Jardim do Beija Flor
Kedma Cecília

1. JARDIM DO BEIJA-FLOR

(Oﬀered to Cláudio Cambra)
Olha as aves brancas do jardim
Olha este jardim do Beija-ﬂor
É o jardim do Beija-ﬂor
É o jardim do Beija-ﬂor
Olha que eu te dou com amor
Rego cada ﬂor deste jardim
Tudo que aqui está Deus fez por mim
E canto aqui o meu amor
Mostrando assim o meu valor
Olha que eu te dou com amor
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2. NESTE DIA

Oh! Meu Divino Pai
A Vós eu vou pedir
Meu Pai nos dê amor neste dia
Para todos nós seguir
Guardando as instruções
E ajudando a quem encontrar
Eu peço à Virgem Mãe neste dia
Para Ela nos perdoar
Vai pedindo e acreditando
Não esquecendo de agradecer
O amor, a paz, a saúde, harmonia
Alegria para todos seres
Firmando na força do Sol
Que todo dia vem iluminar
E a noite vemos Mãe Lua soberana
Brilhando para nos curar
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3. FORÇA DO VENTO

(Oﬀered to Rafael G.)
Vem força do vento
Vem força do mar
Eu pedi ao vento para me ajudar
Eu pedi ao vento para me ajudar
Vem força do Céu
Vem força do ar
Puriﬁca o fogo para me ajudar
Noite vira dia
Sol vira Luar
Pulsa a melodia
Brilha e faz brilhar
E a Terra balançar
E a Terra balançar
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4. SIGO EM FRENTE

(Oﬀered to Gabriel Pessoa)
O equilíbrio
Meu equilíbrio
Já está para chegar

mazurca

Eu piso ﬁrme
Eu sigo em frente
Nada vai me derrubar
Eu chamo a força
Eu chamo a guarda
Para vir me segurar
Que lá no alto
Onde eu trabalho
Os anjinhos vêm brincar
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5. BEIJA-FLOR ABRIU CAMINHO

(Oﬀered to Maria da Saudade)
Firmada na perfeição
Consagrada no amor
Saudade neste jardim
Tem o fruto tem a ﬂor
Tem o tempo do botão
Chega o tempo da semente
Quem mandou foi meu Padrinho
E o nosso Deus Onipotente
Os trabalhos estão entregues
A colheita começou
Com a Rainha vai seguir
Aquele que se apresentou
Beija-ﬂor abriu caminho
Seu cantinho preparou
É guerreiro no Astral
Nesta Terra é vencedor
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6. A INSTRUÇÃO

(Oﬀered to Lúcio Umpierre)
Eu peço, eu peço, eu peço
Peço a Deus a perfeição
E espero bem humilde
Cada dia a instrução
Tomo Daime, ouço o meu Mestre
Dentro aqui desta sessão
Olho a natureza, harmonia
O coração com alegria
Se chega a força, disciplina!
Entro em concentração
É Jesus quem me ilumina
O seu caminho é o perdão
Agradeço a todos seres
Que compõem este salão
Lá no ﬁrmamento as estrelas
São os meus irmãos
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7. VOU TRABALHAR

(Oﬀered to Madrinha Nonata)
Iemanjá – ê, Iemanjá – á
Iemanjá – ê, Iemanjá – á
Eu estou aqui
Eu vou trabalhar
Para trabalhar tem que ter amor
Bem cumprir as ordens
Que meu Pai deixou
Já chamei Ogum, eu chamo aqui
Xangô
Vamos receber e merecer
Limpar esta casa e agradecer
Iemanjá – á
Iemanjá – ê
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8. MEU NOME É BEIJA-FLOR

(Oﬀered to Maria Cecília)
Minha ﬁlha eu te chamo
Chamo sempre e vou chamar
Que essa chave é o desengano
E todos têm que se livrar
A força do oceano
Com certeza já levou
Tudo o que já era ontem
Toda a dor se acabou
Mas pra isso é preciso
Firmar a fé para vencer
Espero pelo seu sorriso
E o seu amor para renascer
Não esqueça dos trabalhos
Fica onde você deixou
Digo e não me atrapalho
O meu nome é Beija-ﬂor
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9. É O REI

São Jorge e a Virgem Maria
Meus companheiros nesta estrada neste dia
Soldado veio me proteger
E minha Mãe lavou ali todo o meu ser
Meu Pai, sempre Vos agradeço
Por cada hora em que Vós se manifestais
Serei ﬁel eternamente! Firmando o ponto
Dentro aqui desta ﬂoresta
Ogum, meu Rei, espero um dia
Merecer estar na Vossa companhia
Daí luz a todo irmão
Que procurar estar na Vossa proteção
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10. CRUZEIRO DE LUZ

(Oﬀered to Elizabeth Fernandes)
Luz para prosseguir
Sempre, sempre verdadeiro
Meu Mestre me trouxe aqui
Aos pés deste Santo Cruzeiro
Oh! Meu Cruzeiro de luz
Consagro em meu pensamento
O nome do meu Jesus
Suspenso lá mo ﬁrmamento
Vim de longe pelo céu
Trazendo a ﬂor da ﬂoresta
A ordem de São Miguel
Agora aqui se manifesta
Eu rogo a minha Mãe
Ela é quem me determina
Cantar com meus irmãos
Feliz aqui nesta Doutrina
Ensinar e aprender
Vou te mostrar como é
Ser sempre e permanecer
Com o Mestre Jesus de Nazaré
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11. JULGAMENTO

(Oﬀered to Bruno Moreira Leite)
No jardim do Beija-ﬂor
No jardim do Beija-ﬂor
Estou entregue, eu piso ﬁrme
Com Jesus eu vou, eu vou
Não encaro sofrimento
A minha Mãe me perdoou
Sobre todo julgamento
Um ﬁlho seu eu sou, eu sou
Recebi este presente
No jardim do Beija-ﬂor
É pra zelar eternamente
Agradecer e ter amor
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12. TODO LUGAR

(Oﬀered to Cláudia Charnaux)
Jesus está neste quarto
Jesus está neste altar
Jesus está nesta cela
Jesus em todo lugar

mazurca

Jesus em todo lugar
Jesus em todo lugar
Eu estou ﬁrme com meu Jesus
Permanecendo na Sua luz
Agora peço por caridade
Mostrai a luz e a verdade
Jesus em todo lugar
Jesus em todo lugar
Sempre cumprimento esta Missão
Invoco amor e proteção
Que meu escudo é São Miguel
Santa defesa que vem do céu
Jesus em todo lugar
Jesus em todo lugar
A Ti me entrego e agradeço
Que só recebo o que mereço
Este é o tempo de trabalhar
Para receber quem vai chegar
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12. TODO LUGAR (continued...)

(Oﬀered to Cláudia Charnaux)
Jesus está neste quarto
Jesus está neste altar
Jesus está nessa cela
Jesus em todo lugar

mazurca

Jesus em todo lugar
Jesus em todo lugar
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13. TEMPO DA VERDADE

(Oﬀered to Maria Inês)
Chegou o tempo da verdade
Chegou o tempo do amor
É o tempo da caridade
Conforme o Padrinho ensinou
O Mestre já veio avisando
A ordem que Jesus amou
Crianças em cada coração
Das matas vem esta união
Levanta o Sol todo dia
Clareia com a Santa Maria
A força da Mãe manifesta
E da Rainha da Floresta
Assim é que eu quero ser
Assim é que eu quero colher
Chegou o tempo de curar
Conﬁa, eu vou te entregar
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14. SEMENTE BOA

(Oﬀered to Cristiene Joana)
Semente boa,
semente boa
Eu coloquei
dentro de cada pessoa
Dei um sorriso
e duas mãos
E ensinei
a abrir o coração
Divina presença
de Deus eu sou
Vou renovar a força interior
Eu agradeço
tudo o que vi
Vou ensinar
para sempre estar aqui
Eu agradeço
a esta bebida
Que transformou para sempre a minha
vida
Ao meu Padrinho e minha Madrinha
Com meus irmãos nunca mais andei
sozinha
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14. SEMENTE BOA (continued...)

(Oﬀered to Cristiene Joana)
Estou nas montanhas e em cada ﬂor
Pequenininha na forma de um Beija-ﬂor
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15. SANTO SEGREDO

(Oﬀered to Denise Franco)
Estou aqui, estou aqui
Com Jesus Cristo e São João
Eu peço à minhas irmãs
Coragem e conformação
Está em mim, está em ti
Vai destrinchando esta lição
Pedindo a Deus para viver
Pedindo para renascer
Divina luz, estou com Vós
Santo segredo nesta terra
Sintonizar meu coração
Sintonizar a minha mente
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16. VIDA ESPIRITUAL

(Oﬀered to José Ribamar Santos de Lima)
A colheita eu vou dizer
É reﬂexo do saber
Vamos trabalhar e merecer
O que o Mestre veio trazer
Dou conforto e proteção
Para todos os irmãos
Este é o caminho da salvação
Vamos seguir com São João
Por tudo que se passou
Sem sentir se entregou
O sofrimento, um professor
Longe do meu Beija-ﬂor
Filho deste bom lugar
São Irineu vem coroar
Chamo aqui para ﬁndar
Rei São José, Papai Ribamar
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17. CLAREAR

(Oﬀered to Aline de Lucca)
Jesus, Jesus
Vem clarear, clarear
Clarear, clarear
Oh! Virgem Mãe vem ajudar
Puriﬁcando o pensamento
O coração e o sentimento
Eu posso ser e posso estar
Em toda parte, em todo o lugar
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18. SANTA FORTALEZA

(Oﬀered to Padrinho Paulo Roberto)
Ouvi o canto do Beija-ﬂor
Segui com Ele, aqui estou
Aqui estou, vou aﬁrmar
O Mestre é Rei e vem ensinar

mazurca

Neste caminho é com amor
É com verdade, é com caridade
Não se perder na ilusão
Para ser parte da união
Fui nas estrelas, no céu e no mar
Fiz esta casa prá consagrar
O amor de Deus, Sua beleza
Estou aqui nesta fortaleza
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19. FORÇA DA VIRGEM MARIA

(Oﬀered to Dercinha)
É na força da Virgem Maria
Chegou este daí eu vou me curar
Com força da Mãe Natureza
Eu tenho a certeza e vou conﬁar

valsa

Jesus Cristo Mestre Curador
Na força desta ﬂor hoje eu vou me curar
Vou subindo vencendo as pedreiras
Vendo as cachoeiras na beira-mar
Alinhando o um pensamento
Um pedido ao vento para ﬁrmar
Proteção para todas famílias
Paz e harmonia para o Céu do Mar
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20. CASA DO AMOR

(Oﬀered to Elisa)
Eu vou seguindo
Vejo a lua tão amada
É minha Mãe prateada
Brilha no meu coração
Brilha na mente
É noite no Santo dia
Vou cantar com alegria
Minha Mãe esta aqui
Oh! Minha Mãe
Como é belo o seu perdão
Ter está compreensão
Ver o amor renascer
Pequenininho
Vou zelando com carinho
Meditando nos ensinos
Todo dia vai crescer
Estou no brilho
No caminho das estrelas
Vou seguindo, eu vou seguindo
Para a casa do amor
Sempre zelando
Com Jesus acompanhando
Tenho fé de atravessar
Tudo o que se apresentar
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21. FLOR

(Oﬀered to Rebeca)
Recebi essa ﬂor pequenina
Princesa, Menina foi Deus quem me deu
Proteção peço a Virgem Maria
Guardai essa ﬁlha no Seu coração

valsa

Vem do mar, sopra o vento nas ondas
E isto justiﬁca certa agitação
Renascer é voltar ao começo
Feliz, agradeço, foi Deus quem me deu
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22. TRANSFORMAÇÃO

Meu Deus me dê coragem
Clareza e compreensão
Curai meu sentimento
Protegei-me da ilusão
Estou aqui há tanto tempo
E não limpo o coração
Perdoai os meus pecados
E minha ingratidão
Tanta estrela recebi
E deixei se apagar
A prisão do egoísmo
Impedindo de amar
Os crimes que cometi
Aqui dentro do poder
Perdoai-me meus irmãos
Se um dia eu merecer
Perdoai-me Cristo Rei
Que eu não posso chegar
Deste jeito lá no alto
Aonde o Mestre está
É aqui neste momento
Que tu vai se transformar
Firma o teu pensamento
São João vem dominar
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22. TRANSFORMAÇÃO (continued...)

Recebe a coragem
A força de lutar
Recebe o perdão
E o dom de voar
Segue com humildade
E com toda a perfeição
Trabalhe na verdade
Respeitando a união
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23. VAMOS TODOS RESPEITAR

(Oﬀered to Fernando e Tonha)
Lá vem o Mestre império
Ele vem lá do Astral
Corrigindo os defeitos
Ensinando a ser igual
Agradeço a meu Mestre
Abençoe esta sessão
Força para esta casa
Força para os irmãos
As passagens e s provas
Vamos todos respeitar
Porque mesmo a alegria
Tem sua hora e seu lugar
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24. A SALVAÇÃO

A Rainha me deu a instrução
Honrar a Deus dentro do meu coração
Segui andando no seu caminho
Eu vou bem devagarinho
Segurando a Sua mão
Eu vi o traço do pecado
A Jesus pedi o meu perdão
De São João um soldado estimado
Nas provas fui reprovado
Vou morrer na solidão
Meu Deus é lembrança do passado
Liberta-me de toda ilusão
Firmando bem a minha mente
Nesta luz resplandecente
Encontrei a salvação
Salve meu Padrinho Corrente
Salve as falanges curadoras do Astral
Sou luz, minha Mãe é quem me ensina
E nesta Santa Doutrina
Vou honrando a meu Jesus

27

25. VOZ DO CORAÇÃO

(Oﬀered to Ruth Fazollo)
Olha prá dentro de si
Ouça a voz do seu coração
Há tempo estou te chamando
Agora escuta com atenção

valsa

Firma teu ponto no alto
Na nossa constelação
Brilhante como as estrelas
Também nesta valsa
Me mostra união
Conta com teu amigo
Conta com teu professor
Conta com o Mestre divino
Que está na bebida que você tomou
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26. QUANDO O DIA CHEGAR

(Oﬀered to Rafael G.)
Minha Mãe vai na frente
Vou seguindo com Ela
Eu sou ﬁlho Dela
E com Ela estou
Estrela do Oriente
Virgem da Conceição
Eu sou um irmão
Do Cristo redentor
Vou te reconhecer
Quando o dia chegar
Até lá vou trabalhar
Até lá vou me ﬁrmar
Eu tenho certeza
E chamo essa alegria
De ser um soldado
Da Virgem Maria
Com anjos querubins
Com anjos Seraﬁns
Estou pertinho Dela
Ela pertinho de mim
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27. PARA VOCÊ

(Oﬀered to Samantha)
Estou aqui
Estou aqui
Eu vim trazer
Este presente
Que Deus mandou pra você
Hoje é o dia do seu aniversário
E vamos todos com amor
Cantar hinário
Estou sentindo
Dentro do meu coração
Estou ﬁrmando
Aqui no meu pensamento
Este amor e a força da união
Me preparando para um novo nascimento
Dou parabéns, parabéns para você
Tudo de bom eu quero te oferecer
Muita saúde e os amigos que aqui estão
Com alegria cantando neste salão

30

28. FIRMEZA

(Oﬀered to João Prates)
Oh! Minha Mãezinha vem me balançar
Com esta força que aqui está
Este é o balanço das ondas do amor
Estou dentro desta festa
Da Rainha da Floresta
Vou mudar de opinião
Eu vou ter ﬁrmeza aqui neste chão
Vou bailar e vou cantar
Oh! Minha Mãezinha
Vem me balançar
Com esta força que aqui está
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29. PRINCESA SOLOÍNA

(Oﬀered to Soloína)
Firmeza e bem ﬁrmeza
A luz da lua ilumina
Eu canto para conhecer
E também merecer
Princesa Soloína
Firmeza e bem ﬁrmeza
É o som da sereia a cantar
E canta para conhecer
E também receber
A Rainha do mar
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30. DEUS ESTÁ EM TUDO

(Oﬀered to João Carlos)
Deus é nosso Pai
Deus é nossa Mãe
Deus está em tudo
Em todo lugar
Brilho das estrelas
Força do luar
Em toda falange se manifestar
Deus está em tudo
Deus é alegria
Dentro desta casa
Em toda família
Oh meu beija ﬂor
Oh meu protetor
Anjos querubins
São deste jardim
São nove falanges
São sete guerreiros
Somos mensageiros
Deste imenso amor
Deus está em tudo
Chama alegria
Dentro desta casa
Em toda família
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31. NAS ONDAS DO MAR

(Oﬀered to CJ)
Iemanjá me chamou
Chegava na beira-mar
Ouvi cantar meus caboclos
Vem nas ondas do mar
É Senhora da Lua
Das Estrelas e do Mar
Eu vi chegar os caboclos
Vem nas ondas do Mar
Cavaleiro de Jorge
E de Papai Oxalá
A força desta união
Venceu nas ondas do mar
Já chegou o caboclo
Saravá na beira-mar
É leal, bom caboclo
Vem nas ondas do Mar
É leal, bom caboclo
Vem nas ondas do mar
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32. SEGUNDA-FEIRA

Eu trago este compromisso
Para esta vida inteira
Vou rezar pelas almas
Seis horas da tarde
Na segunda-feira
Minhas santas almas benditas
Vivas na minha esperança
Meu Papai, minha mãe
No céu reunidos
Um dia se alcança
Vida de paz e harmonia
Para sempre agradeço
Ver a luz de Maria
Aqui neste hino
E na força deste terço
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33. ORAÇÃO

(Oﬀered to Michelle)
Minha Virgem Maria
Minha Virgem Maria
Vós iluminai a minha família
Virgem da Conceição
Minha Santa Maria
Eu peço em oração
Eu peço todo dia
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34. DESPEDIDA

Me despeço meus irmão
Me despeço com amor no coração
Vou seguindo o meu caminho
Eu vou alegre não sozinho
Me entreguei a meu Jesus
Sigo com ele nesta estrada de luz
Com a ordem da Virgem Maria
Eu voltarei, viu aqui um dia
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