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1. FIRMADO EM DEUS

Firmado em Deus
Que nós vamos atravessar
Firmado em Deus
Que nós vamos se ﬁrmar
Firmá no Sol
Firmá na Lua
E nas estrelas
Que é a nossa fortaleza
A provação
Está acochando
Pra quem só quer
A ilusão
Chegou a hora
De aﬁrmar nosso ponto
Deus quer saber
O que a gente está fazendo
Chegou a hora
De aﬁrmar nosso ponto
Qual é o caminho
Que a gente está querendo
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1. A JUSTIÇA É RETA

Eu amo bem estas forças
Com elas sigo cantando
Bonicíssimo Jesus e Maria
Com o Divino Espírito Santo
Cantar Amor e alegria
Buscando estar com o Pai
Já disse todos se preparem
Ninguém sabe aonde vai
Seguir realmente a Doutrina
E não alterar nem um til
A Justiça é reta e justa
A matéria vive por um ﬁo
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2. SÃO JOÃO É O NOSSO REI

São João é o nosso Rei
São João é o nosso guia
Ele vem nos ensinar
O caminho de Maria
Agora quem vem chegando
Vem chegando e já chegou
É Mestre da Doutrina
Nosso Mestre Ensinador
Meus irmãos vamos bailar
Meus irmãos vamos cantar
Vamos dar viva à nossa Mãe
Ela é quem tem para nos dar
Esta mata é tão linda
É tão linda e é tão pura
Ela é quem nos dá força
Ela é quem nos segura
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3. SOU GUIA DE MUITOS ANJINHOS

Sou da falange de São Rafael
Estou na Terra, estou também no céu

mazurca

Eu sou um anjo do nosso Senhor
Foi Jesus Cristo que me coroou
Eu sou divina como a luz do dia
Eu vim aqui trazer alegria
A minha Mãe que me abençoou
Me deu força e me deu amor
Eu sou do reino da Beira Mar
Eu sou Oxum e sou Iemanjá
Eu lavo, lavo para clarear
Despacho tudo pro fundo do mar
A minha Mãe misericordiosa
Me deu este Arcanjo para me guiar
Que eu sou guia de muitos anjinhos
Todos pequeninos vão me acompanhar
Eu agradeço pelo que passei
E pelo que ainda tenho que passar
A todas as estrelas que estão no céu
Que estão na terra que estão no mar
Ao meu Sol Dourado e a minha Mãe Divina por este cristal e
esta prata ﬁna
A terra crua que me recebeu
Ao meu Mestre Império
Meu São João e meu São Irineu
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4. SOU UMA ROSA DO SEU JARDIM

Estou aqui
Sou uma rosa
No seu jardim
Estou brilhando
Vou alcançar
Eu tenho fé
Meu Pai Eterno
Que algum dia
Irei chegar
Minha Mãe Santíssima
Vós me segure
Estou balançando
E vou balançar
Meu São João
Vós me ensine
Que algum dia
Quero ensinar
Minha Santa Maria
A Vós eu peço
A santa e pura
Humildade
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4. SOU UMA ROSA DO SEU JARDIM (continued...)

Meu Jesus Christo
Eu peço a Vós
O meu
Santo perdão
Termino aqui
Dizendo a todos
Os meus irmãos
Que o tempo
Está curto
E todos prestem
Bem atenção
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5. AVISTEI SÃO IRINEU

(Oﬀered to Maria Alice C. Freire)
Eu estava cá em baixo
Avistei São Irineu
Ele me disse
Sofre na Terra
Vocé é um ﬁlho meu
Eu estava cá em baixo
Avistei São Irineu
Ele me disse
Ama a todos
Que algum dia, tu vai receber
Eu estava cá em baixo
Avistei São Irineu
Ele me disse
Nossa Senhora te abençoa
Você é um um anjo meu
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6. QUERO ESTAR COM MEU PADRINHO

(Oﬀered to Regina Pereira)
Estou aqui neste jardim
Meu Mestre me colocou
Quero amar a Jesus Christo
E ter toda fortaleza
Ter toda fortaleza
Para seguir no caminho
Amar a nosso Padrinho
Que Ele é quem nos ensina
Quero ver balancear
Balancear para estremecer
Tudo se mexe, tudo se balança
E o Padrinho a não se mexer
Quero estar com meu Padrinho
Que Ele é quem me segura
Nos balanços mais fortes
Nas suas mãos eu me seguro
Nas águas cristalinas
Mamãe Oxum é minha Mãe
Ogum é meu Padrinho
E eu vivo nas cachoeiras
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7. JARDIM DE BELAS FLORES

Quando eu cheguei no Jardim de Belas Flores
Eu vi uma coisa perfeitíssima
Nossa Senhora com o cálice sagrado
Dando viva ao Pai Eterno em Seu Reinado
Quando eu cheguei neste salão
Perﬁlada para bailar
Dando viva ao Pai Eterno e a Rainha
Senhora Santa Iemanjá
E eu ﬁrmada em Jesus Christo
Eu via Ele e Sangue escorria
E no meu peito eu sentia essa dor
E me ﬁrmava sempre na Virgem Maria
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8. MAIS UM EU RECEBI

Mais um eu recebi
Que vem das ondas do mar
Se perﬁlem princesas do mar
Espuma branca vem nos limpar
Harmonia dentro do salão
Vem São Cosme e Damião
Vamos todos receber
O ensinamento de São João
Iemanjá estendeu a mão
Para os ﬁlhos de São João
Vamos todos pedir perdão
Para receber a salvação
Espuma branca vem nos lavar
Vamos todos se limpar
Só o Pai Eterno é quem nos dá
A paz na mão da humanidade
São Miguel com a balança
Vem pesar todos pecados
Quem não se limpar agora
Não irá ao seu reinado
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9. ESPERANÇA DO AMANHECER

(Oﬀered to Baixinha & Rosângela)
Eu vou pedir, eu vou pedir
Meu Pai me dará
Com amor, com alegria
O perdão da Virgem Maria
Pra receber
Tem que fazer por merecer
O amor é quem gera tudo
Com amor nada nos faltará
Eu peço a meu Pai
Que me dê proteção
Que me dê amor e paz
No meu coração
Para eu amar todos meus irmãos
Suportar com alegria
Tudo que aparecer
Esquecer a dor e se ﬁrmar
Na esperança de cada amanhecer
Na Natureza criadora
Devemos nos ﬁrmar
Ela é a nossa Mãe
Nosso alimento
Unidos juntos nós vamos vencer
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10. AGRADECIMENTO

(Oﬀered to Anã Lúcia)
Oh! Sagrado Vinho
A vós entrego o meu coração
Só vós sois vós
Luz da minha vida
Que me leva a perceber
Quanta beleza neste viver
Vivendo e aprendendo
Sem esquecer
Que no além, muito além
Está o verdadeiro saber
No ritmo deste amor
Bate o meu coração
Se humilhando com carinho
É a chave
Para seguir neste caminho
Agradeço
Por tão grande amor
Me embalo
Nesta força
E neste balanço
Cantando
Eu vou, eu vou
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11. ALVORADA

Na paz
E neste amor
Eu vou cantando
Louvando
Como um dia
Que vem raiando
Uma alvorada
Em meu coração
Cada raio
Iluminando
Faz brotar ﬂores
No meu coração
Lua
Cheia divina
Me faz cantar
Esta canção
Ao reﬂetir
A luz
Nos derramando
Consolação
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12. LIBERDADE

(Oﬀered to Maria Alice C. Freire)
Nesta melodia
Venho busca do amor
Procurando
A paz encontrar
Oh! Mãe
Quero viver na luz
Desse resplendor
Ser ﬁlha do amor
Que me alimenta e me dá
Oh! Mãe
Neste silêncio
Deste ser profundo
Mergulho bem fundo
Pois quero encontrar
Oh! Mãe
Do fundo do peito
O amor vem brotar
Neste reencontro
Unidos louvar
Oh! Mãe
Eu sou, tu és
Na união somos um
Na vida vivemos
O amor cada um
Só Jesus
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12. LIBERDADE (continued...)

(Oﬀered to Maria Alice C. Freire)
Só Jesus
Só Jesus
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13. ROSA DO AMOR

Vovó Rosa é luz
A vovó Rosa é amor
Ela é amiga
De todos Nego Véio
São Irineu
É o seu professor
Vovó Rosa
Tem amor no coração
Tem pra dar
Pra todo dos ﬁlhos
Filhos de fé
Se humilhem a esta luz
Que este poder
Vem de Jesus
Rosa, Rosa
Rosa do amor
Rosa do poder
Tem a beleza
Traz o perfume
Tem a cura do ser
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14. BRILHO DO AMOR

(Oﬀered to Paula P. P.A.)
Salve sempre viva brilhar
A nossa mãe Santa Maria
No balanço do mar
Na quebrar das ondas
Na beira da praia
Oh! Mãe
No brilho do amor
Sinto sua presença vibrar
No brilho do sol
No brilho da lua
No meu coração
Está
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15. CENTELHA DE LUZ

(Oﬀered to Tai Lin)
Estou com vos
Estou com vos
E com Vós eu vencerei
Vós sois a luz
Que ilumina
O meu caminho
Sois o amor
Que arde em meu coração
Sois a beleza
Sois a nobreza
De poder estar
Com a Virgem da Conceição
Mãe...acalentai
Acalentai o meu coração
Pai dai-me ﬁrmeza
Dai-me o perdão
Estou pedindo
Pois estou precisando
Quero vencer e brilhar
Com São João
Na escuridão
Uma centelha de luz
Despertando
Os corações
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16. SEMENTE DO AMOR

(Oﬀered to Marina)
Oh! Janaína princesa do amor
Oh! Janaína traz seu resplendor
Oh! Janaína luz da alegria
Oh! Janaína prenda querida
Força que vem das ondas
Vem para curar
Sinto esse balanço
Vento que vem de lá
Oh! Janaína princesa do amor
Abra meu coração
Pra despertar amor
Esse amor que vem do coração
Ensina a seus ﬁlhos
Como ser irmão
Oh! Janaína sois ﬁlha do mar
Com a força das ondas vem balançar
Me ﬁrmo nesta força
Guiados pelo vento
A luz do destino vem amostrar
Em meio destas ondas
Vamos navegar
No domínio de Iemanja
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16. SEMENTE DO AMOR (continued...)

(Oﬀered to Marina)
Oh! Mãe do mar
Dona das areias
Mãe Iemanja
Com suas sereias
Oh! Mãe me ensine a navegar
Neste mar de amor
Para eu encontrar
Seu reino de luz
E ver brilhar
A semente do amor
Que está a germinar
Dentro de cada ser
É o que nos faz viver
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17. REI DO AMOR

No céu aonde esta o sol
Oh! Rei
Meu Pai Criador
Na terra nossa Mãe
Que nos acolhe
Com todo seu amor
As águas que correm
Sobre a terra
Limpam o coração
E manifesta aqui nessa sessão
Oh! São João
Aonde estas
Eu peço ﬁrmeza
Para prosseguir
Firmeza na mente
Amor no coração
Seguindo com fé
E dando valor a todos meus irmãos
Oh! Mãe
Eu te agradeço
Por seu amor
Em meu coração
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17. REI DO AMOR (continued...)

Ao sol
Eu peço a luz
Luz de Jesus
Meu Mestre Irineu
Quero sempre louvar
No meu coração
Esta Santa Doutrina
Que me ensina o perdão
Ao Santo Daime
Todo meu amor
Para seguir
Nessa retidão
Amar com todo amor
Todos os seres
Para poder chegar
Está no céu
E está na terra
Em nosso coração
Também está
É Jesus, é Jesus
É Jesus, o Rei do Amor
É Jesus, é Jesus
É Jesus a mais linda ﬂor
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18. ANJO DA GUARDA

(Oﬀered to Bárbara F.)
Anjo da guarda peço proteção
Para aqui na terra eu cumprir minha missão
No dia a dia e em todos meus atos
E no pensamento peço correção

mazurca

Firmar no sol, na lua e nas estrelas
Firmar na terra, no vento e no mar
É meu Jesus com a sua luz
Nos amostrando aonde está
Todas as ﬂores com sua beleza
Nos transmitindo o perfume do amor
É só sentindo com sinceridade
Sem falsidade para se ﬁrmar
Esta ﬁrmeza que vem do amor
É a ﬁrmeza de nosso Senhor
É a ﬁrmeza para seguir
Neste caminho que o Mestre deixou
Meu Mestre a Vós eu peço meu perdão
Para eu seguir nesta retidão
Vós segure ﬁrme a minha mão
E não me deixe ﬁcar neste chão
Eu arremato com todo amor
Rogando a Deus pelos meus irmãos
Que são as estrelas desta bandeira
É a riqueza desta união
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19. RAINHA DO AMOR

Rainha vem me iluminar
Trazendo a cura, bela rainha
Rainha do amor, oh! Mãe do perdão
Oh! Mãe divina do meu coração
Mãe de Jesus aqui estou
Vós dai-me fé e dai-me amor
Por vossa luz tenha piedade
Oh! Mãe divina faça a caridade
Estou aqui, aqui estou
Rogando a cura, oh! Mãe do amor
Pedindo ao sol, pedindo a lua
Uma ﬁrmeza para ser ﬁlha sua
Oh! minha mãe estou pedindo
No coração, o seu amor
Limpando o mal que aqui está
Puriﬁcando com o sal do mar
Quero seguir, quero louvar
Na caridade me aﬁrmar
Oh! Minha Mãe, minha Rainha
Vós nesta lua nos ilumina
Agradecendo no coração
O grande amor do São João
Oh! Meu Jesus, ao Rei Salamão
Todas as ﬂores do meu coração
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20. AO BOM PROFESSOR

(Oﬀered to Clara Iura)
Vos agradeço
Oh! Bom professor
Pelo amor
Que Vós me entregou
Para curar os ﬁlhos de Deus
Nesta terra
Oh! Meu Pai
Aqui a Vós eu lhe peço
Fé e amor
Em nosso senhor
Daí-me fé em meu Jesus
Dentro do Santo Daime
Seguindo nesta luz
Minha Mãe
Minha Mãezinha
Coração do mais puro amor
A vos eu me entrego
Rogando a cura
Oh! Mãe do amor
Eu peço aos seres desta corte
Desta corte celestial
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20. AO BOM PROFESSOR (continued...)

(Oﬀered to Clara Iura)
No meu pensamento
A luz de Jesus
Com fé e ﬁrmeza
Para atravessar
Oh! Rei Juramidã
A Vós quero seguir
Limpar meu coração
Para poder Vos amar
Oh! Rei Juramidã
A Vós quero seguir
Aqui eu agradeço
O amor que Vós me dá
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21. SEMENTINHA DA FÉ

Viva a vida com alegria
Viva a vida com amor
Viva a vida, oh! Meu beija ﬂor
No perfume desta ﬂor
A vós eu agradeço
Tudo quanto vós me dá
Pelo sol, pela lua
E as estrelas a me guiar
No coração eu quero o amor
E a fé em nosso Senhor
No brilho desta lua
Sentindo o seu resplendor
Minha Mãe Vos sois cristalina
Clareai o meu pensamento
Lavai com as suas águas
O coração dos ﬁlhos da terra
Oh! Mãe de vós eu recebo
E aqui a vós eu entrego
O amor puro e cristalino
Irradiando a alegria divina
Ao rei sol eu peço luz
Seguindo com meu Jesus
A Estrela do Oriente
Foi quem veio e iluminou

28

21. SEMENTINHA DA FÉ (continued...)

Iluminou esta sementinha
De fé no meu coração
Com fé eu quero seguir
Dando valor ao Pai da Criação
Da ﬂoresta eu recebo
Força para eu trabalhar
Nesta canção venho agradecer
O amor que Mamãe Jurema me dá
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22. PAZ E AMOR

(Oﬀered to Cassiano M.A.)
Paz e Amor
Dentro do coração
Luz, luz do conhecimento
Luz do seguimento
Clareza na missão
Oh! Guerreiro da paz
Me traz a paz
Paz, paz de Deus
Oh! Santa paz
Paz que emana
Paz que irradia
Paz que leva
Paz que traz
A voz silente
É o amor no coração que irradia
A paz
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23. CANTO DO TROVÃO

(Oﬀered to Ênio)
Força do vento eu vou chamar
Força do vento aqui está
Que vem para curar
Que vem balancear
Transformação em um só momento
É Deus no pensamento
Meu Deus, meu Deus de amor
Meu Deus, meu Deus — EU SOU
Meu mestre a Vós eu peço
Dentro do meu coracao
Ligação com a natureza
Do universo interior
É o canto do trovão
Que vem chegando anunciar
No vôo desta águia
Meu mestre a me guiar
Harmonia com os elementos
Equilíbrio sereno
É Deus em mim, é Deus em nós
É Deus em tudo eternamente
Do fundo do coração
Eu quero agradecer
Agradecer por todas ﬂores
No coração eu renascer
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23. CANTO DO TROVÃO (continued...)

(Oﬀered to Ênio)
Renascimento espiritual
Na terra e no astral
É Jesus Cristo nosso senhor
Meu São João aqui estou
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24. ESTRELINHA AZUL

(Oﬀered to Florinda M.A.)
Estrelinha azul
Que vem do mar
Estrela balança
Estrela, faz balançar
Estrelinha azul
Das ondas do mar
No brilho do sol dourado
Estrela vem nos curar
Estrelinha azul
Do fundo do mar
Traz grande mistério
E o poder manifestar
Estrelinha azul
Imensidão do mar
Fonte de sabedoria
Força e paz a triunfar
Estrelinha azul
Vem nos puriﬁcar
Puriﬁca todo ser
E o amor irradiar
Estrelinha azul
No coracao bater
Mente pura cristalina
Deus em acao a nos reger
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24. ESTRELINHA AZUL (continued...)

(Oﬀered to Florinda M.A.)
Estrelinha azul
Aqui eu vou saudar
Mamãe com suas ondas
E as princesas encantar
Estrelinha azul
Aqui venho saudar
Imperio cristalino
E os guerreiros do alem-mar
Estrelinha azul
Flor da mata encantar
Força da Mãe natureza
Rei Salomão a comandar
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25. VOZ DO TROVÃO

(Oﬀered to Rutilene R. S.)
Me ﬁrmo em Santa Maria
Para ouvir a voz do trovão
Aqui na terra a chuva caindo
Lá no céu meu São João
Meu São João, meu São João
Dai-me ﬁrmeza para eu seguir
Meu São João eu quero ouvir
A tua voz em meu coração
No silêncio de cada ser
Esta voz está a chamar
É preciso prestar atenção
E perceber aonde está
Agradecendo aos caboclos das matas
E a todos seres do astral
Peço ﬁrmeza no pensamento
Para sempres estar com Pai
Quero seguir com esta ﬁrmeza
E com esperança encontrar
O reino do Pai e vossa justiça
Meu São João aonde está.
Me concentrando nas verdas matas
Rei Salomão aqui vos louvar
Só Vós com sua sabedoria
Nossa consciência despertar
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25. VOZ DO TROVÃO (continued...)

(Oﬀered to Rutilene R. S.)
Vou seguindo e vou cantando
Louvando a minha Rainha
E tão bela esta formosura
Flor mimosa de amor e doçura
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26. AMOR DIVINAL

(Oﬀered to Valdinéia)
Assim eu quero ser
Assim eu vou viver
Agradecendo por nascer
Nascer, nascer
Luz de Deus
Interior
Natural eu ser
Eu sou, tu és
Oh! Planta
Que brota e cresce
A alegria de viver
Como um passarinho a cantar
O vento sopra
O vento vem lembrar.
Da onde vens
Para onde vais
Soa no inﬁnito
Uma nota de Amor Divinal
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27. SEMENTE CONSCIENTE

Jesus Príncipe da Paz
Jesus Príncipe do Amor
A Vós eu peço dentro da minha mente
A semente consciente sempre a iluminar
Com a consciência limpa prosseguir
Divina luz a me orientar
Nesta jornada limpa e cristalina vencendo todo mal
Com a ordem a da mãe Divina
Aqui eu chamo os anjos lá do céu
Invocando a presença de São Miguel
Oh! Guerreiro ﬁel do senhor
Me proteja neste mundo para eu vencer com amor
Peço a meu Pai no azul do céu
Fé e coragem para eu acreditar
Convicção nesta luz interior
Que vem lá do inﬁnito, é o nosso sol de amor
Brilho do sol e brilho da lua
Luz das estrelas sempre a me guiar
Eu vou seguindo aqui quero aﬁrmar
O amor e a consciência no brilho deste cristal
Oh! Mãe divina coração de amor
AVós eu peço saúde e alegria
Nesta vida alegrando o viver
Mãe divina e cristalina brilha dentro do meu ser
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28. SÃO IRINEU

(Oﬀered to Saturnino)
São Irineu dai-me alegria
São Irineu me ensinai a ter amor
São Irineu brilhe dentro do meu ser
São Irineu eu quero ser um ﬁlho seu
Um ﬁlho seu com todo a mor
Um ﬁlho seu e ter ﬁrmeza aonde estou
Seguir com amor e esperança
Nesta jornada da Nova Aliança
São Irineu Rei do Amor
São Irineu essência da ﬂor
São Irineu a Vós eu peço
Alimentai o meu coração
O mestre é positivo
E assim eu quero ser
A Vós eu peço esta ﬁrmeza
Pra na batalha eu vencer
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29. CRIANÇA ANCIÃ

(Oﬀered to Zalî)
Eu sou uma ave
E sigo a cantar
Eu vou com o vento
Eu voo sobre o mar
Sou alegre e sou criança
Também sou uma anciã
Guardo em mim a memória do tempo
Sabedoria do amanhã
Sigo certeira como uma ﬂecha
No inﬁnito a voar
Planando sobre as ondas
Libertando com a força do ar
O vento que me leva
Tem a força para curar
Cura tudo, expulsa tudo
Deixando limpo como as águas do mar
É o canto das sereias
É o canto de Iemanjá
Canto, canto com amor
Os sons do Além-mar
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30. LUZ DO ORIENTE

Eu sou, eu sou
Eu sou um ﬁlho do Pai Criador
Eu venho do Oriente
Eu venho do alto mar
É a luz de Jesus
Que vem para nos salvar
Jesus é o nosso Mestre
Jesus é o nosso amor
Ele vem com estas ﬂores
Ele vem com esta s ﬂores
Acender a chama da vida
No coração de quem acredita
Aqui eu rogo a meu Senhor
Dai-me fé e dai-me amor
Quero seguir eternamente
Consciente e com amor
É a luz do Oriente
É a semente do amor
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31. SOU FELIZ

Eu sou feliz, eu sou feliz
E aqui eu vou cantando
Com todo amor
Pedindo e rogando
Pedindo paz,
Pedindo compaixão
Pedindo harmonia
Dentro do meu coração
Neste silêncio
Neste balanço
Na harmonia
Do Pai Soberano
Louvando a Natureza Criadora
Agradecendo o som da natureza
Tanta beleza no meu coração
Eu vejo no horizonte
A Vossa luz se pondo atrás dos montes
Irradiando seu brilho de cristal
Nos ensinando a transformação
De manhãzinha já vem brilhando
O novo dia irradiando
Iluminando toda Criação
Nos trazendo a vossa benção
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31. SOU FELIZ (continued...)

Juramidã
Pai Oxalá
Divina luz vem me guiar
Na consciência SHIVA OM NAMAH
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32. TRANSFORMAÇÃO

Meu Pai eu peço uma transformação
Para eu seguir nesta missão
No meu amor, no meu coração
A chama da vida a ressurreição
Eu peço paz e misericórdia
Pra vir brotar no meu coração
Para expandir a luz no mundo
Consciente nesta missão
Oh! Meu Padrinho, Oh! Meu São João
A Vós eu peço a sua benção
Me protegei neste caminho
Na ciência do Rei Salomão
Vos agradeço, oh! Bom Padrinho
Por me guiar neste caminho
Com amor da Virgem Maria
Limpando e curando os seus ﬁlhos
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33. ROUXINOL

(Oﬀered to Sr. Luiz Mendes)
Seguindo neste caminho
Eu encontro o Rouxinol
A cantar e a cantar
Bem no raiar do sol

valsa

O Rouxinol voou
Pousou no meu jardim
Me disse assim: sou um ser de amor
Aqui eu rogo por ti
Cantarei para ti
Para ti cantarei
Estas notas de alegria
Da Sempre Virgem Maria
Eu canto bem mansinho
Dentro do seu coração
Sou feliz, eu sou feliz
Com o Pai da Criação
Eu canto no seu coração
Estas notas de amor
Como gotas cristalinas
Da Nossa Mãe Divina
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33. ROUXINOL (continued...)

(Oﬀered to Sr. Luiz Mendes)
Me despeço aqui cantando
Este canto de harmonia
Canto, canto com amor
Sempre no raiar do dia
Me despeço aqui cantando
Este canto de harmonia
Voo rumo ao Nosso Mestre
E ao coração de Maria

valsa
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34. RAIO INTERIOR

(Oﬀered to Gercila)
Meu Pai, eu sou um templo para Vós me habitar
Sou instrumento para Vós em mim cantar
Sou prata ﬁna, sou a luz do diamante
Eu brilho a cada instante sou eu a brilhar
Eu brilho aqui, eu brilho lá
Eu brilho em todo lugar
É o amor universal
Em cada coração do saber imperial
Eu vou cantando aqui neste momento
Inspiração que vem do vento
Da terra sagrada, da lua e das estrelas
Do sol amado
O sol que brilha a cada instante
Alimentando a chama da vida
Este Raio Interior
Que me guia na missão do amor
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35. ESTRELA DE LUZ

Estrela, estrela
Eu chamo estrela
Eu chamo estrela
Para vir aqui
Aqui no coração
Aqui no pensamento
Irradiar esta luz
Este seguimento
Estrela, estrela
Eu chamo estrela
Eu chamo estrela
Para vir aqui
Eu peço oh! Estrela
Um renascimento
Eu peço, oh! Estrela
Transformação em todo momento
Estrela, estrela
Estrela de luz
Nos conduz
Nos conduz
Ao inﬁnito azul
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35. ESTRELA DE LUZ (continued...)

Traz proteção
Do Arcanjo Miguel
Traz proteção
Das falanges do céu
Vem coroar
Nossa missão de amor
Vem coroar
Nossa missão de amor
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36. EU AMO A MÃE NATUREZA

Eu amo a mãe natureza
Rainha de todo primor
Eu amo, oh! Mãe amada
Coração do mais puro amor
Me leva por tua estrada
De beleza e primor
Me ensina, oh! Mãe amada
Transformar todas as dores em ﬂor
Meu coração sorri
Sorri para te saudar
Essa prenda de amor
Que brilha nas estrelas e no mar
Rodeado desse oceano azul
Sinto a presença dos seres do mar
Dos exércitos encantados
Da nossa mãe Iemanjá
No meio dessas ondas
Me mostras teu poder
Essas forças verdadeiras
Que me levas a conhecer
No fundo do vulcão
Essa vida está a queimar
Esse fogo poderoso
Que tudo faz transformar
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36. EU AMO A MÃE NATUREZA (continued...)

Agradeço, oh! Mãe natureza
De onde toda vida provem
Sou ﬁlha dessa terra
E sou das estrelas também
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37. PASSARINHO DIVINAL

Passarinho cantou baixinho
No meu coração
Passarinho, passarinho
No meu coração
Passarinho poem-se a cantar
Ensinando os que sabem amar
Passarinho divinal
Traz mensagem celestial
Passarinho divinal
Irradia luz de cristal
Traz mensagem de paz e amor
Para os ﬁlhos se acordar
Passarinho ﬁlho do Amor
Príncipe da Paz
É o Mestre, é o Mestre
É o Mestre em cada coração
É o Mestre, é o Mestre
Falando ao nosso coração
Passarinho bem pequenino
Grande espírito de luz
Passarinho prenda de amor
Passarinho aqui estou
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37. PASSARINHO DIVINAL (continued...)

Canta, canta passarinho
Na orquestra universal
Passarinho canta o amor
Passarinho revela a paz
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38. ÁGUIA BRANCA

(Oﬀered to Jonathan Goldman)
Águia
Ampla visão
Ela é a guia
Que leva ao coração
Águia sagrada
Voando na imensidão
Águia, olho divino
Revela a direção
Olhar espiritual
Que tudo pode ver
Sob suas asas brancas
Podemos nos proteger
Águia de luz
Falanges que vem do céu
Do Império Aguiar
Decem seres de luz para curar
Do Império Aguiar
Seres de luz vem nos curar
Águia
Águia
Águia
Currupipipiraguá
Águia
Águia
Águia
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Semente do Oriente
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1. FIRMADO EM DEUS

Firmado em Deus
Que nós vamos atravessar
Firmado em Deus
Que nós vamos se ﬁrmar
Firmá no Sol
Firmá na Lua
E nas estrelas
Que é a nossa fortaleza
A provação
Está acochando
Pra quem só quer
A ilusão
Chegou a hora
De aﬁrmar nosso ponto
Deus quer saber
O que a gente está fazendo
Chegou a hora
De aﬁrmar nosso ponto
Qual é o caminho
Que a gente está querendo
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1. A JUSTIÇA É RETA

Eu amo bem estas forças
Com elas sigo cantando
Bonicíssimo Jesus e Maria
Com o Divino Espírito Santo
Cantar Amor e alegria
Buscando estar com o Pai
Já disse todos se preparem
Ninguém sabe aonde vai
Seguir realmente a Doutrina
E não alterar nem um til
A Justiça é reta e justa
A matéria vive por um ﬁo
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2. SÃO JOÃO É O NOSSO REI

São João é o nosso Rei
São João é o nosso guia
Ele vem nos ensinar
O caminho de Maria
Agora quem vem chegando
Vem chegando e já chegou
É Mestre da Doutrina
Nosso Mestre Ensinador
Meus irmãos vamos bailar
Meus irmãos vamos cantar
Vamos dar viva à nossa Mãe
Ela é quem tem para nos dar
Esta mata é tão linda
É tão linda e é tão pura
Ela é quem nos dá força
Ela é quem nos segura
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3. SOU GUIA DE MUITOS ANJINHOS

Sou da falange de São Rafael
Estou na Terra, estou também no céu

mazurca

Eu sou um anjo do nosso Senhor
Foi Jesus Cristo que me coroou
Eu sou divina como a luz do dia
Eu vim aqui trazer alegria
A minha Mãe que me abençoou
Me deu força e me deu amor
Eu sou do reino da Beira Mar
Eu sou Oxum e sou Iemanjá
Eu lavo, lavo para clarear
Despacho tudo pro fundo do mar
A minha Mãe misericordiosa
Me deu este Arcanjo para me guiar
Que eu sou guia de muitos anjinhos
Todos pequeninos vão me acompanhar
Eu agradeço pelo que passei
E pelo que ainda tenho que passar
A todas as estrelas que estão no céu
Que estão na terra que estão no mar
Ao meu Sol Dourado e a minha Mãe Divina por este cristal e
esta prata ﬁna
A terra crua que me recebeu
Ao meu Mestre Império
Meu São João e meu São Irineu
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4. SOU UMA ROSA DO SEU JARDIM

Estou aqui
Sou uma rosa
No seu jardim
Estou brilhando
Vou alcançar
Eu tenho fé
Meu Pai Eterno
Que algum dia
Irei chegar
Minha Mãe Santíssima
Vós me segure
Estou balançando
E vou balançar
Meu São João
Vós me ensine
Que algum dia
Quero ensinar
Minha Santa Maria
A Vós eu peço
A santa e pura
Humildade
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4. SOU UMA ROSA DO SEU JARDIM (continued...)

Meu Jesus Christo
Eu peço a Vós
O meu
Santo perdão
Termino aqui
Dizendo a todos
Os meus irmãos
Que o tempo
Está curto
E todos prestem
Bem atenção
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5. AVISTEI SÃO IRINEU

(Oﬀered to Maria Alice C. Freire)
Eu estava cá em baixo
Avistei São Irineu
Ele me disse
Sofre na Terra
Vocé é um ﬁlho meu
Eu estava cá em baixo
Avistei São Irineu
Ele me disse
Ama a todos
Que algum dia, tu vai receber
Eu estava cá em baixo
Avistei São Irineu
Ele me disse
Nossa Senhora te abençoa
Você é um um anjo meu
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6. QUERO ESTAR COM MEU PADRINHO

(Oﬀered to Regina Pereira)
Estou aqui neste jardim
Meu Mestre me colocou
Quero amar a Jesus Christo
E ter toda fortaleza
Ter toda fortaleza
Para seguir no caminho
Amar a nosso Padrinho
Que Ele é quem nos ensina
Quero ver balancear
Balancear para estremecer
Tudo se mexe, tudo se balança
E o Padrinho a não se mexer
Quero estar com meu Padrinho
Que Ele é quem me segura
Nos balanços mais fortes
Nas suas mãos eu me seguro
Nas águas cristalinas
Mamãe Oxum é minha Mãe
Ogum é meu Padrinho
E eu vivo nas cachoeiras
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7. JARDIM DE BELAS FLORES

Quando eu cheguei no Jardim de Belas Flores
Eu vi uma coisa perfeitíssima
Nossa Senhora com o cálice sagrado
Dando viva ao Pai Eterno em Seu Reinado
Quando eu cheguei neste salão
Perﬁlada para bailar
Dando viva ao Pai Eterno e a Rainha
Senhora Santa Iemanjá
E eu ﬁrmada em Jesus Christo
Eu via Ele e Sangue escorria
E no meu peito eu sentia essa dor
E me ﬁrmava sempre na Virgem Maria
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8. MAIS UM EU RECEBI

Mais um eu recebi
Que vem das ondas do mar
Se perﬁlem princesas do mar
Espuma branca vem nos limpar
Harmonia dentro do salão
Vem São Cosme e Damião
Vamos todos receber
O ensinamento de São João
Iemanjá estendeu a mão
Para os ﬁlhos de São João
Vamos todos pedir perdão
Para receber a salvação
Espuma branca vem nos lavar
Vamos todos se limpar
Só o Pai Eterno é quem nos dá
A paz na mão da humanidade
São Miguel com a balança
Vem pesar todos pecados
Quem não se limpar agora
Não irá ao seu reinado
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9. ESPERANÇA DO AMANHECER

(Oﬀered to Baixinha & Rosângela)
Eu vou pedir, eu vou pedir
Meu Pai me dará
Com amor, com alegria
O perdão da Virgem Maria
Pra receber
Tem que fazer por merecer
O amor é quem gera tudo
Com amor nada nos faltará
Eu peço a meu Pai
Que me dê proteção
Que me dê amor e paz
No meu coração
Para eu amar todos meus irmãos
Suportar com alegria
Tudo que aparecer
Esquecer a dor e se ﬁrmar
Na esperança de cada amanhecer
Na Natureza criadora
Devemos nos ﬁrmar
Ela é a nossa Mãe
Nosso alimento
Unidos juntos nós vamos vencer
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10. AGRADECIMENTO

(Oﬀered to Anã Lúcia)
Oh! Sagrado Vinho
A vós entrego o meu coração
Só vós sois vós
Luz da minha vida
Que me leva a perceber
Quanta beleza neste viver
Vivendo e aprendendo
Sem esquecer
Que no além, muito além
Está o verdadeiro saber
No ritmo deste amor
Bate o meu coração
Se humilhando com carinho
É a chave
Para seguir neste caminho
Agradeço
Por tão grande amor
Me embalo
Nesta força
E neste balanço
Cantando
Eu vou, eu vou
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11. ALVORADA

Na paz
E neste amor
Eu vou cantando
Louvando
Como um dia
Que vem raiando
Uma alvorada
Em meu coração
Cada raio
Iluminando
Faz brotar ﬂores
No meu coração
Lua
Cheia divina
Me faz cantar
Esta canção
Ao reﬂetir
A luz
Nos derramando
Consolação
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12. LIBERDADE

(Oﬀered to Maria Alice C. Freire)
Nesta melodia
Venho busca do amor
Procurando
A paz encontrar
Oh! Mãe
Quero viver na luz
Desse resplendor
Ser ﬁlha do amor
Que me alimenta e me dá
Oh! Mãe
Neste silêncio
Deste ser profundo
Mergulho bem fundo
Pois quero encontrar
Oh! Mãe
Do fundo do peito
O amor vem brotar
Neste reencontro
Unidos louvar
Oh! Mãe
Eu sou, tu és
Na união somos um
Na vida vivemos
O amor cada um
Só Jesus
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12. LIBERDADE (continued...)

(Oﬀered to Maria Alice C. Freire)
Só Jesus
Só Jesus
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13. ROSA DO AMOR

Vovó Rosa é luz
A vovó Rosa é amor
Ela é amiga
De todos Nego Véio
São Irineu
É o seu professor
Vovó Rosa
Tem amor no coração
Tem pra dar
Pra todo dos ﬁlhos
Filhos de fé
Se humilhem a esta luz
Que este poder
Vem de Jesus
Rosa, Rosa
Rosa do amor
Rosa do poder
Tem a beleza
Traz o perfume
Tem a cura do ser
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14. BRILHO DO AMOR

(Oﬀered to Paula P. P.A.)
Salve sempre viva brilhar
A nossa mãe Santa Maria
No balanço do mar
Na quebrar das ondas
Na beira da praia
Oh! Mãe
No brilho do amor
Sinto sua presença vibrar
No brilho do sol
No brilho da lua
No meu coração
Está
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15. CENTELHA DE LUZ

(Oﬀered to Tai Lin)
Estou com vos
Estou com vos
E com Vós eu vencerei
Vós sois a luz
Que ilumina
O meu caminho
Sois o amor
Que arde em meu coração
Sois a beleza
Sois a nobreza
De poder estar
Com a Virgem da Conceição
Mãe...acalentai
Acalentai o meu coração
Pai dai-me ﬁrmeza
Dai-me o perdão
Estou pedindo
Pois estou precisando
Quero vencer e brilhar
Com São João
Na escuridão
Uma centelha de luz
Despertando
Os corações
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16. SEMENTE DO AMOR

(Oﬀered to Marina)
Oh! Janaína princesa do amor
Oh! Janaína traz seu resplendor
Oh! Janaína luz da alegria
Oh! Janaína prenda querida
Força que vem das ondas
Vem para curar
Sinto esse balanço
Vento que vem de lá
Oh! Janaína princesa do amor
Abra meu coração
Pra despertar amor
Esse amor que vem do coração
Ensina a seus ﬁlhos
Como ser irmão
Oh! Janaína sois ﬁlha do mar
Com a força das ondas vem balançar
Me ﬁrmo nesta força
Guiados pelo vento
A luz do destino vem amostrar
Em meio destas ondas
Vamos navegar
No domínio de Iemanja
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16. SEMENTE DO AMOR (continued...)

(Oﬀered to Marina)
Oh! Mãe do mar
Dona das areias
Mãe Iemanja
Com suas sereias
Oh! Mãe me ensine a navegar
Neste mar de amor
Para eu encontrar
Seu reino de luz
E ver brilhar
A semente do amor
Que está a germinar
Dentro de cada ser
É o que nos faz viver
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17. REI DO AMOR

No céu aonde esta o sol
Oh! Rei
Meu Pai Criador
Na terra nossa Mãe
Que nos acolhe
Com todo seu amor
As águas que correm
Sobre a terra
Limpam o coração
E manifesta aqui nessa sessão
Oh! São João
Aonde estas
Eu peço ﬁrmeza
Para prosseguir
Firmeza na mente
Amor no coração
Seguindo com fé
E dando valor a todos meus irmãos
Oh! Mãe
Eu te agradeço
Por seu amor
Em meu coração
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17. REI DO AMOR (continued...)

Ao sol
Eu peço a luz
Luz de Jesus
Meu Mestre Irineu
Quero sempre louvar
No meu coração
Esta Santa Doutrina
Que me ensina o perdão
Ao Santo Daime
Todo meu amor
Para seguir
Nessa retidão
Amar com todo amor
Todos os seres
Para poder chegar
Está no céu
E está na terra
Em nosso coração
Também está
É Jesus, é Jesus
É Jesus, o Rei do Amor
É Jesus, é Jesus
É Jesus a mais linda ﬂor
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18. ANJO DA GUARDA

(Oﬀered to Bárbara F.)
Anjo da guarda peço proteção
Para aqui na terra eu cumprir minha missão
No dia a dia e em todos meus atos
E no pensamento peço correção

mazurca

Firmar no sol, na lua e nas estrelas
Firmar na terra, no vento e no mar
É meu Jesus com a sua luz
Nos amostrando aonde está
Todas as ﬂores com sua beleza
Nos transmitindo o perfume do amor
É só sentindo com sinceridade
Sem falsidade para se ﬁrmar
Esta ﬁrmeza que vem do amor
É a ﬁrmeza de nosso Senhor
É a ﬁrmeza para seguir
Neste caminho que o Mestre deixou
Meu Mestre a Vós eu peço meu perdão
Para eu seguir nesta retidão
Vós segure ﬁrme a minha mão
E não me deixe ﬁcar neste chão
Eu arremato com todo amor
Rogando a Deus pelos meus irmãos
Que são as estrelas desta bandeira
É a riqueza desta união
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19. RAINHA DO AMOR

Rainha vem me iluminar
Trazendo a cura, bela rainha
Rainha do amor, oh! Mãe do perdão
Oh! Mãe divina do meu coração
Mãe de Jesus aqui estou
Vós dai-me fé e dai-me amor
Por vossa luz tenha piedade
Oh! Mãe divina faça a caridade
Estou aqui, aqui estou
Rogando a cura, oh! Mãe do amor
Pedindo ao sol, pedindo a lua
Uma ﬁrmeza para ser ﬁlha sua
Oh! minha mãe estou pedindo
No coração, o seu amor
Limpando o mal que aqui está
Puriﬁcando com o sal do mar
Quero seguir, quero louvar
Na caridade me aﬁrmar
Oh! Minha Mãe, minha Rainha
Vós nesta lua nos ilumina
Agradecendo no coração
O grande amor do São João
Oh! Meu Jesus, ao Rei Salamão
Todas as ﬂores do meu coração
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20. AO BOM PROFESSOR

(Oﬀered to Clara Iura)
Vos agradeço
Oh! Bom professor
Pelo amor
Que Vós me entregou
Para curar os ﬁlhos de Deus
Nesta terra
Oh! Meu Pai
Aqui a Vós eu lhe peço
Fé e amor
Em nosso senhor
Daí-me fé em meu Jesus
Dentro do Santo Daime
Seguindo nesta luz
Minha Mãe
Minha Mãezinha
Coração do mais puro amor
A vos eu me entrego
Rogando a cura
Oh! Mãe do amor
Eu peço aos seres desta corte
Desta corte celestial
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20. AO BOM PROFESSOR (continued...)

(Oﬀered to Clara Iura)
No meu pensamento
A luz de Jesus
Com fé e ﬁrmeza
Para atravessar
Oh! Rei Juramidã
A Vós quero seguir
Limpar meu coração
Para poder Vos amar
Oh! Rei Juramidã
A Vós quero seguir
Aqui eu agradeço
O amor que Vós me dá
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21. SEMENTINHA DA FÉ

Viva a vida com alegria
Viva a vida com amor
Viva a vida, oh! Meu beija ﬂor
No perfume desta ﬂor
A vós eu agradeço
Tudo quanto vós me dá
Pelo sol, pela lua
E as estrelas a me guiar
No coração eu quero o amor
E a fé em nosso Senhor
No brilho desta lua
Sentindo o seu resplendor
Minha Mãe Vos sois cristalina
Clareai o meu pensamento
Lavai com as suas águas
O coração dos ﬁlhos da terra
Oh! Mãe de vós eu recebo
E aqui a vós eu entrego
O amor puro e cristalino
Irradiando a alegria divina
Ao rei sol eu peço luz
Seguindo com meu Jesus
A Estrela do Oriente
Foi quem veio e iluminou
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21. SEMENTINHA DA FÉ (continued...)

Iluminou esta sementinha
De fé no meu coração
Com fé eu quero seguir
Dando valor ao Pai da Criação
Da ﬂoresta eu recebo
Força para eu trabalhar
Nesta canção venho agradecer
O amor que Mamãe Jurema me dá
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22. PAZ E AMOR

(Oﬀered to Cassiano M.A.)
Paz e Amor
Dentro do coração
Luz, luz do conhecimento
Luz do seguimento
Clareza na missão
Oh! Guerreiro da paz
Me traz a paz
Paz, paz de Deus
Oh! Santa paz
Paz que emana
Paz que irradia
Paz que leva
Paz que traz
A voz silente
É o amor no coração que irradia
A paz

86

23. CANTO DO TROVÃO

(Oﬀered to Ênio)
Força do vento eu vou chamar
Força do vento aqui está
Que vem para curar
Que vem balancear
Transformação em um só momento
É Deus no pensamento
Meu Deus, meu Deus de amor
Meu Deus, meu Deus — EU SOU
Meu mestre a Vós eu peço
Dentro do meu coracao
Ligação com a natureza
Do universo interior
É o canto do trovão
Que vem chegando anunciar
No vôo desta águia
Meu mestre a me guiar
Harmonia com os elementos
Equilíbrio sereno
É Deus em mim, é Deus em nós
É Deus em tudo eternamente
Do fundo do coração
Eu quero agradecer
Agradecer por todas ﬂores
No coração eu renascer
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23. CANTO DO TROVÃO (continued...)

(Oﬀered to Ênio)
Renascimento espiritual
Na terra e no astral
É Jesus Cristo nosso senhor
Meu São João aqui estou
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24. ESTRELINHA AZUL

(Oﬀered to Florinda M.A.)
Estrelinha azul
Que vem do mar
Estrela balança
Estrela, faz balançar
Estrelinha azul
Das ondas do mar
No brilho do sol dourado
Estrela vem nos curar
Estrelinha azul
Do fundo do mar
Traz grande mistério
E o poder manifestar
Estrelinha azul
Imensidão do mar
Fonte de sabedoria
Força e paz a triunfar
Estrelinha azul
Vem nos puriﬁcar
Puriﬁca todo ser
E o amor irradiar
Estrelinha azul
No coracao bater
Mente pura cristalina
Deus em acao a nos reger
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24. ESTRELINHA AZUL (continued...)

(Oﬀered to Florinda M.A.)
Estrelinha azul
Aqui eu vou saudar
Mamãe com suas ondas
E as princesas encantar
Estrelinha azul
Aqui venho saudar
Imperio cristalino
E os guerreiros do alem-mar
Estrelinha azul
Flor da mata encantar
Força da Mãe natureza
Rei Salomão a comandar
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25. VOZ DO TROVÃO

(Oﬀered to Rutilene R. S.)
Me ﬁrmo em Santa Maria
Para ouvir a voz do trovão
Aqui na terra a chuva caindo
Lá no céu meu São João
Meu São João, meu São João
Dai-me ﬁrmeza para eu seguir
Meu São João eu quero ouvir
A tua voz em meu coração
No silêncio de cada ser
Esta voz está a chamar
É preciso prestar atenção
E perceber aonde está
Agradecendo aos caboclos das matas
E a todos seres do astral
Peço ﬁrmeza no pensamento
Para sempres estar com Pai
Quero seguir com esta ﬁrmeza
E com esperança encontrar
O reino do Pai e vossa justiça
Meu São João aonde está.
Me concentrando nas verdas matas
Rei Salomão aqui vos louvar
Só Vós com sua sabedoria
Nossa consciência despertar
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25. VOZ DO TROVÃO (continued...)

(Oﬀered to Rutilene R. S.)
Vou seguindo e vou cantando
Louvando a minha Rainha
E tão bela esta formosura
Flor mimosa de amor e doçura
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26. AMOR DIVINAL

(Oﬀered to Valdinéia)
Assim eu quero ser
Assim eu vou viver
Agradecendo por nascer
Nascer, nascer
Luz de Deus
Interior
Natural eu ser
Eu sou, tu és
Oh! Planta
Que brota e cresce
A alegria de viver
Como um passarinho a cantar
O vento sopra
O vento vem lembrar.
Da onde vens
Para onde vais
Soa no inﬁnito
Uma nota de Amor Divinal
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27. SEMENTE CONSCIENTE

Jesus Príncipe da Paz
Jesus Príncipe do Amor
A Vós eu peço dentro da minha mente
A semente consciente sempre a iluminar
Com a consciência limpa prosseguir
Divina luz a me orientar
Nesta jornada limpa e cristalina vencendo todo mal
Com a ordem a da mãe Divina
Aqui eu chamo os anjos lá do céu
Invocando a presença de São Miguel
Oh! Guerreiro ﬁel do senhor
Me proteja neste mundo para eu vencer com amor
Peço a meu Pai no azul do céu
Fé e coragem para eu acreditar
Convicção nesta luz interior
Que vem lá do inﬁnito, é o nosso sol de amor
Brilho do sol e brilho da lua
Luz das estrelas sempre a me guiar
Eu vou seguindo aqui quero aﬁrmar
O amor e a consciência no brilho deste cristal
Oh! Mãe divina coração de amor
AVós eu peço saúde e alegria
Nesta vida alegrando o viver
Mãe divina e cristalina brilha dentro do meu ser
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28. SÃO IRINEU

(Oﬀered to Saturnino)
São Irineu dai-me alegria
São Irineu me ensinai a ter amor
São Irineu brilhe dentro do meu ser
São Irineu eu quero ser um ﬁlho seu
Um ﬁlho seu com todo a mor
Um ﬁlho seu e ter ﬁrmeza aonde estou
Seguir com amor e esperança
Nesta jornada da Nova Aliança
São Irineu Rei do Amor
São Irineu essência da ﬂor
São Irineu a Vós eu peço
Alimentai o meu coração
O mestre é positivo
E assim eu quero ser
A Vós eu peço esta ﬁrmeza
Pra na batalha eu vencer
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29. CRIANÇA ANCIÃ

(Oﬀered to Zalî)
Eu sou uma ave
E sigo a cantar
Eu vou com o vento
Eu voo sobre o mar
Sou alegre e sou criança
Também sou uma anciã
Guardo em mim a memória do tempo
Sabedoria do amanhã
Sigo certeira como uma ﬂecha
No inﬁnito a voar
Planando sobre as ondas
Libertando com a força do ar
O vento que me leva
Tem a força para curar
Cura tudo, expulsa tudo
Deixando limpo como as águas do mar
É o canto das sereias
É o canto de Iemanjá
Canto, canto com amor
Os sons do Além-mar
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30. LUZ DO ORIENTE

Eu sou, eu sou
Eu sou um ﬁlho do Pai Criador
Eu venho do Oriente
Eu venho do alto mar
É a luz de Jesus
Que vem para nos salvar
Jesus é o nosso Mestre
Jesus é o nosso amor
Ele vem com estas ﬂores
Ele vem com esta s ﬂores
Acender a chama da vida
No coração de quem acredita
Aqui eu rogo a meu Senhor
Dai-me fé e dai-me amor
Quero seguir eternamente
Consciente e com amor
É a luz do Oriente
É a semente do amor
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31. SOU FELIZ

Eu sou feliz, eu sou feliz
E aqui eu vou cantando
Com todo amor
Pedindo e rogando
Pedindo paz,
Pedindo compaixão
Pedindo harmonia
Dentro do meu coração
Neste silêncio
Neste balanço
Na harmonia
Do Pai Soberano
Louvando a Natureza Criadora
Agradecendo o som da natureza
Tanta beleza no meu coração
Eu vejo no horizonte
A Vossa luz se pondo atrás dos montes
Irradiando seu brilho de cristal
Nos ensinando a transformação
De manhãzinha já vem brilhando
O novo dia irradiando
Iluminando toda Criação
Nos trazendo a vossa benção
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31. SOU FELIZ (continued...)

Juramidã
Pai Oxalá
Divina luz vem me guiar
Na consciência SHIVA OM NAMAH
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32. TRANSFORMAÇÃO

Meu Pai eu peço uma transformação
Para eu seguir nesta missão
No meu amor, no meu coração
A chama da vida a ressurreição
Eu peço paz e misericórdia
Pra vir brotar no meu coração
Para expandir a luz no mundo
Consciente nesta missão
Oh! Meu Padrinho, Oh! Meu São João
A Vós eu peço a sua benção
Me protegei neste caminho
Na ciência do Rei Salomão
Vos agradeço, oh! Bom Padrinho
Por me guiar neste caminho
Com amor da Virgem Maria
Limpando e curando os seus ﬁlhos
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33. ROUXINOL

(Oﬀered to Sr. Luiz Mendes)
Seguindo neste caminho
Eu encontro o Rouxinol
A cantar e a cantar
Bem no raiar do sol

valsa

O Rouxinol voou
Pousou no meu jardim
Me disse assim: sou um ser de amor
Aqui eu rogo por ti
Cantarei para ti
Para ti cantarei
Estas notas de alegria
Da Sempre Virgem Maria
Eu canto bem mansinho
Dentro do seu coração
Sou feliz, eu sou feliz
Com o Pai da Criação
Eu canto no seu coração
Estas notas de amor
Como gotas cristalinas
Da Nossa Mãe Divina
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33. ROUXINOL (continued...)

(Oﬀered to Sr. Luiz Mendes)
Me despeço aqui cantando
Este canto de harmonia
Canto, canto com amor
Sempre no raiar do dia
Me despeço aqui cantando
Este canto de harmonia
Voo rumo ao Nosso Mestre
E ao coração de Maria

valsa
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34. RAIO INTERIOR

(Oﬀered to Gercila)
Meu Pai, eu sou um templo para Vós me habitar
Sou instrumento para Vós em mim cantar
Sou prata ﬁna, sou a luz do diamante
Eu brilho a cada instante sou eu a brilhar
Eu brilho aqui, eu brilho lá
Eu brilho em todo lugar
É o amor universal
Em cada coração do saber imperial
Eu vou cantando aqui neste momento
Inspiração que vem do vento
Da terra sagrada, da lua e das estrelas
Do sol amado
O sol que brilha a cada instante
Alimentando a chama da vida
Este Raio Interior
Que me guia na missão do amor
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35. ESTRELA DE LUZ

Estrela, estrela
Eu chamo estrela
Eu chamo estrela
Para vir aqui
Aqui no coração
Aqui no pensamento
Irradiar esta luz
Este seguimento
Estrela, estrela
Eu chamo estrela
Eu chamo estrela
Para vir aqui
Eu peço oh! Estrela
Um renascimento
Eu peço, oh! Estrela
Transformação em todo momento
Estrela, estrela
Estrela de luz
Nos conduz
Nos conduz
Ao inﬁnito azul

106

35. ESTRELA DE LUZ (continued...)

Traz proteção
Do Arcanjo Miguel
Traz proteção
Das falanges do céu
Vem coroar
Nossa missão de amor
Vem coroar
Nossa missão de amor
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36. EU AMO A MÃE NATUREZA

Eu amo a mãe natureza
Rainha de todo primor
Eu amo, oh! Mãe amada
Coração do mais puro amor
Me leva por tua estrada
De beleza e primor
Me ensina, oh! Mãe amada
Transformar todas as dores em ﬂor
Meu coração sorri
Sorri para te saudar
Essa prenda de amor
Que brilha nas estrelas e no mar
Rodeado desse oceano azul
Sinto a presença dos seres do mar
Dos exércitos encantados
Da nossa mãe Iemanjá
No meio dessas ondas
Me mostras teu poder
Essas forças verdadeiras
Que me levas a conhecer
No fundo do vulcão
Essa vida está a queimar
Esse fogo poderoso
Que tudo faz transformar
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36. EU AMO A MÃE NATUREZA (continued...)

Agradeço, oh! Mãe natureza
De onde toda vida provem
Sou ﬁlha dessa terra
E sou das estrelas também
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37. PASSARINHO DIVINAL

Passarinho cantou baixinho
No meu coração
Passarinho, passarinho
No meu coração
Passarinho poem-se a cantar
Ensinando os que sabem amar
Passarinho divinal
Traz mensagem celestial
Passarinho divinal
Irradia luz de cristal
Traz mensagem de paz e amor
Para os ﬁlhos se acordar
Passarinho ﬁlho do Amor
Príncipe da Paz
É o Mestre, é o Mestre
É o Mestre em cada coração
É o Mestre, é o Mestre
Falando ao nosso coração
Passarinho bem pequenino
Grande espírito de luz
Passarinho prenda de amor
Passarinho aqui estou
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37. PASSARINHO DIVINAL (continued...)

Canta, canta passarinho
Na orquestra universal
Passarinho canta o amor
Passarinho revela a paz
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38. ÁGUIA BRANCA

(Oﬀered to Jonathan Goldman)
Águia
Ampla visão
Ela é a guia
Que leva ao coração
Águia sagrada
Voando na imensidão
Águia, olho divino
Revela a direção
Olhar espiritual
Que tudo pode ver
Sob suas asas brancas
Podemos nos proteger
Águia de luz
Falanges que vem do céu
Do Império Aguiar
Decem seres de luz para curar
Do Império Aguiar
Seres de luz vem nos curar
Águia
Águia
Águia
Currupipipiraguá
Águia
Águia
Águia
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