Encontro

1. ENCONTRO

(Oﬀered to Padrinho Alfredo)
O tempo é da reconciliação
Vamos todos trabalhar essa união
Aproveitar enquanto é tempo esse perdão
Para alcançarmos a nossa salvação
O perdão é a chave do tesouro
A Paz Divina em nossos corações
É harmonia, fé amor e humildade
Caridade provada nas ações
O segredo é não ter inimigos
Somente amigos, sempre, em todo lugar
Se algum mal tu recebes de alguém
Transforma em luz e pratica só o bem
Elevar o pensamento nas alturas
Conﬁar na verdade de cada irmão
Repartir o pão de cada dia
Para seguir no caminho de São João
Que a justiça está presente sobre a Terra
Meus irmãos, vamos ser todos iguais
Iguais ao Pai, iguais à Mãe, todos ﬁrmados
Cada um se compondo em seu lugar
A estrada está aberta para todos
E é com todos que nós devemos seguir
Atravessar o apuro do ﬁnal dos tempos
Oh! Meu Deus, não nos deixa cair
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1. ENCONTRO (continued...)

(Oﬀered to Padrinho Alfredo)
Meus irmãos, segurem o balanço
Não se assustem e ninguém queira correr
Tranqüilidade é a certeza da vitória
O Santo Anjo está a nos proteger
Viva Deus nas alturas do universo
Viva a corrente da ﬂoresta até o mar
Viva o Encontro das Igrejas da Doutrina
Do Santo Daime no Céu do Mapiá
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2. EM LOUVOR

(Oﬀered to Madrinha Rita)
Eu canto o som da cachoeira
Eu canto é com todo amor
Eu peço a todos meus irmãos
Que me acompanhem neste cântico em louvor
Louvo a Deus e à Rainha Universal
Mãe Suprema, dona de todo primor
Peço atenção a todos ﬁlhos
Para seguir neste caminho é com amor
Chuá, chuá faz no meu coração
Eu peço paz para cumprir minha missão
Rogando a todos, por piedade
Não se esqueçam de fazer a caridade
Canto das águas é a voz da Virgem Maria
Dando um conforto pra eu viver a cada dia
Força prateada que encanta o ser
Nos abençoa pra esta batalha eu vencer
É na ﬂoresta, na montanha e no mar
Em toda parte, em todo lugar
Estou em pé ﬁrme, salve as águas
A luz, as cores, os sons e todos primores
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3. ILUMINAÇÃO

(Oﬀered to Madrinha Cristina)
A chuva lava a minha alma
Banha todo o meu ser
Puriﬁca o meu pensamento
Para eu resplandecer
As estrelas do ﬁrmamento
Brilham no meu coração
Transbordando de alegria
E chorando de gratidão
Ouço a voz dos passarinhos
Sinto o perfume da ﬂor
Sigo as cores do arco-íris
Alcançando todo amor
A Mãe Natureza
Tem o poder da iluminação
É contemplar o beija-ﬂor
E amar a Deus com devoção
Brilho do Sol, brilho da Lua
Viva os seres de luz
Que nos acompanham nessa viagem
Pela estrada de Jesus
Juramidam é quem nos espera
Na alvorada da Nova Era
Vamos todos trabalhar
Para iluminar a Terra
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4. HORA DO APURO

(Oﬀered to Luiz Eduardo)
Se o caminho está fechado
E não temos pra onde ir
É pegar em nossas armas
E abrir frente para seguir
Na hora do aperto
Quando achamos que não vai dar
É aí que aparece
A vontade de se salvar
Tudo está estremecendo
Não há nada pra segurar
Se segure só em Deus
E voe o mais alto que dá
Jogue fora tudo que pesa
Para mais leve ﬁcar
E ajudar esta corrente
A navegar em alto mar
Vamos todos conﬁar
Aqui, agora neste apuro
Em nossa capacidade
De atravessar o escuro
Que somos todos guerreiros
Filhos de nosso Senhor
Não tememos nenhum perigo
Nosso escudo é o amor

6

4. HORA DO APURO (continued...)

(Oﬀered to Luiz Eduardo)
Os sofredores, os pecadores
Que aqui vêm se curar
Se acalmem e se arrependam
Vamos todos cooperar
Convidamos todos os seres
Aqui presentes para cantar
Cada um se levantando
Para todos a Deus louvar
O que Deus quer de cada um
É o que de melhor se tem pra dar
É aﬁrmar a vida eterna
Neste momento que aqui está
Salve os anjos e os caboclos
Que a nós vêm se aliar
Pra nós vencer esta batalha
E ver a luz triunfar
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5. LUZ DE DEUS

Vamos todos, meus irmãos
Elevar o nosso pensamento
Para podermos encontrar
Com a luz do ﬁrmamento

mazurca

No ﬁrmamento há sete portas
Que nós temos que atravessar
Dentro de si o mesmo mistério
Que nós devemos destrinchar
Vamos seguir sempre em frente
Batalhando a transformação
Nós temos um longo caminho
Para chegarmos à união
A união com a luz de Deus
É o maior bem que há
Vamos rogar ao nosso Pai
Que nos ajude a alcançar
Alcançando essa graça
A paz celeste vem abençoar
A existência do Ser Divino
Que na matéria veio habitar
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6. VIVA NOSSO FESTIVAL

(Oﬀered to Padrinho Alfredo)
Santo Antônio traz no ar
Anunciando o nosso Festival
Sopra o vento da esperança
Vamos todos nos apresentar

mazurca

A fogueira de São João
Queima o mal em cada coração
Viva o Fogo Sagrado
Viva a força da transformação
Para todos que seguir
Nossa Madrinha é quem dá
O conforto das águas claras
Abençoando tudo que há
Tem São Pedro, a força da Terra
É hora da realização
Vamos provar em nossas vidas
Que pertencemos à união
Missa do Mestre, ﬁm da jornada
É o começo da alvorada
A vida nova para todo ser
A vida eterna pra quem quer viver
Girou a roda dos elementos
Trouxe morte e renascimento
Viva Deus e os Seres Divinos
Viva sempre o nosso Festival
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7. BANDEIRA DE CURA

(Oﬀered to Padrinho Paulo Roberto)
Todos juntos com o Comandante
Vamos honrar o Padrinho Sebastião
Que levantou a bandeira da cura
Trazendo luz para a escuridão
Recebendo todo aquele que sofre
Dando um conforto para a sua dor
Aqui estamos com alegria
Trabalhando com muito amor
Todos unidos com fé e ﬁrmeza
Nos entregamos a esta missão
Para podermos merecer a presença
Dos mensageiros do Mestre Juramidam
Fazendo as curas, realizando os milagres
Mostrando a luz dentro deste salão
Agora é tempo que o Divino Espírito Santo
Veio à Terra apresentar a salvação
Os doentes e os sofredores
Roguem a Deus dentro do coração
Pra que a matéria alcance a saúde
E o espírito a iluminação
Ouvindo a ordem do nosso Padrinho
Vamos cumprindo e prestando atenção
Para vencermos toda maldade
Nós precisamos ter perfeição
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7. BANDEIRA DE CURA (continued...)

(Oﬀered to Padrinho Paulo Roberto)
Nosso Paizinho, nos dê toda força
Nossa Mãezinha, nos dê proteção
A Vossos pés, nós vos pedimos
Para sempre a Vossa Bênção
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8. IMPÉRIO DIVINO

Reconhecer toda fraqueza
Se ﬁrmar aonde está a fortaleza

2x

A vigilância do espírito despertado
A prontidão da matéria na ação
O que há pra se fazer
É pra ser feito sem hesitação
É construir o Império Divino
É iluminar esse mundo de ilusão
Aﬁrma o teu Eu Superior
Perdoa o mal e trabalha com amor
Sempre presente, segue em frente com atenção
Zela por ti e também por teu irmão
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9. LUZ DA FLORESTA

(Oﬀered to José Augusto e Heloísa)
Esta luz que aqui chegou
Ela vem do meio da ﬂoresta
Está mostrando a espiritualidade
E o que fazer para alcançar a liberdade
Só é preciso acalmar a tua mente
Só é preciso abrir o teu coração
Para ouvir a voz do Divino
Para enxergar a verdadeira direção
Vou caminhar aonde brilha a luz do Sol
Louvando a vida e ao Pai da criação
Com muita calma e alegria eu sigo em frente
Vou nesta estrada apurando a união
Quero me unir com o Supremo e Soberano
Rei do Universo que está dentro de mim
Que está presente em nossa Santa Doutrina
Luz do Império, Flor Sagrada do Jardim
Este brilho é a luz do Santo Daime
Ser Divino que está a ensinar
O sentido mais profundo da existência
Para a morte nós poder atravessar
Peço respeito para todos nesta casa
Pra quem puder, eu peço compreensão
Porque aqui nós trabalhamos muito sério
Com a verdade aberta na palma da mão

14

15

9. LUZ DA FLORESTA (continued...)

(Oﬀered to José Augusto e Heloísa)
Esta Estrela que aqui chegou
Ela nos guia até a ﬂoresta
Todos que puderem, sigam esta luz
Porque Deus é quem nos conduz
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10. OH! MÃE DIVINA

(Oﬀered to Dóris)
É tão Suprema e Soberana
A ﬂoresta aonde habita o Daime
Dai-me ﬁrmeza, oh! Mãe Divina
Pra eu caminhar nessa imensidão
O universo é inﬁnito
Tudo está em transformação
Dai-me a luz para eu encontrar
Meu brilho nesta manifestação
Pra que a vida brote em mim
Com o resplendor da natureza
E que eu seja em tudo e sempre
O reﬂexo de sua beleza
Nada temer porque não há
Mal que possa superar
A voz de Deus dentro de si
A luz do amor e a força de amar
Abençoada, oh! Filha de Maria
Faz caridade a cada dia
Se tens o amor consolador
Tu és guerreira do Senhor Redentor
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11. CÉU DE ESTRELAS

(Oﬀered to Tiago Santos)
Olha o céu cheio de estrelas
Que está defronte a ti
Apura teu aparelho
Para chegares até aqui
Aqui onde eu resido
É um palácio de beleza
Puriﬁca teu pensamento
Para entrares na realeza
Entra em comunicação
Recebe em teu coração
O Mestre que te envio
Vai te ensinar uma lição
Tenha toda conﬁança
De aprender com humildade
Quanto mais pequenininho
Mais se alcança a verdade
Te concentra, te entrega
Busca sempre o teu perdão
Atravessa a porta estreita
E ganhe a tua salvação
Roga, implora a condição
De poderes compreender
Só saindo do escuro
É que tu vais poder ver
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11. CÉU DE ESTRELAS (continued...)

(Oﬀered to Tiago Santos)
Veja o céu cheio de estrelas
Veja bem dentro de ti
Teu caminho iluminado
Alça vôo até a mim
Ame a Deus, Rei do Universo
Tenha toda perfeição
Viva em paz e harmonia
Livre na imensidão
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12. A HORA É SÉRIA

(Oﬀered to Padrinho Valdete)
Tudo que está acontecendo
Deus é quem está mandando
É pra dar conta e suportar o que vier
Deus está observando
A hora é séria, se acordem meus irmãos
O ﬁm do tempo está nos apertando
Quem não puder acreditar que se segure
Que o abismo já está tragando
Joio do trigo, a espada vai separar
Só vai se salvar quem estiver na luz
Cada um escolha logo o seu lugar
Se com Satanás ou com o Senhor Jesus
Quem tiver medo e quiser se admirar
Vai ﬁcar pra trás, vai petriﬁcar
Vamos em frente, seguir ﬁrmes, meus irmãos
Caprichando muito para não errar
Que a Nova Era já está a anunciar
E até lá chegar, vai ter muita dor
O sofrimento em muito vai aumentar
Só vai suportar quem tiver amor
Vamos todos trabalhar sem vacilar
Que o bom guerreiro não sai do seu lugar
Atravessando sempre toda provação
Sem abrir brecha para a escuridão
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12. A HORA É SÉRIA (continued...)

(Oﬀered to Padrinho Valdete)
Nossa Senhora, nos livrai de todo mal
A Vós prometo minha retidão
E obedeço o que Vós me ordenar
Para eu me salvar nesta encarnação
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13. CAVALGANDO NAS ESTRELAS

Cavalgando nas estrelas
Embalado por este som

mazurca

Deste hino que me eleva
E me alegra o coração
Eu vou seguindo com esperança
Nesta estrada do amor
Atravessando as amarguras
Eu vou vencendo toda dor
Neste caminho ensolarado
Só tem beleza, só tem primor
Para quem quiser seguir nele
Com lealdade e com todo amor
A verdade é a totalidade
Deus me leve para onde for
Eu vou seguindo com certeza
Bem junto ao Mestre Ensinador
Meu Mestre e minha Mãe Natureza
Nossa Senhora da Conceição
A Vós entrego a minha alma
Guia meus passos aqui no chão
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14. O PODER, ELE É DE DEUS

Ninguém queira se sentar
Na cadeira do Poder

mazurca

Que o Poder, Ele é de Deus
Dá para quem merecer
Quem não souber se humilhar
Terá muito que apanhar
Quem quiser pular na frente
Fica fora desta corrente
A ﬁrmeza para ser justa
É preciso ter compaixão
De nada vale falar de amor
Se não sabemos dar o perdão
A mansidão é a força maior
Do espírito despertado
Meus irmãos, vamos se acordar
E tratar a todos com mais cuidado
Sempre que usar da disciplina
No coração tenha sempre amor
Sabedoria para corrigir
É olhar pro outro, igual olha pra si
Todos nós somos iguais
Deus é quem nos determina
A nossa vida, Ele nos dá
Quando quiser Ele pode tomar
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