Meu Mestre Está Comigo
Graciela de Paula

1. MEU PAI

(Oﬀered to Madrinha Loanda)
Meu Pai, meu Pai
De vós eu recebi
A Luz que vem do Daime
E as ﬂores deste jardim
Meu Pai, meu Pai, meu Pai
As ﬂores deste jardim
Minha Mãe, minha Mãe
De vós eu recebi
A reza que tu me ensina
E o amor que tem por mim
Minha Mãe, minha Mãe, minha Mãe
O amor que tem por mim.
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2. MEU MESTRE ESTÁ COMIGO

Se minha alma dói
Tudo me faz chorar
Meu Mestre estende a mão
Para me segurar

valsa

Meu Mestre
Segura a minha mão
Minha Senhora Mãe
Meu Senhor São João
E quando a aﬂição
Me vem atormentar
Meu Mestre vem ao lado
Para eu caminhar
Meu Mestre
Segura a minha mão
Minha Senhora Mãe
Meu Senhor São João
Se tudo está pesado
E quer me derrubar
Meu Mestre está comigo
Me ajuda a levantar
Meu Mestre
Segura a minha mão
Minha Senhora Mãe
Meu Senhor São João
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2. MEU MESTRE ESTÁ COMIGO (continued...)

E se neste jardim
Só encontrar espinhos
Meu Mestre me traz ﬂores
E põe no meu caminho

valsa

Meu Mestre
Segura a minha mão
Minha Senhora Mãe
Meu Senhor São João
Eu sei que Deus é força
Não deixa eu fraquejar
Meu Mestre dá a ﬁrmeza
Para eu batalhar
Meu Mestre
Segura a minha mão
Minha Senhora Mãe
Meu Senhor São João
E se minha ﬁrmeza
Parece balançar
Meu Mestre me segure
Não deixa eu tombar
Meu Mestre
Segura a minha mão
Minha Senhora Mãe
Meu Senhor São João
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2. MEU MESTRE ESTÁ COMIGO (continued...)

Assim eu vou seguindo
Com passos devagar
Vou seguindo meu Mestre
Com ele eu quero estar

valsa

Meu Mestre
Segura a minha mão
Minha Senhora Mãe
Meu Senhor São João
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3. VALSA DAS PRINCESAS

(Oﬀered to Adriana)
Eu sou ﬁlha da Rainha
O meu perfume é de jasmim
Sou princesa da Rainha
A minha Mãe zela por mim

valsa

O terreiro de São Jorge
E de Salomão vim perfumar
Vim trazendo as minhas ﬂores
Para a todos ofertar
Meus irmãos e minhas irmãs
Venho lá do alto mar
Quem governa este poder
É o meu Pai Oxalá
Sou a Princesa Janaína
E vim para trabalhar
Venho na força do vento
Venho nas ondas do mar
Balanceio e vou mostrando
O balancê balancear
Que conﬁando na doutrina
É se ﬁrmando e viajar
O que mais posso dizer
São João é meu pastor
São Irineu é meu Mestre
E Jesus Cristo é meu amor.
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4. FILHO MEU

(Oﬀered to Padrinho Rafael)
Quando cheguei aqui neste caminho
Fui bem recebido pelo Senhor Deus

mazurca

Que foi dizendo tudo que está vendo
Estou te oferecendo por ser ﬁlho meu
Saí bailando, no meio das ﬂores
Dentro do jardim que Mamãe me deu
Neste jardim, vi a Natureza
Vi tanta beleza, vi São Irineu
E era azul todo o Céu Celeste
Nele resplandece tudo o que é de Deus
E tantas cores, tantas borboletas
E tanta riqueza que meu Pai me deu
Só agradeço tanta primozia
E sabedoria que o Mestre recebeu
E recebeu da nossa Mãe Maria
E ensina todo dia amar ao Senhor Deus
Sempre seguir nessa Santa Doutrina
E aos ensinamentos do Mestre Irineu
Ter disciplina, amor e gratidão
Com todos os meus irmãos e tudo que aprendeu.
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5. CANTA CANTA

Canta canta minha gente
Canta para se alegrar
Canta canta minha gente
Canta para o amor chegar
E vem chegando lá junto de São João
Vem trazendo as falanges do nosso Rei Salomão
Canta canta ...
E o nosso povo vem cantando com alegria
Para engrandecer a festa da Santa Virgem Maria
Canta canta ...
E vem chegando pra alegrar a nossa festa
Lá de longe dá pra ver a Rainha da Floresta
Canta canta ...
E quando canta só aumenta a nossa fé
Vamos todos dar um viva ao Patriarca São José
Canta canta minha gente
Canta para se alegrar
Canta canta minha gente
Canta para o amor chegar
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5. CANTA CANTA (continued...)

E agradecendo tudo o que vós recebeu
Vamos todos cantar junto do nosso mestre
Irineu
Canta canta ...
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6. O SOCORRO

Meu Mestre foi aqui que cheguei
Me arrastando num mundo de ilusão
Com o corpo e o espírito doente
E esperança no meu coração
Meu Mestre foi aqui que encontrei
O socorro da Virgem da Conceição
Com o corpo torturado eu me lembro
Que pedi com meus joelhos no chão
Aqui vou deixando o meu passado
E é aqui que vim para me curar
Os meus medos, os meus traumas, minha vida
Meu Jesus, eu sei que vai me guiar
Meus sonhos, meus irmãos, que deixei
No caminho não quiseram mais andar
Peço a Deus, Oh! Meu deus, lhes dê força
E a cura todos possam encontrar.
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7. SILÊNCIO

É no silêncio que eu escuto
É no silêncio que eu aprendo
É no silêncio que eu me entrego
E no silêncio eu compreendo
É no silêncio que eu recebo
Da natureza e do astral
E no silêncio eu agradeço
Ao meu Pai Celestial
É no silêncio que eu encontro
Mestre Irineu ensinador
E no silêncio eu alcanço
O meu Eu Superior.
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8. COM VOSSA PUREZA

(Oﬀered to William Vilas Boas)
Meu Mestre eu vim lhe pedir
Um pouquinho da sua atenção
Pois sei que estás ouvindo
Essa humilde oração

valsa

Alimpai a minha mente
Desembaraça a minha visão
Curai estes pensamentos
Que machucam o meu coração
Meu Mestre eu rogo a vós
Por nós, por mim e os meus irmãos
Meu Mestre com vossa pureza
Nos estenda as vossas mãos.
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9. FORMOSO BATALHÃO

(Oﬀered to Céu de Estrela)
Oh! Meu Senhor Jesus Cristo
Oh! Virgem da Conceição
Vem aqui na nossa casa
Vem nos dar sua bênção
Vem nos dar os seus ensinos
Aqui dentro do salão
Os Seres Celestiais
Minha Mãe, minha Rainha
Brilha o nosso Céu de Estrela
Sua casa, também minha
Abençoe o meu Padrinho
E também minha Madrinha
Oh! Meu Mestre Irineu
Oh! Meu Senhor São João
Guardai nosso Céu de Estrela
Guardai nossa união
Guardai também nosso Canto
Guardai nossa oração
Guardai nosso Céu de Estrela
Guardai bem no coração
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9. FORMOSO BATALHÃO (continued...)

(Oﬀered to Céu de Estrela)
Céu de Estrela bem formado
De formoso batalhão
Tem princesas, tem soldados
Pra cumprir essa missão.
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10. ESSA FORÇA

(Oﬀered to Adriana Ferreira)
Essa força que vem do sol
Essa força que vem das estrelas
Essa força que vem da lua
Essa força é da mãe natureza

valsa

Essa força é o Santo Daime
Que a Virgem Mãe entregou
Ao meu Mestre meu São Irineu
Que aqui veio e abençoou
Essa força que esta chegando
Ela veio foi para curar
Os meus erros, os meus desenganos
Ela veio me puriﬁcar
Essa força que aqui chegou
E que enche meu corpo de luz
Essa força que aqui chegou
Essa força é o Mestre Jesus
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11. EU TENHO UM AMIGO

(Oﬀered to Comadre Guta)
Tenho o sol e tenho a lua
Tenho as estrelas a brilhar
Tambem tenho a Santa luz
E meu Mestre a me guiar
Da Mamãe eu tenho amor
Do Papai eu tenho a ﬁrmeza
Pra me livrar de todo o mal
Tenho a força da natureza
Tenho pedras de brilhante
Se prestar bem atenção
Se seguir na disciplina
E praticar o perdão
E se tenho desilusão
Sei que eu tenho um amigo
Nos momentos de tristeza
O meu Mestre está comigo
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12. OH MEU MESTRE

(Oﬀered to Cleiton Piagem)
Eu quero te falar oh meu Mestre
O que eu estou vivendo
Quero te falar oh meu Mestre
Eu só sei que ainda está doendo
Meu Mestre me ajude a compreender
O que a vida esta fazendo
Meu Mestre me segure no caminho
Firmai o meu pensamento
Sei que tantas vezes eu ja disse
E eu nunca que escutei
Mas hoje estou aqui e te imploro
E peço mais uma vez
Eu sei tudo que estou vivendo
Fui eu mesmo que plantei
Meu Mestre eu só peço entendimento
Pelo mal que já passei
Meu Mestre os ensinos que me deu
Eu só tenho a agradecer
Aceito e recebo minha vida
E com tudo aprender
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13. AMO A MEU PAI

Eu amo a meu Pai
Eu amo aos meus irmãos
Eu sempre me componho
E não dou alteração
Meu Mestre está comigo
É preciso apreciar
Muitos não se conhecem
Ainda querem se orgulhar
Eu chamo atenção
Para os meus irmãos vir ver
Meu Mestre me dá força
Meu Mestre tem poder
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