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1. VERDADE PURA

Esta é a doutrina
Do Sol e da Lua
E das Estrelas
E da Verdade Pura
Para compreender
Para compreender
É ter educação
É ter educação
Não se julgar
Nem julgar os seus irmãos
Quem mais quer ser
É quem menos é
Sigamos o exemplo
Do bom JESUS de Nazaré
Tanto que sofreu
Tanto que sofreu
Que se humilhou
Que se humilhou
Sofreu na cruz
E a todos Ele perdoou

2

1. VERDADE PURA (continued...)

Tanto que sofreu
Tanto que sofreu
Que se humilhou
Que se humilhou
Morreu na cruz
Para ensinar o que é o Amor
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1. AGORA MESMO

Agora mesmo vou publicar para todos
O que a união vem procurando aﬁrmar
Mas tudo isso depende muito do povo
Se realmente desejarmos alcançar
Oh Virgem Mãe eu quero estar ao Vosso lado
Considerando todo este povo irmão
Que a Doutrina do Divino nosso Pai
Há muito tempo foi entregue em Vossas mãos
Quando falo desta força eu levo à Lua
O pensamento procurando aﬁrmar
Para tudo que foi dito para todos
Ter nosso Pai e nossa Mãe para provar
A provação já é este julgamento
Quem muito fala, muito terá que provar
Que a ordem do Divino é muito séria
E não há outro que a possa desmanchar
Os ensinos nos traz conhecimentos
Para todos nós sabermos como é
E a presença que agora o tempo traz
É do Senhor e Senhora de Nazaré
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2. PEÇO LICENÇA

Peço licença para entrar na Floresta
Peço licença para eu aqui estar
Sois nossa Mãe poder que se manifesta
Peço licença para eu poder trabalhar
Estou cantando o cantar dos passarinhos
Estou sentindo o perfume desta ﬂor
No coração bem fundo tenho carinho
Por vossa presença, o brilho do vosso amor
Pra estar na mata é preciso todo respeito
Por cada planta cada árvore, cada ser
É perceber que todo ser tem seu direito
De existir aqui dentro do Poder

5

6

2. PASSARINHO VERDE

(Oﬀered to Washington)
Little green bird sings
Very close there to heaven
It sings with joy
It is sweet, it is pure honey
Little green bird sings
In the forest and in the astral
Your sound is marvelous
They are little drops of crystal
Little green bird sings
It is a hummingbird
It lives in the Palace
of our Father Creator
Little bird, hummingbird
Your voice is a joy
You lift us to the heights
You are the symbol of love
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2. PASSARINHO VERDE

(Oﬀered to Washington)
Passarinho verde canta
Bem pertinho lá do céu
Ele canta com alegria
É doce, é puro mel
Passarinho verde canta
Na ﬂoresta e no astral
O teu som é maravilhoso
São gotinhas de Cristal
Passarinho verde canta
Ele é um beija-ﬂor
Ele mora no Palácio
Do nosso Pai Criador
Passarinho beija-ﬂor
Tua voz é um primor
Nos eleva nas alturas
És o símbolo do amor
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3. VIDA NOVA

(Oﬀered to Madrinha Cristina)
Estou aqui, estou aqui
Porque Deus me determina
Estou com a Virgem Mãe
Meu Padrinho e minha Madrinha
Meu Padrinho e minha Madrinha
Eu quero vos agradecer
Por estas lindas palavras
Que me faz renascer
A alegria e a esperança
Dentro do meu coração
De receber a cura
Através da respiração
Conﬁa, conﬁa
Conﬁa nas minhas palavras
Qua há muito tempo deixei contigo
Através da linda mensagem
Mesmo com todo sofrimento
Não queria esmorecer
Te ﬁrma na vida nova
Que a mensagem veio dizer
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3. MEU MESTRE A VÓS EU PEÇO

(Oﬀered to Juliana Gomes)
Meu Mestre a Vós e peço
Fé e amor para seguir
Me guie neste mundo
No caminho para ser feliz
No caminho para ser feliz
Com Amor no coração
Para eu poder alcançar
A eterna salvação
A salvação Deus é quem dá
Mas é preciso obedecer
Andando bem limpinho
Para poder merecer
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4. OH VIRGEM MÃE

Oh virgem mãe
Vem cá, vem cá, vem cá
Oh virgem mãe vem cá
Ver os seus ﬁlhos para abençoar
Oh virgem mãe
Vem tirar, vem tirar, vem tirar
Oh virgem mãe vem tirar os seus ﬁlhos das amarguras
Oh virgem mãe que nos acalma
Nos dá conforto pra nossas almas
Ela nos guarda e nos defende
De todo mal e tentações
Oh virgem mãe vem cá
Com seu brilho divinal
Iluminando todos ﬁlhos
Para todos ser iguais.
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4. LUZ

Luz
Vós toma conta de mim
Luz
Eu quero viver assim
Luz
Vós é quem me dá o amor
De ser um bom ﬁlho de Deus
Luz
Vós brilha no Sol Dourado
Luz
Dentro do meu coração
Luz
Seiva do meu Beija-ﬂor
Oh! Luz Divina! Oh! Meu amor!
Sempre eu quero viver assim
Sempre junto do Beijamim
Sempre vivendo na ﬂoresta
Irradiada em cada ﬂor
Lua minha mãe tão prateada
Lua sobre este terreiro amada
Lua abre essa passagem agora
Eu vou fazer minha jornada
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5. CADÊ O AMOR

(Oﬀered to Daniel Serra)
valsa
Eu vim aqui
Falar um pouquinho
Cadê o amor que todos diziam que tinham a mim
Ouvir um pouco
Falar baixinho
Se assim ﬁzeres todos irmãozinhos irão lhe ouvir
E o trabalho
Tem hora e tem dia
E os seres divinos
Não esperam vocês nenhum pouquinho
E o que eu deixei
Para zelarem
O que eu dou
Se não cuidarem eu posso tomar
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6. MÃMÃE NATUREZA

Vamos ter amor
Vamos ter amor
Vamos ter amor
Em Jesus Cristo Redentor
A luz que nos guia
É uma luz de alento
Vamos ter amor
E ﬁrmeza no pensamento
Aqui dentro da luz
Junto a esta irmandade
Vamos ter amor
Praticando a caridade
Com a força do vento
E as ondas do mar
É a Mamãe Natureza
Que veio se apresentar
Fazendo a limpeza
Trazendo a libertação
Fazendo o corpo estremecer
Aqui dentro da sessão
Estremece o corpo
E acalenta a alma
Vigora o nosso amor
Nos trazendo toda calma
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7. REFLEXÃO

Daqui pra lá eu vou mandar
Eu vou mandar as melhores vibrações
E receber de lá pra cá
E receber as melhores vibrações
A nossa vida é um espelho
É um espelho que reﬂete o nosso ser
Então eu vou mandar pra ti
Somente o que eu desejo receber
Quem planta, colhe o que plantou
Por isso eu digo, vamos semear o amor
Para colher aqui na terra
Os bons frutos que você mesmo plantou
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8. MEU SÃO JOÃO

(Oﬀered to Neide)
Meu São João
Meu São João
Só Vós, só Vós
Só Vós, só Vós
Neste clarão
Aonde estás
Só Vós, só Vós
Pode vir nos clarear
Neste cruzeiro
Centenário de Luz
Meu São João
E o meu Senhor Jesus
Te dou com alegria
Zelas este amor
Estes raios de luz
Da Virgem Maria
Minha Mãezinha
Senhora do Céu
Minha Rainha
Cubra com Vosso véu
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9. DO CÉU

Do céu é quem nos vem
Essa luz divina de amor
Todos anjos, Santos do Senhor
São mensageiros de todo esse primor
São gabriel traz a Revelação
São Rafael é o santo curador
São Miguel já está chegando
Ele é o nosso protetor
Esta luz já inundou
Os corações de todos na sessão
Vamos receber com alegria
As falanges do comando de Maria
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10. RAIO DO MUNDO

(Oﬀered to Letícia)
I came from my armada
To warn the world
The Master has returned
Father was called Raimundo
He is the Master of everything
He is the spoke of the world
He is the ﬂower of all of me
My Raimundo Irineu
He came here to the Earth
The president of this world
To rule tomorrow
He is called Juramidam
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10. RAIO DO MUNDO

(Oﬀered to Letícia)
Eu vim da minha armada
Para avisar o mundo
Que o Mestre já voltou
Papai se chamou Raimundo
Ele é o Mestre de todos
É o raio do mundo
É a ﬂor de todo eu
Meu Raimundo Irineu
Ele veio aqui na Terra
O presidente deste mundo
Pra governar o amanhã
Se chamou Juramidam
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11. CAMINHO DA VERDADE

Já vem chegando e vem trazendo estes ensinos
O Santo Daime, vamos todos consagrar
Está aberta a ligação com o Divino
Para aqueles que souberem aproveitar
Está aberto o Caminho da Verdade
Cada passo é preciso se cuidar
Que nessa trilha nao existe garantido
Filhos de Deus, tratem de se humilhar
Se humilhando e tendo o coração bem limpo
Se entregando ao Poder que aqui está
É dando prova que se abre o caminho
Para livres nós podermos caminhar
Vamos seguir para sempre eternamente
Aﬁrmando este amor no coração
Que nós estarmos na Doutrina é um presente
É um reforço para nossa salvação
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12. O CANTO DOS PASSARINHOS

Ouça o Amor Divino
Ouça o Amor Divino
Ouça o Amor Divino
É o Canto dos Passarinhos
Passarada vem chegando
Vem fazendo clarear
Esta Luz é de Jesus
Vamos todos se ﬁrmar
Vamos todos se ﬁrmar
No senhor Rei Jesus Cristo
E na Rainha Soberana
Que entregou ao nosso Mestre
Para se curar, para se perdoar
Para se iluminar e seus irmãos todos amar
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13. FILHA DO MEU PAI

(Oﬀered to Malena)
Estou aqui, aqui estou
Com Jesus Cristo Redentor
Minha Rainha me mandou
Eu sou uma ﬁlha do meu Pai
Vou fazer preces minhas
Como ordena minha Rainha
Com a luz cristalina
Eu sou uma ﬁlha do meu Pai
Com os guias que me guiam
Vou seguir na minha linha
Com certeza e alegria
Eu sou uma ﬁlha do meu Pai
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14. SOIS A LUZ JURAMIDAM

Sois a Luz Juramidam
É quem tem para nos dar
Sois as Estrelas do Céu
Todas elas a brilhar

valsa

Sois a Luz Juramidam
Sois a Luz Juramidam
Sois a Luz Juramidam
Sois a Luz Juramidam
Sois o império força no Astral
Todo irmão a trabalhar
Sois a força da corrente
Que faz todos se ﬁrmar
Sois o império força no astral
Sois o império força no astral
Sois o império força no astral
Sois o império força no astral
Sois toda essa irmandade
Que brilha como uma só
Sois o Mestre Protetor
O dono da força maior
Sois toda essa irmandade
Sois toda essa irmandade
Sois toda essa irmandade
Sois toda essa irmandade
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15. É PRA VIVER

É pra viver, meus irmãos, é pra viver
É pra viver o que está sendo cantado
É pra viver, meus irmãos, é pra viver
É seguir certo e não seguir errado
É seguir certo, meus irmãos, é seguir certo
E se lembrar quando estiver em outro lugar
Que o Chefe da bebida é quem nos olha
E dá valor àquele que se esforça
É um segredo, meus irmãos, é um segredo
É um segredo que estamos destrinchando
É um segredo, meus irmãos, é um segredo
Que o Chefe da bebida está contando
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16. 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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17. 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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17. 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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18. FUNDAMENTO

A Rainha da ﬂoresta
Foi quem mandou eu pra cá
Me unir com os meus irmãos
E na ﬁrmeza trabalhar
Vamos todos meus irmãos
Perseverança nesta Uniao
Trabalhar fazer o daime
Junto ao padrinho Sebastião
Tenho fé que tudo vai dar certo
E a riqueza vamos receber
Seguindo nesta disciplina
A irmandade vai fortalecer
Aprendendo o fundamento
E zelando pelo Ser Divino
Agradeço a Nossa Senhora
Por receber o meu primeiro hino

mazurca
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19. TRANSFORMAÇÃO

(Oﬀered to Rodrigo & Gabriel)
Eu tomo Daime para me curar
Eu tomo Daime para me curar
Curar meu coração e toda ilusão
Curar meu coração e toda ilusão
Com resplendor do Sol
E a grandeza da Lua
Do mar e da terra
Da montanha e da cachoeira
Eu vou tomar Daime
Para me ﬁrmar
Firmar meus passos em frente
Com meus joelhos no chão
Eu vou tomar Daime
Pra me transformar
Transformar o meu espírito
Para eu me iluminar
Eu vou tomar Daime
Neste festival
Na noite de São João
Eu peço a transformação
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19. TRANSFORMAÇÃO (continued...)

(Oﬀered to Rodrigo & Gabriel)
Quem cuida de mim
E de todos meus irmãos
Mestre Irineu e Padrinho Sebastião
Mestre Irineu e Padrinho Sebastião
Eu estou trabalhando
Dentro da soberania
Com o Pai Eterno
E a Sempre Virgem Maria
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20. DAIME É A LUZ

(Oﬀered to Madrinha Maria da Liberdade)
Daime é a salvação
Daime é união
Daime é o amor
Do nosso Pai Criador
Daime é a verdade
Daime é caridade
Daime é a luz divina
Da nossa Mãe que nos ensina
Daime é a Luz
Daime é Jesus
Daime é o coração
É a força de São João
Daime é liberdade
Daime é amizade
Daime é o Mestre
Guia do plano terrestre
Daime é saúde
Daime é plenitude
Daime é alegria
Santa Estrela que nos guia
Daime, dai-me o perdão
Daime, dai-me a proteção
Agradeço todo este amor
Oh, meu Divino Criador
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21. AURA CRISTALINA

Na clara transparência
Da pura inocência
Vejo o primor
Da tua consciência
Como o amor do Pai
Na minha presença
Aura cristalina
Força pequenina
Vem trazendo paz
Amor e consciência
Como a Virgem Mãe
Na minha presença
Vamos aprender
Deste dom divino
De Viver assim
Ligado ao espírito
Como o menino Jesus
Mestre pequenino
É só agradecer
E muito trabalhar
para aprender
Saber acompanhar
O tempo do ser
Nascer e transformar
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21. AURA CRISTALINA (continued...)

Peço a Virgem Maria
E a São José
Nesta missão sagrada
De amar e proteger
Esta Divina Flor
Que Deus nos deu
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22. AS MATAS DE MEU PAI

(Oﬀered to Gisela & Fred Luz)
Eu andava pela ﬂoresta
As matas de meu Pai

mazurca

Vi a Virgem Soberana
Reconheci minha Mãe
Oh! Meu Pai que estais nos céus
Seja feita a Vossa vontade
Protegei os inocentes
Contra todas as maldades
Jesus Cristo Redentor
Estrela brilhante lá no céu
Sois a cura e perfeição
Da matéria em apuração
Agradeço, oh! Pai Divino
Por tudo que tens me dado
A vida que eu mereço
Tenho Vós sempre a meu lado
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23. AUXÍLIO VÔ CORRENTE

Estou aqui estou aqui
Eu vim para ensinar
Eu vim para tu aprender
Que é para tu te encontrar
Te encontra nesta União
Do Rei Jagube e Mãe Rainha
Segue ﬁrme segue em frente
Anda sempre nesta linha
Santo Daime é um ser
Como os seres divinos
Nele tu tem conﬁança
E a mesma crença de um menino
Acredita nesta força
Aqui dentro da sessão
Fique ﬁrme na corrente
Firmeza no coração
Viva a São Irineu
E viva São Sebastião
Viva ao Vô Corrente
Que auxilia na missão
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24. JESUS CRISTO CURADOR

(Oﬀered to Daniele Lopes)
Jesus Cristo é quem pode curar
Nosso trabalho é implorar
Vamos todos cantar bem contentes
Fechar a corrente e a força chamar
Jesus Cristo é o nosso Mestre
O Messias, nosso Salvador
Todo aquele que pede a cura
Tenha conﬁança e muita esperança
Ele cura com todo amor
E recebem os merecedores
Vamos todo cantar com ﬁrmeza
Cumprir a promessa, aﬁrmar o amor
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1. VERDADE PURA

Esta é a doutrina
Do Sol e da Lua
E das Estrelas
E da Verdade Pura
Para compreender
Para compreender
É ter educação
É ter educação
Não se julgar
Nem julgar os seus irmãos
Quem mais quer ser
É quem menos é
Sigamos o exemplo
Do bom JESUS de Nazaré
Tanto que sofreu
Tanto que sofreu
Que se humilhou
Que se humilhou
Sofreu na cruz
E a todos Ele perdoou
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1. VERDADE PURA (continued...)

Tanto que sofreu
Tanto que sofreu
Que se humilhou
Que se humilhou
Morreu na cruz
Para ensinar o que é o Amor
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1. AGORA MESMO

Agora mesmo vou publicar para todos
O que a união vem procurando aﬁrmar
Mas tudo isso depende muito do povo
Se realmente desejarmos alcançar
Oh Virgem Mãe eu quero estar ao Vosso lado
Considerando todo este povo irmão
Que a Doutrina do Divino nosso Pai
Há muito tempo foi entregue em Vossas mãos
Quando falo desta força eu levo à Lua
O pensamento procurando aﬁrmar
Para tudo que foi dito para todos
Ter nosso Pai e nossa Mãe para provar
A provação já é este julgamento
Quem muito fala, muito terá que provar
Que a ordem do Divino é muito séria
E não há outro que a possa desmanchar
Os ensinos nos traz conhecimentos
Para todos nós sabermos como é
E a presença que agora o tempo traz
É do Senhor e Senhora de Nazaré
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2. PEÇO LICENÇA

Peço licença para entrar na Floresta
Peço licença para eu aqui estar
Sois nossa Mãe poder que se manifesta
Peço licença para eu poder trabalhar
Estou cantando o cantar dos passarinhos
Estou sentindo o perfume desta ﬂor
No coração bem fundo tenho carinho
Por vossa presença, o brilho do vosso amor
Pra estar na mata é preciso todo respeito
Por cada planta cada árvore, cada ser
É perceber que todo ser tem seu direito
De existir aqui dentro do Poder
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2. PASSARINHO VERDE

(Oﬀered to Washington)
Little green bird sings
Very close there to heaven
It sings with joy
It is sweet, it is pure honey
Little green bird sings
In the forest and in the astral
Your sound is marvelous
They are little drops of crystal
Little green bird sings
It is a hummingbird
It lives in the Palace
of our Father Creator
Little bird, hummingbird
Your voice is a joy
You lift us to the heights
You are the symbol of love
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2. PASSARINHO VERDE

(Oﬀered to Washington)
Passarinho verde canta
Bem pertinho lá do céu
Ele canta com alegria
É doce, é puro mel
Passarinho verde canta
Na ﬂoresta e no astral
O teu som é maravilhoso
São gotinhas de Cristal
Passarinho verde canta
Ele é um beija-ﬂor
Ele mora no Palácio
Do nosso Pai Criador
Passarinho beija-ﬂor
Tua voz é um primor
Nos eleva nas alturas
És o símbolo do amor
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3. VIDA NOVA

(Oﬀered to Madrinha Cristina)
Estou aqui, estou aqui
Porque Deus me determina
Estou com a Virgem Mãe
Meu Padrinho e minha Madrinha
Meu Padrinho e minha Madrinha
Eu quero vos agradecer
Por estas lindas palavras
Que me faz renascer
A alegria e a esperança
Dentro do meu coração
De receber a cura
Através da respiração
Conﬁa, conﬁa
Conﬁa nas minhas palavras
Qua há muito tempo deixei contigo
Através da linda mensagem
Mesmo com todo sofrimento
Não queria esmorecer
Te ﬁrma na vida nova
Que a mensagem veio dizer
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3. MEU MESTRE A VÓS EU PEÇO

(Oﬀered to Juliana Gomes)
Meu Mestre a Vós e peço
Fé e amor para seguir
Me guie neste mundo
No caminho para ser feliz
No caminho para ser feliz
Com Amor no coração
Para eu poder alcançar
A eterna salvação
A salvação Deus é quem dá
Mas é preciso obedecer
Andando bem limpinho
Para poder merecer
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4. OH VIRGEM MÃE

Oh virgem mãe
Vem cá, vem cá, vem cá
Oh virgem mãe vem cá
Ver os seus ﬁlhos para abençoar
Oh virgem mãe
Vem tirar, vem tirar, vem tirar
Oh virgem mãe vem tirar os seus ﬁlhos das amarguras
Oh virgem mãe que nos acalma
Nos dá conforto pra nossas almas
Ela nos guarda e nos defende
De todo mal e tentações
Oh virgem mãe vem cá
Com seu brilho divinal
Iluminando todos ﬁlhos
Para todos ser iguais.
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4. LUZ

Luz
Vós toma conta de mim
Luz
Eu quero viver assim
Luz
Vós é quem me dá o amor
De ser um bom ﬁlho de Deus
Luz
Vós brilha no Sol Dourado
Luz
Dentro do meu coração
Luz
Seiva do meu Beija-ﬂor
Oh! Luz Divina! Oh! Meu amor!
Sempre eu quero viver assim
Sempre junto do Beijamim
Sempre vivendo na ﬂoresta
Irradiada em cada ﬂor
Lua minha mãe tão prateada
Lua sobre este terreiro amada
Lua abre essa passagem agora
Eu vou fazer minha jornada
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5. CADÊ O AMOR

(Oﬀered to Daniel Serra)
valsa
Eu vim aqui
Falar um pouquinho
Cadê o amor que todos diziam que tinham a mim
Ouvir um pouco
Falar baixinho
Se assim ﬁzeres todos irmãozinhos irão lhe ouvir
E o trabalho
Tem hora e tem dia
E os seres divinos
Não esperam vocês nenhum pouquinho
E o que eu deixei
Para zelarem
O que eu dou
Se não cuidarem eu posso tomar
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6. MÃMÃE NATUREZA

Vamos ter amor
Vamos ter amor
Vamos ter amor
Em Jesus Cristo Redentor
A luz que nos guia
É uma luz de alento
Vamos ter amor
E ﬁrmeza no pensamento
Aqui dentro da luz
Junto a esta irmandade
Vamos ter amor
Praticando a caridade
Com a força do vento
E as ondas do mar
É a Mamãe Natureza
Que veio se apresentar
Fazendo a limpeza
Trazendo a libertação
Fazendo o corpo estremecer
Aqui dentro da sessão
Estremece o corpo
E acalenta a alma
Vigora o nosso amor
Nos trazendo toda calma
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7. REFLEXÃO

Daqui pra lá eu vou mandar
Eu vou mandar as melhores vibrações
E receber de lá pra cá
E receber as melhores vibrações
A nossa vida é um espelho
É um espelho que reﬂete o nosso ser
Então eu vou mandar pra ti
Somente o que eu desejo receber
Quem planta, colhe o que plantou
Por isso eu digo, vamos semear o amor
Para colher aqui na terra
Os bons frutos que você mesmo plantou
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8. MEU SÃO JOÃO

(Oﬀered to Neide)
Meu São João
Meu São João
Só Vós, só Vós
Só Vós, só Vós
Neste clarão
Aonde estás
Só Vós, só Vós
Pode vir nos clarear
Neste cruzeiro
Centenário de Luz
Meu São João
E o meu Senhor Jesus
Te dou com alegria
Zelas este amor
Estes raios de luz
Da Virgem Maria
Minha Mãezinha
Senhora do Céu
Minha Rainha
Cubra com Vosso véu
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9. DO CÉU

Do céu é quem nos vem
Essa luz divina de amor
Todos anjos, Santos do Senhor
São mensageiros de todo esse primor
São gabriel traz a Revelação
São Rafael é o santo curador
São Miguel já está chegando
Ele é o nosso protetor
Esta luz já inundou
Os corações de todos na sessão
Vamos receber com alegria
As falanges do comando de Maria
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10. RAIO DO MUNDO

(Oﬀered to Letícia)
I came from my armada
To warn the world
The Master has returned
Father was called Raimundo
He is the Master of everything
He is the spoke of the world
He is the ﬂower of all of me
My Raimundo Irineu
He came here to the Earth
The president of this world
To rule tomorrow
He is called Juramidam
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10. RAIO DO MUNDO

(Oﬀered to Letícia)
Eu vim da minha armada
Para avisar o mundo
Que o Mestre já voltou
Papai se chamou Raimundo
Ele é o Mestre de todos
É o raio do mundo
É a ﬂor de todo eu
Meu Raimundo Irineu
Ele veio aqui na Terra
O presidente deste mundo
Pra governar o amanhã
Se chamou Juramidam
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11. CAMINHO DA VERDADE

Já vem chegando e vem trazendo estes ensinos
O Santo Daime, vamos todos consagrar
Está aberta a ligação com o Divino
Para aqueles que souberem aproveitar
Está aberto o Caminho da Verdade
Cada passo é preciso se cuidar
Que nessa trilha nao existe garantido
Filhos de Deus, tratem de se humilhar
Se humilhando e tendo o coração bem limpo
Se entregando ao Poder que aqui está
É dando prova que se abre o caminho
Para livres nós podermos caminhar
Vamos seguir para sempre eternamente
Aﬁrmando este amor no coração
Que nós estarmos na Doutrina é um presente
É um reforço para nossa salvação
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12. O CANTO DOS PASSARINHOS

Ouça o Amor Divino
Ouça o Amor Divino
Ouça o Amor Divino
É o Canto dos Passarinhos
Passarada vem chegando
Vem fazendo clarear
Esta Luz é de Jesus
Vamos todos se ﬁrmar
Vamos todos se ﬁrmar
No senhor Rei Jesus Cristo
E na Rainha Soberana
Que entregou ao nosso Mestre
Para se curar, para se perdoar
Para se iluminar e seus irmãos todos amar
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13. FILHA DO MEU PAI

(Oﬀered to Malena)
Estou aqui, aqui estou
Com Jesus Cristo Redentor
Minha Rainha me mandou
Eu sou uma ﬁlha do meu Pai
Vou fazer preces minhas
Como ordena minha Rainha
Com a luz cristalina
Eu sou uma ﬁlha do meu Pai
Com os guias que me guiam
Vou seguir na minha linha
Com certeza e alegria
Eu sou uma ﬁlha do meu Pai
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14. SOIS A LUZ JURAMIDAM

Sois a Luz Juramidam
É quem tem para nos dar
Sois as Estrelas do Céu
Todas elas a brilhar

valsa

Sois a Luz Juramidam
Sois a Luz Juramidam
Sois a Luz Juramidam
Sois a Luz Juramidam
Sois o império força no Astral
Todo irmão a trabalhar
Sois a força da corrente
Que faz todos se ﬁrmar
Sois o império força no astral
Sois o império força no astral
Sois o império força no astral
Sois o império força no astral
Sois toda essa irmandade
Que brilha como uma só
Sois o Mestre Protetor
O dono da força maior
Sois toda essa irmandade
Sois toda essa irmandade
Sois toda essa irmandade
Sois toda essa irmandade
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15. É PRA VIVER

É pra viver, meus irmãos, é pra viver
É pra viver o que está sendo cantado
É pra viver, meus irmãos, é pra viver
É seguir certo e não seguir errado
É seguir certo, meus irmãos, é seguir certo
E se lembrar quando estiver em outro lugar
Que o Chefe da bebida é quem nos olha
E dá valor àquele que se esforça
É um segredo, meus irmãos, é um segredo
É um segredo que estamos destrinchando
É um segredo, meus irmãos, é um segredo
Que o Chefe da bebida está contando

61

16. 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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17. 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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17. 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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18. FUNDAMENTO

A Rainha da ﬂoresta
Foi quem mandou eu pra cá
Me unir com os meus irmãos
E na ﬁrmeza trabalhar
Vamos todos meus irmãos
Perseverança nesta Uniao
Trabalhar fazer o daime
Junto ao padrinho Sebastião
Tenho fé que tudo vai dar certo
E a riqueza vamos receber
Seguindo nesta disciplina
A irmandade vai fortalecer
Aprendendo o fundamento
E zelando pelo Ser Divino
Agradeço a Nossa Senhora
Por receber o meu primeiro hino

mazurca
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19. TRANSFORMAÇÃO

(Oﬀered to Rodrigo & Gabriel)
Eu tomo Daime para me curar
Eu tomo Daime para me curar
Curar meu coração e toda ilusão
Curar meu coração e toda ilusão
Com resplendor do Sol
E a grandeza da Lua
Do mar e da terra
Da montanha e da cachoeira
Eu vou tomar Daime
Para me ﬁrmar
Firmar meus passos em frente
Com meus joelhos no chão
Eu vou tomar Daime
Pra me transformar
Transformar o meu espírito
Para eu me iluminar
Eu vou tomar Daime
Neste festival
Na noite de São João
Eu peço a transformação
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19. TRANSFORMAÇÃO (continued...)

(Oﬀered to Rodrigo & Gabriel)
Quem cuida de mim
E de todos meus irmãos
Mestre Irineu e Padrinho Sebastião
Mestre Irineu e Padrinho Sebastião
Eu estou trabalhando
Dentro da soberania
Com o Pai Eterno
E a Sempre Virgem Maria
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20. DAIME É A LUZ

(Oﬀered to Madrinha Maria da Liberdade)
Daime é a salvação
Daime é união
Daime é o amor
Do nosso Pai Criador
Daime é a verdade
Daime é caridade
Daime é a luz divina
Da nossa Mãe que nos ensina
Daime é a Luz
Daime é Jesus
Daime é o coração
É a força de São João
Daime é liberdade
Daime é amizade
Daime é o Mestre
Guia do plano terrestre
Daime é saúde
Daime é plenitude
Daime é alegria
Santa Estrela que nos guia
Daime, dai-me o perdão
Daime, dai-me a proteção
Agradeço todo este amor
Oh, meu Divino Criador
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21. AURA CRISTALINA

Na clara transparência
Da pura inocência
Vejo o primor
Da tua consciência
Como o amor do Pai
Na minha presença
Aura cristalina
Força pequenina
Vem trazendo paz
Amor e consciência
Como a Virgem Mãe
Na minha presença
Vamos aprender
Deste dom divino
De Viver assim
Ligado ao espírito
Como o menino Jesus
Mestre pequenino
É só agradecer
E muito trabalhar
para aprender
Saber acompanhar
O tempo do ser
Nascer e transformar
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21. AURA CRISTALINA (continued...)

Peço a Virgem Maria
E a São José
Nesta missão sagrada
De amar e proteger
Esta Divina Flor
Que Deus nos deu
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22. AS MATAS DE MEU PAI

(Oﬀered to Gisela & Fred Luz)
Eu andava pela ﬂoresta
As matas de meu Pai

mazurca

Vi a Virgem Soberana
Reconheci minha Mãe
Oh! Meu Pai que estais nos céus
Seja feita a Vossa vontade
Protegei os inocentes
Contra todas as maldades
Jesus Cristo Redentor
Estrela brilhante lá no céu
Sois a cura e perfeição
Da matéria em apuração
Agradeço, oh! Pai Divino
Por tudo que tens me dado
A vida que eu mereço
Tenho Vós sempre a meu lado
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23. AUXÍLIO VÔ CORRENTE

Estou aqui estou aqui
Eu vim para ensinar
Eu vim para tu aprender
Que é para tu te encontrar
Te encontra nesta União
Do Rei Jagube e Mãe Rainha
Segue ﬁrme segue em frente
Anda sempre nesta linha
Santo Daime é um ser
Como os seres divinos
Nele tu tem conﬁança
E a mesma crença de um menino
Acredita nesta força
Aqui dentro da sessão
Fique ﬁrme na corrente
Firmeza no coração
Viva a São Irineu
E viva São Sebastião
Viva ao Vô Corrente
Que auxilia na missão
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24. JESUS CRISTO CURADOR

(Oﬀered to Daniele Lopes)
Jesus Cristo é quem pode curar
Nosso trabalho é implorar
Vamos todos cantar bem contentes
Fechar a corrente e a força chamar
Jesus Cristo é o nosso Mestre
O Messias, nosso Salvador
Todo aquele que pede a cura
Tenha conﬁança e muita esperança
Ele cura com todo amor
E recebem os merecedores
Vamos todo cantar com ﬁrmeza
Cumprir a promessa, aﬁrmar o amor
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