
Bendito são os teus lagos
E bendita teus igarapés
Bendita é esta ﬂoresta
E tudo que nela aqui habitar
Bendita é esta terra
E bendito é este mar
Bendita és tu Amazônia
E bendita outra vez céu do meu Mapiá
Bendita és tu Amazônia
E bendito outra vez céu do meu Juruá
Resumo este bendito
Bendizendo a tudo que há
Bendita é toda natureza
E minha família aonde está
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36. CÉU DO JURUÁ (continued...)

(Oﬀered to Mirim)
Bendita é esta grande família
Que vem ajudar a juntar
Todo ela unida em Cristo
E em São João que vem executar

perﬁlado

Nova era já começou
Nova Jerusalém é quem vem encerra
Pois palavra do meu pai não passam
É papai e seu ﬁlho e o Espírito Santo
Os anjinhos do céu vem colher
E entregar a mamãe e Jesus Cristo Salvar
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37. DIVINA PROTEÇÃO

(Oﬀered to Mirim)
Não posso me enganar
Cantando vou relembrar
Que o Mestre Irineu
Veio cumprir missão
De Jesus ﬁlho de Deus
Meu Mestre estou aqui
Peço para conhecer
O mistério desta luz
Que nos mostrou Jesus
E peço para compreender
Não posso me enganar...
Meu Mestre estou aqui
Dentro da vossa missão
Pedindo e rogando
Para mim e para todos
Vossa DIVINA PROTEÇAO
Não posso me enganar...
Aqui dentro desta casa
O que procuras nelas tem
Examine direitinho
Vá prestando atenção
E veja o que lhe convém
Não posso me enganar...
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38. GUARNIÇÃO

(Oﬀered to Francisquim)
Mestre Irineu, Mestre Irineu
Mestre Irineu da onde estás
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Peço e rogo a vossa proteção
Para sempre vos louvar
Mestre Irineu, Mestre Irineu
Mestre Irineu aqui vou chamar
Chamo e chamo a vossa GUARNIÇAO
Para sempre nos guardar
Vou seguindo meu caminho
Com fé de um dia chegar
Sempre pedindo e rogando
Para com meu pai sempre está
Eu estando com o meu Mestre
Eu tenho fé de vencer
Porque eu não conﬁo em matéria
Sem o Mestre proteger.
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39. TRANSMISSÃO

(Oﬀered to Edson)
Estou aqui cheguei
A minha mãe me mandou
Em TRANSMISSAO de pensamento
Estou aqui agora estou
Estou aqui cantando
Como vós me ordenar
Limpando o meu pensamento
Para poder consagrar
Estou aqui cantando
Canto em todo lugar
Consagrando a mãe divina
E o pai eterno aonde está
Estou aqui cheguei
Cantando meu passarinho
Rogando ao pai eterno
Pra me abrir o caminho
Já disse e vou dizer
Já falou Rei Salomão
Deixo tudo acontecer
No poder de São João
O poder de São João
É um poder verdadeiro
Estou aqui, aqui está
São João Midam neste Cruzeiro
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39. TRANSMISSÃO (continued...)

(Oﬀered to Edson)
O poder de São João
Está aqui neste Cruzeiro
Levando Nova Jerusalém
Nova Era pro mundo inteiro
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40. CAMINHO DO PADRINHO

(Oﬀered to Necildo)
Vejo o sol rompendo a mata
Vejo o sol com tanta luz
Vejo o sol clareando
Clareando meu Jesus
Vejo o sol rompendo a mata
Clareando o meu Jesus
Vejo tudo tão perfeito
No caminho de Jesus
Eu estou rompendo mata
No Caminho do Padrinho
Tão bonita e perfeita
É a luz no seu caminho
Eu estou rompendo a mata
No CAMINHO DO PADRINHO
Vejo tudo satisfeito
Aqui dentro deste caminho
Eu estou rompendo água
No Caminho do Padrinho
Peço ajuda a meu mestre
Pra limpar o meu caminho
Viajo dentro da mata
Viajo dentro do mar
No caminho do meu Mestre
Meu padrinho aonde está
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40. CAMINHO DO PADRINHO (continued...)

(Oﬀered to Necildo)
Se todos compreendessem
E prestassem atenção
Seguira a Nova Era
No comando de São João
Estou aqui neste Torrão
Estou em todo lugar
Quem seguir neste caminho
Por aqui tem que passar
Por aqui tem que passar
No A.B.C de São João
No Caminho do Padrinho
Na guia do rei Salomão
Vejo tudo acontecer
Vejo tudo como está
Eu ﬁrmado no meu Mestre
Vejo tudo balançar
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41. LEMBRANÇAS DE SÃO JOÃO

(Oﬀered to Elpidio)
Eu tomei Daime o Daime
O Daime veio dizendo
Quem tem olhos
Abra os olhos para ver

valsa

Me concentrei
O Daime veio me falar
Quem tem ouvido
Abra os ouvidos para escutar
Eu me ﬁrmei
O Daime veio me mostra
Meu São João, meu São João
Aonde está
Meu São João
Oh! Meu Senhor São João
Meu São João
A vos peço meu perdão
O Mestre dá
A todos meus irmãos
Com a força
Do rei Salomão
Meu São João
Oh! Meu senhor São João
Meu São João
Segurai minha mão
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41. LEMBRANÇAS DE SÃO JOÃO (continued...)

(Oﬀered to Elpidio)
Para seguir
Firme com meus irmãos
Juntos com vós
E com o rei Salomão

valsa

Essas palavras
Que sai do meu coração
São Lembranças
Do meu São João
Nesta casa
É preciso união
Esta casa
Para ter perfeição
União para está com Deus
Perfeição para ser ﬁlho seu
Filho seu e da nossa rainha
Do Padrinho e da nossa Madrinha
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42. LOUVADO SEJA

(Oﬀered to Badu)
Já esta chegando
Um novo dia
A aurora já desperta
Vamos ver
Vamos todos sair
Das agonias
Louvando o dono
Desse lindo amanhecer
Dou viva a DEUS
O dono da criação
LOUVADO SEJA
O dono desse poder
LOUVADO SEJA
O senhor Rei Jesus Cristo
Viva a Rainha
Que é mãe desse poder
Dou glória a DEUS
Nas alturas onde estás
Aqui na terra
Vivo sempre agradecer
Toda beleza
Dessa manifestação
Viva São João
Esta força este poder
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42. LOUVADO SEJA (continued...)

(Oﬀered to Badu)
Vamos todos
Dar valor a criação
Vamos todos
Dar valor este poder
LOUVADO SEJA
O Senhor Juramidam
Viva a rainha
Que lhe trouxe este saber
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43. CHAVE DO DIÁRIO

Graças a DEUS
Aqui estou
Num novo festival
Do nosso pai criador
Eu vou seguindo
No meu Mestre conﬁando
Jesus Cristo e minha guia
Meu Mestre me guiando
Graças a Deus
Aqui estou
Num novo festival
Do nosso pai criador
Eu vou seguindo
Cantando hinário
Agradecendo a meu Mestre
A CHAVE DO DIARIO
Estou aqui
Meu Mestre me mandou
Peço força em São João
Concentrado em São Pedro
Santo Antônio conﬁrmou
Louvado seja
Quem aqui chegou
Salve quem vai chegar
Salve o meu Juramidam
Salve meu pai Oxalá
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44. LUZ DO SOL NASCENTE

(Oﬀered to Daniel Lapa)
Abro agora para todos
Um canto para toda gente
Peço força a Jesus Cristo
Firmado no sol nascente
Peço força a meu mestre
A meu Pad.,ao vô Corrente
Firmo aqui pad.Wilson
Para ﬁrmar a corrente
Chamo aqui minha madrinha
Santa Maria Vós me sustente
Peço força a todos seres
Firmado na LUZ DO SOL NASCENTE
Daime força e daime amor
Para sempre acreditar
Luz tão clara ﬂor das águas
São João Midam do Juruá
Estou aqui nas verdes matas
Estou em todo lugar
Abro agora para todos
As portas do Jurema
Sou a chave do diário
As portas do jurema
Canto aqui nas verdes matas
Para todos se lembrar
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44. LUZ DO SOL NASCENTE (continued...)

(Oﬀered to Daniel Lapa)
Estou ao pés deste Cruzeiro
Meu mestre me colocou
Para sempre para sempre
Com o mestre aqui estou
Dou aqui essa instrução
Lembrando para toda gente
Vamos todos respeitar
Vamos ser obedientes
Antigamente era outro tempo
Tudo era diferente
Mas agora para frente
É olho por olho dente por dente
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45. TRÊS EM UM

(Oﬀered to Evilázio)
Dia primeiro do ano
Do século vinte um
Vi um majestoso homem
Dois em um TRES EM UM
Dia primeiro do ano
Quando o sol tava se pondo
Vi um mestre bem sentado
Em seu majestoso trono
Eu estava bem sentado
Vi o mestre em seu trono
Uma voz veio e me disse
Esse é o verdadeiro dono
Eu peço a Jesus Cristo
Poder que se manifesta
Para entregar meus trabalhos
Nesta primorosa festa
Com Deus na frente,Deus nas costas
Em cima embaixo Deus do lado
Em tudo Deus está presente
Muito bem representado
Peço força,peço força
Dessa luz me clareando
Para entregar meus trabalhos
Desta passagem de ano
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45. TRÊS EM UM (continued...)

(Oﬀered to Evilázio)
Peço força, peço forças
Firmado no sol nascente
Para entregar meus trabalhos
Aos três reis do oriente
Agradecendo a Deus
Jesus Cristo seu presente
Viva a nossa mãe divina
E os três reis do oriente
Viva a noite de natal
Viva a passagem de ano
Viva o sol e viva a lua
Viva São Miguel Arcanjo
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46. SANTA COMUNHÃO

Pedi conforto a Deus
A Raimundo Irineu serra
Para mim poder chegar
No alto do pico da serra
Tomei o santo Daime
Entrei na minha pessoa
Fiz um bonito estudo
Em cima da Serra do Môa
Louvado seja Deus
É tudo o que ele criou
Louvado seja Jesus Cristo
Nosso Mestre ensinador
Louvado seja o Mestre
Papai,Mamãe e meus irmãos
Louvo aqui sempre presente
O Padrinho Sebastião
Sempre estou aqui presente
Com a SANTA COMUNHAO
Estou em todo lugar
Dentro e fora da sessão
Sempre venho dizendo
Para todo mundo ver
Tem aí o Santo Daime
Pode se esclarecer
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46. SANTA COMUNHÃO (continued...)

Sou ﬁlho deste Cruzeiro
Nasci no Juruá
Do Mestre sou herdeiro
Padrinho veio abençoa
Sou ﬁlho da verdade
Aqui e em todo lugar
Sou ﬁlho do meu Mestre
São João Midam do Juruá
Mestre chegou e me deu Daime
Água da viva eu bebi
Tomei Daime, tomei Daime
No Daime eu renasci
Digo agora para todos
Que estão desavisados
Do Mestre sou herdeiro
E do Padrinho aﬁlhado
Peço força, peço força
Firmado na lua cheia
para abrir o meu diário
e acender minha candeia
Acender minha candeia
Para sempre me lembrar
Louvado seja o Mestre
A luz do Juruá
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47. NOVA TRAJETÓRIA

(Oﬀered to Jacqueline )
Hei de vencer/ hei de vencer
Sou ﬁlho de Deus/ Devo sempre ser

valsa

Firmo em Jesus/ ﬁrmo em Jesus
Que é o Mestre/ dono desta luz
Hei de vencer/ hei de vencer
Eu tomo Daime/ O Daime tem poder
O Daime tem força/ O Daime tem saber
O Daime tem tudo/ devo agradecer
Hei de vencer/ Hei de vencer
Conﬁo na força/ Onde pode ser
O Daime é luz/ Gravei na memória
Daime nova vida/ NOVA TRAJETORIA
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48. NOVA FLOR

Dou viva ao Pai Eterno
E viva a sua santa lei
Meu senhor Jesus Cristo
Nosso Mestre Rei dos Reis
Dou viva ao sol é a lua
Viva a terra e viva o mar
Viva o meu Juramidam
E a luz do Juruá
Dou viva ao Santo Daime
Que agora eu vou tomar
Viva a Santa Maria
A senhora do meu lar
Só vós com vosso brilho
Brilha tanto e faz brilhar
Brilhar tudo no ﬁrmamento
Brilha a terra e brilha o mar
Vou seguindo os meus passos
Vou por aqui devagar
O Mestre me trouxe aqui
Para esta casa ornar
Agradeço ao Pai eterno
Que tem feito por mim
Agradeço a Jesus Cristo
NOVA FLOR em meu jardim
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49. SANTA PAZ

Sou ﬁlho desta terra
Deus aqui me colocou
Sou ﬁlho deste Cruzeiro
Com meu pai aqui estou

mazurca

Desejo todos a SANTA PAZ
A SANTA PAZ do inﬁnito amor
Desejo a todos a SANTA PAZ
De Jesus Cristo Redentor
Hoje no dias dos Pais
O meu Pai me chamou
Meu Pai foi quem me deu
Eu devo ter amor
Hoje nos Dias dos Pais
O meu Mestre me lembrou
Dentro desta provação
Mostro aqui o meu valor
Louvor a Nossa Senhora
Glória, Glória, Glória à Mãe
Glória a Filho e Espírito Santo
Glória a meu Juramidam
Glória a meu Juramidam
Meu padrinho aonde está
Com amor verdade e justiça
São João vai transformar
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49. SANTA PAZ (continued...)

São João vai transformar
Daime fé e Daime amor
Canto hoje e canto sempre
Com meu pai aqui estou

mazurca
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50. O MENSAGEIRO

Eu sou um MENSAGEIRO
Eu sou MENSAGEIRO do amor
Eu sou um príncipe guerreiro
Sou ﬁlho do pai criador
Do reinado da luz do meu pai
Lua cheia eu vi clarear
Clareia luar clareia
Meu céu do Juruá
Eu sou um príncipe guerreiro
Eu sou MENSAGEIRO da luz
Sou ﬁlho da mamãe santa
Meu Mestre é o Rei Jesus
Sou guerreiro ﬁlho dessa luz
Nova Era vim anunciar
Peço força a mamãe santa
Pra Jesus vi me ensinar
Vai seguindo, vai seguindo
Te preparas para viajar
Faz do amor o teu destino
Pede a Deus pra abençoar
Nova Era nova decisão
Estejas livre para anunciar
Não esqueça o seu compromisso
Com a luz do Juruá
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50. O MENSAGEIRO (continued...)

Nova era tempo de união
Nova Era é tempo de paz
Não é fazendo guerra
Que a guerra tudo desfaz
Nova Era é todos irmãos
Nova era é todos iguais
Quem está fazendo guerra
Está fora do meu pai
Dou aqui a chave do Diário
Estejas livre meu irmão
Pra dizer o que quiser
Mas cumpra sua obrigação
Dou viva Jesus menino
Dou viva a meu São João
Agradeço pelo bom toque
Que tocou o meu coração
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51. A GUIA

(Oﬀered to Madrinha Eunice)
Nosso senhora da Glória
Minha mãe minha madrinha
Me guiai neste caminho
Para eu seguir na linha

valsa

Nossa senhora da Glória
Minha mãe da minha luz
Iluminai o meu caminho
Para eu seguir Jesus
Nossa senhora da Glória
Mãe do Cruzeiro do Sul
Iluminai o meu caminho
De Leste a Oeste de Norte a Sul
Peço e rogo ao pai eterno
Jesus Cristo Redentor
Aumentai a minha luz
Aumentai o meu amor.
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52. A MENSAGEM

(Oﬀered to Sebastião)
Eu limpei o meu pensamento
Acalmei o meu coração
Para junto viajar
Com o padrinho pro estorrões

mazurca

Eu ﬁrmei o meu pensamento
Nesta mesma direção
Quando cuido tava lá
O Padrinho Sebastião
Com ﬁrmeza no pensamento
Me chamou atenção
Para todos respeitar
Comunidade do Estorrões
Trago aqui essa MENSAGEM
Do nosso pai criador
Para todos respeitar
E saber dar o seu valor
Deixo aqui essa MENSAGEM
Para todos meus irmãos
Da rainha da ﬂoresta
A Virgem da Conceição
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53. A MENSAGEM II

(Oﬀered to João Midan)
Digo para meus irmãos
Eu vim para dizer
Peço força a minha mãe
Não me deixe esmorecer
Eu vivo neste mundo
Todos podem observar
Eu tenho uma chave
Que ninguém pode tomar
Digo para meus irmãos
Eu vim para falar
Oh! Deus me de coragem
Para eu poder suportar
Eu vivo neste mundo
Todos podem observar
Eu estou observando
E vejo o povo duvidar
Eu estou aqui
Na casa do padrinho
A luz do Juruá
Que mostrou o caminho
E arrematando eu digo
Para quem quiser ouvir
A MENSAGEM já foi dita
E não vou mais repetir
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53. A MENSAGEM II (continued...)

(Oﬀered to João Midan)
Dou viva ao Pai eterno
Viva o meu Juramidam
Viva o aniversariante
E viva São João Midam.

149

54. A MEU PAI PEÇO FIRMEZA

Vou cantar essa mensagem
Que mandaram eu cantar
Vou dizendo e vou mostrando
Conforme meu pai mandar

mazurca

A MEU PAI PEÇO FIRMEZA
E não sai da minha mente
Voz derrame seu amor
Por sobre toda essa gente
Vai seguindo, vai seguindo
Deixa quem quiser falar
Cumpra sua obrigação
E se componha em seu lugar
Canta aqui essa mensagem
Do meu pai verdadeiro
Meu divino pai eterno
Meu mestre mensageiro
Meu pai é quem me dá
E me dá força pra cantar
Canto com os meus irmãos
Os que quiserem acompanhar
Dou viva minha madrinha
A Santo Antônio e São João
Viva São Pedro e o Festival
E viva todos meus irmãos.
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