Hinário Louvores e
Agradecimentos
Tony Jarbas

1. PRESENÇA DE SÃO JOÃO

(Oﬀered to Padrinho Paulo Roberto)
Salve a presença transparente
Do Padrinho Sebastião
Esta presença é Divina
É a presença de São João
Meu São João Batista
Batizou e estar a batizar
Derramando sobre nós
Água para nos puriﬁcar
Estas águas são ensinos
Enviados do Astral
Deus é quem encaminha
Vamos seguir por esta linha
A presença do Padrinho
Aqui dentro do trabalho
Nos traz bons ensinamentos
Para alcançarmos o salão Sagrado
Salve o Daime o os Guias
Salve todos os meus irmãos
Salve a presença transparente
Do Padrinho Sebastião.
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2. AGRADECIMENTO

(Oﬀered to Fernando Assunção)
Meu Mestre eu vos agradeço
Pelos primores que recebo
Agradeço à Divina Estrela
Que ilumina o mundo inteiro
Eu já estou agradecido
Porque tu és um ﬁlho meu
Mas ﬁco muito mais contente
Pois sei que você lembra de Deus
Seja sempre um bom ﬁlho
Um bom pai, esposo e irmão
Ame sempre os seus amigos
No fundo do seu coração
Seguindo estes ensinos
Não tenhas nada a temer
Pois tu és um soldado da Rainha
Sua Mãezinha lá do Astral
Na doutrina de Juramidam
Sempre vou agradecer
A todos os seres Divinos
Rei, Rainha e Princesas.
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3. TRABALHANDO NA DOUTRINA

Eu trabalho é com Amor
Eu trabalho é com vigor
Trabalhando assim
Eu serei um vencedor
Eu trabalho na doutrina
Da Rainha da Floresta
Eu trabalho para as almas
Que aqui se manifestam
Também trabalho a minha
Para receber a luz
Estou limpando a minha alma
Para receber Jesus
Dou viva ao astro Sol
E aos seres da Floresta
Dou viva a Jesus Cristo
Que em mim si manifesta.
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4. DIVINA RAINHA DA FLORESTA

(Oﬀered to Evandro)
Minha mãezinha do Céu
Nos proteja com vosso manto
Oh! Divina mãe de Deus
Mãe do Divino Espírito Santo

valsa

Divino Espírito Santo
Que neste mundo sofreu
Para nos mostrar o caminho
Que nos levará a Deus
Divina Rainha da Floresta
Que ao Mestre o Daime apresentou
Esta sagrada bebida
Que consagramos com amor
Nós ﬁlhos pecadores
Aqui neste mundo de ilusão
Intercedei por nós a Deus
Pedimos o nosso perdão.
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5. AO MESTRE AO PADRINHO E A RAINHA

Mestre Irineu
Meu Mestre amado
Meu Sol dourado
Príncipe Sagrado
Mestre estou aqui
Para ﬂorir o seu jardim
Oh! meu Padrinho
Sebastião
Meu São João
Me dê a mão
Oh! meu Beija-Flor
Daime o vosso amor
Minha Rainha
Mãe da Floresta
Poder das matas
Se manifesta
Santo Daime e Santa Maria
Divinas forças minha linha.
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6. MEU PAI, MEU PAI, MEU PAI

Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai
Como um ﬁlho seu
Vim pedir o meu perdão
E pedir também pelos meus irmãos
Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai
Limpai o meu coração
Para eu seguir bem limpinho
E alcançar a salvação
Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai
Daime a minha luz
Para eu poder prosseguir
No caminho de Jesus
Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai
Enchei-me com o Vosso amor
Para eu poder chegar
Num lugar superior.
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7. SANTA DOUTRINA

(Oﬀered to Lila)
No pensamento só trago coisas boas
Não deixo nem um mal entrar
Para isso é lembrar de Jesus Cristo
E também do nosso Pai Celestial
Meu coração resplandece de amor
Amor por minha Doutrina
Doutrina esta que devo sempre amar
Para louvar a minha Mãe querida
O nosso Mestre nos deixou esta Doutrina
Quem mandou foi a Virgem da conceição
Nosso Padrinho abençoou planta sagrada
Mas é preciso saber dar consagração
Meus irmãos vamos cantar com amor
Vamos cantar com ﬁrmeza e com vigor
Para louvar a todos os seres Divinos
A Jesus Cristo o nosso Mestre ensinador
Meus irmãos vamos tratar de se humilhar
E também tratar de ser bonzinhos
Para alcançarmos o salão dourado
E encontrar o nosso Santo Padrinho.
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8. GUERREIRA DE SÃO JOÃO

(Oﬀered to Madrinha Nonata)
Guerreira de São João
Guerreira da Baira-Mar
Te prepara para a batalha
Tu tens que triunfar

mazurca

Pastora da Virgem Mãe
Este aqui é o seu lugar
São muitas ovelhas perdidas
Que precisam ser pastoradas
Resgate as almas que ai chegarão
Tirando da ilusão
Traga para a minha luz
Sabes esta é tua Missão
Guerreira de São João
Que trabalha na Baira-Mar
Cuida das minhas ovelhas
Para um dia nós nos encontrarmos
Guerreira de são João
Tens a minha proteção
Aqui no Céu e ai na terra
Tu moras no meu coração.
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9. LUA BRANCA

Lua Branca
Cristalina
Lua Branca
Oh! lua tão linda
Lua Branca
Cristalina
Lua Branca
Oh! lua menina
Lua Branca
Eu te reparo
Lua Branca
Eu te consagro
Aqui na terra
Onde estou
Lua Branca
Enchei-me de amor.
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10. TE LEVANTA

(Oﬀered to Alberto Boehr)
Te levanta, te levanta
Levanta que o Mestre chegou
Junto com a presença Divina
De Jesus Cristo Nosso Senhor
Firmeza no pensamento
Pureza no coração
Sei que a batalha é difícil
Mas estou seguro em sua Mão
Guerreiro meu não desanime
São muitas as tentações
Passa o que esta passando
Ergue a cabeça e sai andando
Toda esta passagem
É passagem de puriﬁcação
Agora que se arrependeu
Receba o seu perdão
Te levanta, te levanta
Agora em contemplação
Para louvar a Jesus e ao nosso Mestre
Que limpou seu coração.
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11. CONSAGRAÇÃO

(Oﬀered to Jorge Maia)
Estes primores da ﬂoresta
Quem me deu foi a Rainha
Estes primores da ﬂoresta
Quem me deu foi a minha mãezinha

mazurca

Consagrando no coração
A minha Santa Maria
Com o coração aberto
Rogo a Deus a minha guia
Consagrando a Virgem mãe
No coração com muito amor
Eu peço e agradeço
Todos estes primores
Vou pedindo e rogando
Pelos meus irmãos
Peço a vos que proteja
Os nossos corações
Esta força eu agradeço
Com amor no coração
Louvo a Deus e a Jesus Cristo
Oh! virgem Santa Maria.
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12. CANTANDO COM OS MEUS IRMÃOS

(Oﬀered to Francisco Paulino)
Como é bom cantar hinário
Como é bom cantar hinário
Junto com os meus irmãos
Como é bom cantar hinário
Como é bom cantar hinário
Prá louvar à Virgem Mãe
Agradecemos os ensinos
Que recebemos nos hinos
Lá do alto do Astral
É a nossa Mãe quem manda
È a nossa Mãe quem manda
Fazer bem não fazer mal
Cantando agradecemos
E também estou pedindo
Pela nossa salvação
Cantando estes lindos hinos
Cantando estes lindos hinos
Junto com os meus irmãos
Santo Daime é quem dá força
Santo Daime é quem dá força
Para eu tocar meu maracá
Vou marcando estes hinos
Com amor e com ﬁrmeza
Para o meu Jesus louvar.
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13. SANTA LUZ DA FLORESTA

(Oﬀered to Luiz Manni)
Luz da ﬂoresta
Luz celestial
Oh! bebida Santa
Santa luz universal
Santo Daime é esta luz
Esta luz é Divinal
É a luz que nos ensina
Fazer bem e não o mal
Luz da ﬂoresta
Oh! luz de Amor
Oh! planta sagrada
Que o Padrinho abençoou
Santa Maria é esta luz
Esta luz Celestial
No entanto é preciso
Consagra-la com o astral
Destas luzes da ﬂoresta
Eu não me afasto nunca mais
Pois contém Divinos seres
Que nos trazem a Santa Paz.
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14. CUIDADO, CUIDADO

(Oﬀered to Vilma)
Se estás dentro da luz
Procure não se perder
Que este caminho Divino é ﬁno
Precisa se conhecer

valsa

Seu ego seu inimigo íntimo
Que mora bem a seu lado
Precisa de vigilância
Precisa de muito cuidado
Te ﬁrma no teu Jesus
Ele vai te defender
Eleva o teu pensamento ao Céu
A Deus pai de todo poder.
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15. NÓS VAMOS VENCER

(Oﬀered to Evandro)
Nós vamos vencer
Nós vamos vencer
Com a força da Virgem Maria
Firmados em São Miguel
E no Padrinho Sebastião

mazurca

Nós vamos vencer
Nós vamos vencer
Com a força do nosso Mestre
Firmados em Jesus Cristo
E em nosso Pai Celeste
Nós vamos vencer
Nós vamos vencer
Com a força da Virgem Pura
Santo Daime e Santa Maria
Está nos dando a nossa cura
Nós vamos vencer
Nós vamos vencer
Vamos transbordar de Amor
Com as graças de Jesus Cristo
E do nosso Pai Criador.
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16. MEUS ENSINOS

(Oﬀered to Joilton Carlos)
Meu Padrinho Sebastião
Defendei nossa família
Mostrai-nos o caminho
O caminho da salvação
O caminho eu já deixei
Mas ninguém presta atenção
Estão nas letras dos hinos
Todos os meus ensinos
Agora deixo mais um
Dos primores do astral
Se lembrem de Jesus Cristo
Até o dia ﬁnal
Deixo aqui o meu hinário
Com amor no coração
Com os ensinos do Padrinho
Vou encontrar Juramidam.
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17. O TEMPO É ESTE

(Oﬀered to José Abramovitz)
Meus irmãos o tempo é este
Meus irmãos vamos prestar atenção
Este ensino quem mandou
Foi a Virgem da Conceição
Meus irmãos o tempo é este
Meus irmãos vamos cantar com amor
Para louvar a Jesus Cristo
O nosso Mestre ensinador
Meus irmãos o tempo é este
Meus irmãos vamos ter fé e ﬁrmeza
Para ser um bom saldado
Aqui dentro da Nobreza
Meus irmãos o tempo é este
Prestem atenção no que o mestre nos diz
Para estar com Jesus Cristo
Ter saúde e ser feliz
Meus irmãos o tempo é este
Meus irmãos a Nova Era já chegou
Vamos nos transformar
Com o nosso Beija-Flôr.
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18. ESTRELA BRILHANTE

(Oﬀered to Robério)
Estrela que brilha no céu
Estrela que brilho de luz
Estrela, Oh! Divina Estrela
Estrela, Estrela
Oh! Meu Jesus

valsa

Te vejo em todo lugar
No vento, na terra no fogo e no mar
Te vejo e não me engano
Estrela, Estrela
Nós te amamos
Agradeço de coração
Esta prenda que vós me entregou
Sentado aqui com um irmão
Em contemplação
A vós, Oh! Senhor!
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19. FIRMADO NA SANTA MARIA

(Oﬀered to André Veltman)
Silêncio eu peço
Aqui neste trabalho
Pois chegou Santa Maria
Para nós cantar hinário
Cantando, cantando
Eu vou com meus irmãos
Louvando o meu Jesus
Com amor no coração
Na força, na força
Firmado eu me vou
A minha Santa Maria
Revigora o meu amor
Eu peço, eu rogo
Invoco a minha Mãe
Vem trazer paz e harmonia
Para mim e meus irmãos.
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20. CHEIRINHO DE FLOR

Estou sentindo um cheirinho de rosa
Estou sentindo o perfume da ﬂor
Sinto a presença da Santa Maria
Que agora vem chegando e trazendo o seu amor
Oh! luz divina que agora esta em nós
Que vem trazer lucidez ao pensamento
Vem nos mostrar o caminho da verdade
Para nos seguir em frente dentro desta Irmandade
Viva ao Sol a Lua e as Estrelas
Também viva o Padrinho Sebastião
Viva a nossa Santa Maria
Também viva Jesus Cristo o meu mestre Divinal
Peço a meu Pai lá no ﬁrmamento
Peço a meu Pai no meu coração
Dentro da força da Santa Maria
Peço paz e harmonia para mim e meus irmãos.

20

21. NO VERDE DA FLORESTA

No verde da ﬂoresta
Eu vejo tanto primor
Nela eu vejo a criação
Nela eu vejo o criador

mazurca

Esta linda e verde mata
Precisa de conservação
Os seres que nela habitam
Carecem de proteção
A destruição da ﬂoresta
Entristece o nosso Pai
Faz chorar a nossa Mãe
E extermina os animais
Meus irmãos estou avisando
Precisamos nos apressar
Do jeito que a coisa vai
Quase nada vai sobrar
Pode faltar oxigênio
Nossas águas podem escassear
Cipó, folha que nos dá força
Também poderá nos faltar
Eu peço ao meu Padrinho
Eu peço ao Mestre Irineu
Protegei nossa ﬂoresta
E todos os seres seus.
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22. ESTAR COM DEUS

(Oﬀered to Julhinho)
Falar que está com Deus
É estar com Deus
Falar que está com Deus
É não ter pensamento à-toa
Falar que está com Deus
No coração só coisas boas
Falar que está com Deus
É muito fácil de dizer
Mas na hora da verdade
Meu irmão cadê você.
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23. EM DEUS EU FIRMO A MINHA FÉ

(Oﬀered to Luiz Moura)
Em Deus
Eu ﬁrmo a minha fé
Vou seguindo o meu caminho
Sem a nada eu temer
Peço a meu Pai
Daime força e proteção
Para eu seguir em frente
Na missão de São João
Luz da ﬂoresta
Me enche de amor
Vou cantando alegremente
Junto com meu beija-ﬂor
Sol, lua estrela
E todos os seres divinos
Vou louvando com este hino
O meu Mestre ensinador
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23. EM DEUS EU FIRMO A MINHA FÉ (continued...)

(Oﬀered to Luiz Moura)
Meu bom Mestre
Vós seja o meu guia
Não me deixe esmorecer
Para eu poder vencer
Oh! mãe Divina
Vós sois Rainha das matas
Me livre das tentações
Me acolhendo em sua casa
Esta casa
É a casa do meu Pai
Que está em minha mente
Onde quer que eu me vá
Louvado seja
Jesus Cristo Redentor
Meu Padrinho Sebastião
E a doutrina do Amor.
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24. SEGUINDO NA BARCA DO AMOR

(Oﬀered to Cadú)
A Terra girando em torno do Sol
E a Lua em volta dela
O Mestre guiando a Barca do Amor
Com a luz que vem da Floresta

valsa

Estrelas brilhando no ﬁrmamento
Mostrando seu esplendor
O Sol enviando luz para a Terra
Trazendo vida e primor
Todos estes seres Divinos
Vibrando a presença de Deus
A barca seguindo e eu dentro dela
Com o Daime e meu Mestre Irineu
A barca seguindo em harmonia
Nos mares do coração
Jesus, São João e a Virgem Maria
Seguem nesta embarcação
Oh! Mãe Divina Rainha das matas
Eu peço a vós proteção
Para seguir o meu caminho
E cumprir a minha missão.
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25. VEM QUE DOU CONSELHO

Vem que dou conselho
Eu dou conselho
Para quem quer me seguir
Eu sou o Santo Daime
O Beija-ﬂor seu professor
Venho da ﬂoresta
Estou aqui
E tenho o brilho da Rainha
A força do Rei Jagube
Muita ﬁrmeza para seguir nesta linha
Sou seu professor
Estou aqui
E te ensino é ter amor
Amar os seus irmãos
E ser ﬁel
Aqui dentro da missão
Saber guardar segredo
Águia Dourada
É quem lhe manda este conselho
Ouvir muito e falar pouco
Só assim
Vai conhecer os seus caboclos
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25. VEM QUE DOU CONSELHO (continued...)

Venho da ﬂoresta
Sou professor
E te ensino é ter amor
Guardai no coração
Estes ensinos
Do meu senhor São João.
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26. GUERREIRO UNIVERSAL

(Oﬀered to Marco Helênio)
Eu sou um guerreiro universal
Estou aqui com o Príncipe Imperial
Sou ﬁlho da lua branca
Tenho amor no coração
Trago aqui uma bandeira
Do meu senhor São João
Eu sou o Santo Daime
Estou aqui engarrafado te esperando pro trabalho
Se pedires vou te dando
Se olhares vou mostrando
Se escutares vou dizendo
O caminho certo para trilhar
O caminho é o do amor
Que o nosso mestre aqui nos ensinou
Amar a todos os seres
Amar a seus irmãos
Ser ﬁel eternamente
Na missão de São João.
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27. O CHAMADO

(Oﬀered to Lila)
Eu vou chamar
O meu Juramidam
É para valer
Para me ajudar
A eu poder crescer
E a guerra da matéria
Eu vencer

Marcha
Lenta

Eu vou chamar
A Divina Rainha
Da ﬂoresta
A vir me amostrar
O brilho do amor
Que vem do meu Jesus
O Salvador
Eu vou chamar
Meu São Sebastião
Para me ensinar
Sem vício e agonia
Tomar Santa Maria
Com muita disciplina
E alegria
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27. O CHAMADO (continued...)

(Oﬀered to Lila)
Eu vou tomar
O vinho da ﬂoresta
E vou ﬁcar
Juntinho de Papai
Nos braços de mamãe
Parar meus pensamentos
E mirar

Marcha
Lenta

Eu vou mirar
No brilho das estrelas
E do luar
E ver os meus defeitos
Também os meus acertos
Depois de tudo isso
Eu melhorar
Eu vou chamar
Os meus caboclos
Para me ajudar
Viver em harmonia
Em paz e com alegria
E sempre bem feliz
Poder estar
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27. O CHAMADO (continued...)

(Oﬀered to Lila)
Eu vou chamar
O meu amor
E junto nós orarmos
Pedir perdão a Deus
Por seus erros e os meus
E assim a santa paz
Poder chegar

Marcha
Lenta

Eu vou chamar
Os meus irmãos
E junto nós cantarmos
Cantar com todo amor
Louvando ao Senhor
E na Santa Doutrina
Nos ﬁrmarmos.
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28. QUERO AGRADECER

(Oﬀered to Eliene Pereira)
Meu Mestre
Eu quero te encontrar
Para te dizer
Quero te agradecer
Meu Mestre
Todo o seu poder
Me faz resplandecer
Me faz resplandecer
Meu Mestre
Em ti eu me seguro
Sois um ser tão puro
Filho do luar
Oh! minha
Rainha da Floresta
Brilho das estrelas
Vem me iluminar.
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29. PONTO DE LUZ

(Oﬀered to Marquinhos)
Eu estando com o Daime
O meu Beija-Flor
Recebo estes ensinos
Do bom Mestre Ensinador
Estes ensinos
São do meu Mestre
Do meu Mestre Ensinador
É seguir direito
É se corrigir
Para ser guerreiro
E assim poder agir
Estes ensinos
São do meu Mestre
Do meu Mestre Ensinador
Ser ponto de luz
Guerreiros da Paz
Para o planeta terra
Que já carece demais
Estes ensinos
São do meu Mestre
Do meu Mestre Ensinador
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29. PONTO DE LUZ (continued...)

(Oﬀered to Marquinhos)
É a Nova Era
Luz na Escuridão
Este é o tempo
De buscar transformação
Estes ensinos
São do meu Mestre
Do meu Mestre Ensinador
Estar com Jesus
Na clareza da luz
Ser um ser presente
Um ser inteligente
Estes ensinos
São do meu Mestre
Do meu Mestre Ensinador.
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30. GUERREIROS DA RAINHA

(Oﬀered to Dirceu)
Estou aqui
Preparando os meus soldados
Para trabalharem na Doutrina do Amor
Contra a luxúria, a miséria e a maldade
Tendo por guia o nosso Mestre Ensinador
O meu exército
É de paz e harmonia
Somos Guerreiros da Virgem da Conceição
Levando a luz para todos que procuram
Se afastarem do mundo de ilusão
Chegou o tempo
Da mudança interior
Para seguir no caminho da Santa Luz
O Santo Daime ele é o professor
É que nos guia, ilumina e nos conduz
Mas é preciso
Ter calma e paciência
Para receber os primores do astral
Estar atento e cuidar do pensamento
Oh! Meu Jesus nos livrai de todo mal.
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31. CANTAR

(Oﬀered to Josué)
Eu canto
Canto e canto
Canto para louvar
A Virgem da Conceição
Senhora do meu coração

valsa

Oh! Virgem
Da Conceição
Senhora oh! Mãe Divina
Nos defendei de todo mal
Aqui dentro da vossa Doutrina
Eu canto
Canto com amor
Louvando a Jesus Redentor
Oh! Mestre de todos nós
Oh! meu Soberano Senhor
Eu peço
Peço e peço
Peço paz e harmonia
Ao chefe Mestre Império
Senhor de toda primozia
Eu vejo
Vejo e recebo
Primores que vem do astral
Que Deus manda para mim
Estou fazendo o meu Jardim
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31. CANTAR (continued...)

(Oﬀered to Josué)
Eu canto
Canto e canto
Louvando a meu Pai Eterno
Consagrando esta canção
A Deus no meu coração.

valsa

37

32. SANTO DAIME CONSELHEIRO

(Oﬀered to Alexandre)
Estou aqui
Eu vim para ensinar
Sou o Santo Daime
E quero me apresentar
Preste atenção
Agora em si mesmo
Para na corrente se ﬁrmar
Eu dou conselho
Mas você tem que seguir
Trabalhando toda hora
E todo dia
Cuidar de si
E relaxar o aparelho
Para conhecer os meus segredos
Eu abro porta
Para você observar
O seu espírito
E poder se endireitar
Deixar moleza e maldade para traz
Ser bom amigo
Pois somos todos iguais
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32. SANTO DAIME CONSELHEIRO (continued...)

(Oﬀered to Alexandre)
Meu Mestre Império
Senhor de todo poder
Daí-me primores
Conforme o meu merecer
Vos agradeço
Toda hora e todo dia
Sou ﬁlho eterno da Sempre Virgem Maria.
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33. MINHA HISTÓRIA

(Oﬀered to Monalisa Cardoso)
Meus irmãos eu vou narrar
Minha história aqui estou
Acreditem é verdade
É a história do amor
Eu cheguei neste lugar
Com prazer e alegria
Vim trazer os ensinos
Da Sempre Virgem Maria
Quem quiser seguir comigo
Que procure se limpar
No exército da Rainha
Sempre ﬁrme deve estar
Eu conﬁo em Jesus
O meu Mestre ensinador
Eu conﬁo na Rainha
Foi ela quem me mandou
Me mandou para ensinar
Os ensinos do amor
Sempre eu ser ﬁlho dela
A minha mãe eu dou louvor.
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34. AGRADECIMENTO

(Oﬀered to Jorge Nobre e Nadir)
Vocês que chegaram
Aqui com alegria
Pra cantar pra São João
E a sempre Virgem Maria
Agradeço a vocês
No meu coração
Vocês que chegaram
Neste salão
Este salão dourado
Do meu São Francisco
A casa é de vocês
E a chave é o sorriso.
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35. LUZ CERTEIRA

Luz que veio da ﬂoresta
Meu Padrinho foi quem mandou
Acertou meu coração
A doutrina do amor

marcha valsa

Acertou o meu coração
Com amor e com alegria
Acertou o meu coração
O amor da virgem Maria
Eu agora estou ﬁrmado
Para sempre nesta luz
Sigo no caminho reto
O caminho de Jesus
Acertou o meu coração
Com amor e com alegria
Acertou o meu coração
O amor do Padrinho Sebastião
Digo aqui neste terreiro
Não se pode convidar
Só consagra o Santo Daime
Quem por ele procurar
Acertou o meu coração
Os ensinos que o Mestre me dá
Acertou o meu coração
N ao convido nem vou convidar
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35. LUZ CERTEIRA (continued...)

E depois que consagrar
Tem que saber se calar
Não revelar os mistérios
Que o Mestre vem mostrar

marcha valsa

Vem mostrar nesta sessão
De trabalho espiritual
Vem mostrar nesta sessão
Que é preciso se ter união
Pare estar nesta união
É preciso ser Guerreiro
Ter ﬁrmeza e coragem
E de nada não ter medo
Ficou no meu coração
A coragem que Deus me dá
Ficou no meu coração
E com ela eu vou trabalhar
Depois que sair daqui
É prestar bem atenção
Nas ações do dia a dia
E no que diz seu coração
No que diz o seu coração
Para você podar se ﬁrmar
Vem da Virgem da Conceição
Os ensinos desta preleção.
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36. MEU PADRINHO, MEU PADRINHO

(Oﬀered to Meurimão)
Meu Padrinho, Meu padrinho
Meu Padrinho,Sebastião
Eu aqui vos agradeço
Junto com os meus irmãos
O Jagube e a Rainha
È cipó, folha ya ya
Peço a vós minha ﬁrmeza
Salve Ogum da beira-mar.
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37. DEUS NO SILÊNCIO

(Oﬀered to Jussarah Pollyanna)
I hear the silence of the woods
I hear the silence of the wind
I hear the silence
Of my thoughts

waltz

It's in the silence that God is
It's in the silence that God is
With it I am going to meet myself
I hear the silence of the night
I hear the silence of the day
I hear the silence
Of harmony
It's in the silence that God is
It's in the silence that God is
It's in it that I will ﬁrm myself
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37. DEUS NO SILÊNCIO

(Oﬀered to Jussarah Pollyanna)
Eu ouço o silêncio da mata
Ouço o silêncio do vento
Eu ouço o silêncio
Do meu pensamento

valsa

É no silêncio que Deus está
É no silêncio que Deus está
Com ele eu vou me encontrar
Eu ouço o silêncio da noite
Ouço o silêncio do dia
Eu ouço o silêncio
Da harmonia
É no silêncio que Deus está
É no silêncio que Deus está
É nele que eu vou me ﬁrmar
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38. DEUS NA CALMA

(Oﬀered to Seu Vaides)
Leve a vida com calma
Que a vida é de Deus
Deus esta calmo
E bem calmo estou eu

valsa

Eu sou o seu Mestre
Sou o seu guia
Vim te ensinar
A viver com alegria
É prestar atenção
No seu dia a dia
Nos seus pensamentos
Reze todo dia
Eu sou o seu Mestre
Ensinador
Eu vim te ensinar
A viver com amor
Para viver com amor
É ter união
Buscando na calma
A perfeição.
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39. OS CÉUS DO MEU PADRINHO

(Oﬀered to Gibran)
Vou contar para vocês
Aonde que estão
Os céus do meu Padrinho
Senhor São Sebastião
Que espalhou
Para o mundo inteiro
A doutrina do amor
Mais puro e verdadeiro
Na beira do mar
Tem o céu do Mar
E no alto da campina
Tem um Céu que ilumina
La no cerrado
Também tem um céu
Que trabalha com as falanges
Do Guerreiro São Miguel
Na Amazônia
Tem o Mapiá
A morada de São João
E do Padrinho Sebastião
No Piauí
Tem Todos os Santos
E em tantos outros cantos
Espalhados outros tantos
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39. OS CÉUS DO MEU PADRINHO (continued...)

(Oﬀered to Gibran)
E em tantos outros cantos
Espalhados outros tantos.
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40. CANTAR LOUVORES

(Oﬀered to Alberto)
Cantar me traz alegria
Cantar me leva a união
Cantando eu louvo a Deus
E a sempre virgem Maria

valsa

Cantando eu trago o amor
Cantando eu te dou o perdão
Cantando eu tiro a dor
De dentro do seu coração
Cantando eu recebo este hino
Virgem Mãe foi quem mandou
Para você se ﬁrmar
E ser um Guerreiro do amor
Cantando eu te entrego este hino
Com amor e muita perfeição
Para zelar e guardar
Dentro do seu coração.
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41. JARDINEIRO DO BEIJA-FLOR

(Oﬀered to Juarez)
Sou um Jardineiro feliz
Do jardim do Beija-ﬂor
Dentro da minha ﬂoresta
Cantando e dando louvor

valsa

Pedindo canção a Mamãe
Para eu cantar para ela
Dentro da minha ﬂoresta
Alegre e sempre com ela
Sempre ﬁrmado na luz
Do meu Senhor São João
Sempre pedindo ﬁrmeza
Ao Mestre Juramidam.
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42. MENSAGEM CELESTIAL

(Oﬀered to A toda irmandade)
Eu estou aqui
Vou apresentar
Uma mensagem
Celestial

valsa

Para ser um ﬁlho de Deus
É prestar bem atenção
No que diz o ensinamento
Não julgar os seus irmãos
Não julgar os seus irmãos
Nem falar coisa ruim
O correio da má notícia
Pode te levar para o ﬁm.
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43. ALEGRE E SATISFEITO

(Oﬀered to Geisa Maria)
Estou alegre e satisfeito
Junto com os meus irmãos
Estou alegre e satisfeito
Dentro desta missão
Esta missão é Divina
É do meu Juramidam
E da Rainha da Floresta
Para sempre eu ser seu fã
Para sempre eu ser seu fã
Na doutrina do amor
Daí-me a minha claridade
Meu Jesus Cristo Redentor.
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44. MAMÃE E PAPAPAI

(Oﬀered to Alexandre)
Louvores eu dou
A minha mamãe

valsa

Louvores ou dou
Com palmas de ﬂores
Louvores eu dou
Ao meu papai
Louvores eu dou
Louvores de Amor.
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45. AMIGO ÍNDIO

(Oﬀered to Osmildo Kuntanawa)
Eu estou aqui
Com um velho índio amigo meu
Conhecendo, nas matas,
As medicinas que Deus nos deu
Cipó, folha, tabaco, kambô
Para curar
E também minha Santa Maria
Também para perfumar
Meu velho índio amigo das matas
Tu sois um Beija-ﬂôr
Deus te acompanhe
E o meu Mestre ensinador
Guerreiro, Xamã, Pagé,
Da tribo de Juramidam
Tu sois ﬁlho do meu Pai
Das matas tu sois defensor.
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46. TODO AMIGO

(Oﬀered to Chester Gontijo)
Eu sou todo amor
Eu sou todo amor
Do meu Senhor
Quem seguir na minha linha
Está com o Mestre ensinador
Eu sou todo luz
Eu sou todo luz
Do meu Jesus
Com ele no coração
Eu busco a minha perfeição
Eu sou todo amigo
Eu sou todo amigo
Eu sou um bom irmão
Aquele que seguir comigo
Nunca vai ﬁcar na mão
Eu sou de papai
E tenho mamãe
No meu coração
Sou a luz que ilumina
As trevas e a escuridão.
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47. CANÇÃO AO VENTO

(Oﬀered to Josiel Bezerra)
Vento, vento, vento que traz
Lembranças de Deus
Vento, vento,
Que me faz lembrar
Que sou ﬁlho seu

valsa

Vento, vento, vento que traz
A minha mamãe
Vento, vento
Vento que traz
O perfume da paz
Vento, vento, vento que traz
O meu São João
Vento, vento
Vento que traz
O Padrinho Sebastião
Vento, vento vento que traz
Cipó, folha rainha
Vento, vento
Vento que traz
O meu Santo Daime.
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48. JESUS NO MEU CORAÇÃO

(Oﬀered to Eduardo)
Jesus está dentro
Do meu coração
Me dando ﬁrmeza
Digo meus irmãos

valsa

Sempre ﬁrmado
Na minha rainha
Sempre com ela
A minha mãezinha
Jesus minha vida
Jesus meu amor
Sempre ﬁrmado
Em vós eu estou
Sempre ﬁrmado
No meu São João
Eu sigo com Jesus
No coração
Concluo esta prenda
Sempre agradecendo
Por todos os primores
Que vou recebendo.
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49. O QUE ESTÁ ACONTECENDO

(Oﬀered to Fernandinho)
Meu Mestre
O que está acontecendo
Que o meu pensamento
Não consigo ﬁrmar
Meu Mestre
Firmai meu pensamento
Aqui neste momento
Para eu poder vos louvar
Meu Mestre
Neste estudo ﬁno
Eu sigo o meu caminho
Dentro da retidão
Meu Mestre
Daí-me força, daí-me amor
Firmai meu pensamento
Para a vos eu dar louvor
Meu Mestre
Dentro desta luz
Do meu senhor Jesus
Eu quero lhe ouvir
Meu ﬁlho
Para ter ﬁrmeza
É prestar bem atenção
Ao que já deixei ai
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49. O QUE ESTÁ ACONTECENDO (continued...)

(Oﬀered to Fernandinho)
Meu Mestre
Dentro desta luz
Do meu senhor Jesus
Eu quero lhe escutar
Meu ﬁlho
Os meus hinos estão dizendo
Que para ter ﬁrmeza
É preciso a Deus amar.
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50. FORÇA DA CURA

(Oﬀered to Rildon)
Chamo a força da ﬂoresta
Chamo a força da ﬂoresta
Para trabalhar
Eu chamo para vir curar
Chamo a força da cura
Chamo a força da cura
Para trabalhar
Eu chamo para vir curar
Meu Senhor Juramidam
Meu Senhor Juramidam
Ordenou eu comandar
Minha mãe para me confortar.
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51. NOVO AMANHÃ

(Oﬀered to Aelson Gonçalves)
Obrigado meu Deus
Obrigado meu Deus
Por meus companheiros
Obrigado Papai, Obrigado Mamãe
Aqui neste terreiro

valsa

Vamos todos seguindo
Vamos todos seguindo
O caminho da luz
Para poder chegar, para poder chegar
Aos pés de Jesus
E a nova consciência
E a nova consciência
Se acordem meus irmãos
Se acordem meus irmãos
Para o dia de amanha
Dia de Juramidam
Dia de São João
Dia de Salomão
E a Nova Era, Nova Dimensão
Luz na Escuridão.
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52. TE FIRMA

(Oﬀered to Soniâmara)
Te ﬁrma no sol
Te ﬁrma no sol
Que veio para te curar
Te ﬁrma na lua
Nas estrelas do céu
Na terra, no vento e no mar

valsa

Te ﬁrma em papai
Te ﬁrma em papai
Nas alturas aonde está
Te ﬁrma na luz
Do meu bom Jesus
Para poder alcançar
Te ﬁrma em Mamãe
Te ﬁrma em Mamãe
Para poder trabalhar
Com muita coragem
Fé e disciplina
Para a força dela chegar
Te ﬁrma no Mestre
Te ﬁrma no Mestre
O meu Juramidam
Também no Padrinho
Que abriu o caminho
Do ontem, do hoje e amanhã.
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53. É TÃO SIMPLES SER FELIZ

(Oﬀered to Anne Kelly)
É tão simples ser feliz
É tão simples ter amor
Basta olhar os ensinamentos
Do nosso Mestre ensinador
Nosso Mestre nos ensina
Amar nossos irmãos
Amar o feio e o bonito
Sem nenhuma distinção
O irmão pode lhe trair
Outro até lhe prejudicar
A doutrina é do perdão
E nós temos que perdoar
Ensina que nesta vida
A palavra tem valor
O mal é o que sai da boca
Foi Jesus quem nos falou
O que sai da minha boca
Ou da tua tem poder
Pode nos trazer a paz
Ou nos ferir até doer
Se tu falas grosserias
E eu respondo com arrogância
O Inferno está formado
Não haverá mais esperança
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53. É TÃO SIMPLES SER FELIZ (continued...)

(Oﬀered to Anne Kelly)
Meus irmãos duras palavras
Ferem a mim, ferem a você
Bem feliz será aquele
Que amigos têm pra receber
Recebendo com amor
Em sua casa o seu irmão
O Mestre chega de mansinho
E toca no seu coração
Foi o que aconteceu
No passado com Jesus
Chegou à casa de Mateus
Que o recebeu com a santa luz
Desta vida a matéria
Contigo não vais levar
Leva apenas o espírito
Que aqui veio se doutrinar
Esta na hora meus irmãos
De acordar para o amor
Seguindo os ensinamentos
Que o nosso mestre nos deixou.
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54. BOM CONSELHO

(Oﬀered to Serjão)
O bom Mestre Conselheiro
Está aqui neste salão
Trazendo um bom conselho
Para nós todos meus irmãos
O bom conselho do bom Mestre
É ter amor e alegria
Para nós poder louvar
A Sempre Virgem Maria
O bom Mestre conselheiro
Amigo de Juramidam
Vem trazendo as boas novas
Do ontem, hoje e amanhã.
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55. LUZ DA COMPREENSÃO

(Oﬀered to Saturnino Brito)
Eu pedi, eu pedi, eu pedi a meu Pai
Eu pedi, eu pedi, eu pedi a meu Pai
Eu fui no trono Divinal

valsa

La cheguei
Me entreguei ao braços de Mamãe
E a ela pedi o meu perdão
Ela me deu a luz da compreensão.
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