Sete Estrelas

1. EU ENTREI NUM ESTUDO

(Oﬀered to Roberto Bernardo)
Eu entrei num estudo
Aqui dentro da Floresta
Aqui sempre eu procuro
Conﬁrmação nesta meta
Segue o Rei Juramidam
E a Rainha da Floresta
Nos dando a Santa Doutrina
Esta santa vida reta
Eu estou num estudo
Estou aqui, vou destrinchar
Peço força ao Santo Daime
É quem tem para nos dar
Ele já deu para mim
E para muito outro irmão
Mas é preciso seguir
E prestar bem atenção
Vamos prestar atenção
No que o Mestre está dizendo
Ele fala bem baixinho
Só quem tem olho está vendo
Isto eu digo francamente
Para quem está unido
Ele fala bem baixinho
E só ouve quem tem ouvido
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1. EU ENTREI NUM ESTUDO (continued...)

(Oﬀered to Roberto Bernardo)
Esta é a declaração
Que anuncia o ﬁm dos tempos
Tudo pode estar no ﬁm
Mas o nosso Mestre é para sempre
O nosso Mestre é para sempre
Agora vou declarar
E a professora que me ensina
Para sempre eu devo amar
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2. PEÇO FIRMEZA E AMOR

Vou seguindo o meu caminho
Junto com os meus irmãos
Vou seguindo com a Rainha
E o meu senhor São João
Vai prestando bem atenção
Que te dei em tuas mãos
Grava no coração
Para tua salvação
Peço ﬁrmeza e amor
Dentro do meu coração
Para eu aqui cantar
Junto com os meus irmãos
Vamos seguindo, vamos seguindo
Acompanhando a São João
Receber a salvação
Vamos prestar atenção
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3. VEJO MEU PAI NAS ALTURAS

Vejo meu Pai nas alturas
Com seu brilho cor de ouro
Nos dê paz, nos dê saúde
Para viver neste tesouro
Brilha a terra, brilha o céu
Brilham as estrelas também
Viva todo ser divino
Os seres que nos quer bem
Brilha a lua prateada
Na ﬂoresta da rainha
Nos dando a santa calma
Para seguir nesta linha
Baixa o vento das alturas
Ele vindo do astral
Treme a água, treme a terra
Treme a gente, treme os paus
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4. EU PEÇO E ROGO

A meu Pai eu peço e rogo
Saúde para o meu irmão
Ele é um ﬁlho de Deus
E é soldado da Rainha

mazurca

É soldado da Rainha
E servo de São João
Eu rogo a Deus do céu
Pela tua salvação
Pela tua salvação
E de todos meus irmãos
Que vai chegar o dia
De nós entrar neste salão
Este salão é dourado
É de Deus e da Virgem Mãe
Do patriarca São José
Do Mestre Juramidam
Do meu Mestre Juramidam
E do Senho Rei Salomão
A Virgem Santa Maria
Que nos deu a Vossa mão
Ela nos deu a Vossa mão
Para nós acreditar
E nós também sofrer
Para poder alcançar
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5. MEU JESUS

Me concentro em Santa Maria
Meu Jesus no pensamento
A Vós eu peço ﬁrmeza e calma
Para eu vencer esta jornada

valsa

Recebe este conforto
E alivia a tua dor
Segura bem a tua espada
Que te dei com tanto amor
Mãezinha Vós sois Rainha
Divino é o Vosso carinho
Na alegria e na dor
É bendito o Vosso amor
Recebe a tua luz
Tu és ﬁlho de estimação
Do meu senhor São João
E do Rei Juramidam
Agora eu vou recordar
E começar do ABC
Pois agora estou recordando
Os sofrimentos do meu Jesus
Guiai os meus passos Senhor
Jesus meu senhor Jesus
Sois vós Estrela Radiante
De vós eu peço eterna luz
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5. MEU JESUS (continued...)

Meditas estes ensinos
Que botei em tuas mãos
Que são as estrelas brilhantes
Que te dou de coração

valsa
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6. COM GRANDE FELICIDADE

Com grande felicidade
Vou seguindo com alegria
Na linha da verdade
Da sempre Virgem Maria
Eu convido os meus irmãos
Na beleza de uma ﬂor
Seguir com lealdade
No caminho do Bom Pastor
Nós somos as ovelhas
Sagradas deste rebanho
Esperando a iluminaria
Que do céu já vem chegando
Vem baixando do Astral
A nossa Estrela D´Alva
É o planeta do amor
E de toda perfeição
Vamos cantar, vamos cantar
Vamos cantar todo dia
Louvando a nossa mãe
A sempre Virgem Maria
Esta doutrina é perfeita
Nos ensina todo instante
Iluminando a nossa mente
Para tirar todo engano
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6. COM GRANDE FELICIDADE (continued...)

Puro espírito é a imagem
Que o divino nos mandou
E a estrela D´Alva
Vem colher quem acreditou
O caminho é difícil
É pisar ﬁrme e cantar
Na linha da beleza
Da ciência do Astral
Canto hoje, canto hoje
E convido os meus irmãos
Para todos se unir
E deixar as tentações
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7. PEÇO FIRMEZA À DEUS

Peço ﬁrmeza à Deus
Para seguir meu pensamento
Com todos meus irmãos
No Santíssimo Sacramento
Meu Pai a vós eu peço
Com harmonia da ﬂoresta
Dai-me força e dai-me luz
Oh! Virgem Santa Maria
A minha mãe mandou
Eu vim me apresentar
Ao meu divino Pai
Do universo é criador
Meu pai aqui estou
Com meu corpo sobre a Terra
Vim pedir o meu perdão
Com amor no coração
Com agonias de Jesus Cristo
Na hora de sua morte
Peço ao Rei Salomão
Que me dê consagração
À este Rei eu peço ajuda
Para eu seguir nesta Doutrina
Da virgem da Conceição
E do meu Senhor São João
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7. PEÇO FIRMEZA À DEUS (continued...)

Tu sois uma estrela
Eu tenho que aﬁrmar
Que aqui neste salão
Tu tens muito que brilhar
Apresenta tua verdade
Para todos seus irmãos
Com toda obediência
Aos três Reis do Oriente
Minha mãe eu agradeço
Por tudo que recebi
Que o amor de minha mãe
Esta em todo corações
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8. VÓS NOS ILUMINE

Vou seguindo, vou seguindo
Dentro desta luz de amor
Vou cantando e agradecendo
Com estes cânticos em louvor
Vós nos ilumine
Para todos nós seguir
Prestar bem atenção
Quem está falando aqui
Tudo já foi dito
E eu estou a conﬁrmar
Sobre este dom divino
Que agora aqui está
Pronto eu cheguei
O meu recado eu venho dar
Quem não acreditar
Certo que vai apanhar
Sou a vida sou o tempo
Sou a terra e sou o mar
Eu sou o conhecimento
Na vida que Deus nos dá
Este é o ponto
Para os seres se aproximar
Com este conhecimento
Os seres se iluminar
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8. VÓS NOS ILUMINE (continued...)

Me ﬁrmo no sol e na lua
E ouço a corneta tocar
Vejo o brilho da estrela
Que está a subjulgar
Eu agradeço a meu Mestre
Por tudo que vós me diz
Aqui eu vou arrematar
O Mestre sempre está feliz
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9. VI DEUS EM TUDO

Para dizer aos meus irmãos
Com certeza aqui estou
Deus balança e Deus domina
E Deus não sai do Seu setor
Me achei contrariado
Me agarrei com o ﬁrmamento
Vi Deus no sol, vi Deus na lua
Vi Deus em tudo em um só momento
Eu vi Deus em todas estrelas
Que iluminam o ﬁrmamento
Eu vi Deus em todo rebelde
Que acompanha o ﬁrmamento
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10. FIRMO NO SOL

Me ﬁrmo no sol
Na lua e nas estrelas
Me ﬁrmo em todos os seres
Que habitem na Terra
Meu Mestre
A vós eu peço o perdão
Perdoa todos os meus erros
Meu Rei São João
Oh! Mãe eu sou ﬁlho de vós
Aqui na Terra
Nos dê o Vosso conforto
Oh! Virgem Mãe honesta
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11. ESTOU AQUI

Meus irmãos estou aqui
Eu não me acho sozinho
Eu chamo de um a um
E a todos eu mostro o caminho
Meus irmãos eu vim lembrar
Não queira ﬁcar sozinho
A melhor coisa do mundo
É obedecer os ensinos
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12. O SENHOR REI SALOMÃO

Meu Mestre a Vós eu peço
Que nos dê o Vosso conforto
Neste caminho para nós seguir
Oh! Minha senhora mãe
Vós sois minha padroeira
Eu peço ﬁrmeza aqui nesta bandeira
Eu sempre peço a meu Mestre
Que nos dê o Vosso conforto
Nesta doutrina de São João
O senhor Rei Salomão
Vós sois Rei da calma e paciência
Eu peço ﬁrmeza, paz e consciência
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13. MINHA MÃEZINHA

Minha mãe, minha mãezinha
És dona do meu coração
Eu peço que Vós me ensine
Na casa de São João
Meu Mestre a Vós eu peço
Se caso eu merecer
Eu peço que Vós me ensine
Entender este ABC
Eu peço aos meus irmãos
Aqueles que quiser seguir
Prestar atenção as palavras
Que nós temos que cumprir
Me ﬁrmo neste caminho
E no dono deste poder
Eu peço à Vós a Santa Luz
Para todos nós vencer
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14. SENHOR REI SALOMÃO

Peço força à meu Mestre
E ao Senhor Rei Salomão
Para vós vir me guiar
E segurar a minha mão
Peço força a todos seres
Que rodeiam São João
Para vós vir me guiar
Aqui dentro deste salão
Peço força no império
Do senhor Rei Salomão
Para vós vir me guiar
Aqui dentro deste salão
Peço força a minha mãe
Aqui na Terra e no Astral
Para vós vir me ensinar
A trabalhar no espiritual
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15. NO DIA DETERMINADO

No inﬁnito do Astral
Aonde o nosso Mestre está
A nossa mãe é soberana
É a lua nas alturas
Com as estrelas a seu lado
Aqui eu digo aos meus irmãos
Vamos todos se ﬁrmar
E esperar o nosso Mestre
No dia determinado
Ele vem testiﬁcar
Aqui eu chamo os meus irmãos
Vamos entrar em acordo
Entender o nosso chefe
Ele é quem nos determina
Ninguém seja duvidoso
Aqui eu digo para todos
Sem querer exaltação
E os ensinos da Rainha
Que o nosso Mestre manda
Para todos ser irmão
E para todos ser irmãos
É render obediência
E prestar bem atenção
Que o nosso Mestre manda
Se ter esta consciência
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16. PEÇO FORÇA AO SANTO DAIME

Eu pedi força a todos seres
Do céu, da Terra e do mar
Eu peço força ao Santo Daime
Para ele me ensinar
Para ele me ensinar
E para eu bem aprender
Vós me dê a Santa Luz
Para eu mesmo nela me ver
Vou recebendo a Santa Luz
Neste mundo de ilusão
Peço licença a meu Mestre
Para eu dizer para os meus irmãos
Para dizer aos meus irmãos
O que foi que eu vim fazer
Eu vim pedir o meu perdão
Para ser ﬁlho deste poder
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17. ESTOU AQUI, ESTOU AQUI

Estou aqui, estou aqui
Estou na paz deste caminho
Estou entregue a meu Mestre
E a sempre Virgem Maria
Vejo a coisa muito séria
E a maior parte a duvidar
Peço força a meu Mestre
Pra ter ﬁrmeza na matéria
Estou dizendo estas palavras
Com ﬁrmeza em Jesus Cristo
Vamos dar gosto a São João
O nosso Pai que nos ensina
Para dar gosto é muito simples
Pois está em cada um
É cada um cuidar de si
Deixar a vida do vizinho
Aqui eu vou terminar
Pedindo a Virgem Maria
Que me dê minha saúde
E de todos meus irmãos
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18. A MEU PAI EU PEÇO FORÇA

Estou trabalhando
A meu Pai eu peço força
Para eu seguir
E mostrar o meu esforço
E que nos acoberte
E quem quiser seguir
E a nossa vontade
Havemos de cumprir
Agradeço a meu Mestre
Por eu estar aqui
Alimpai minha mente
Para eu poder seguir
E para ter certeza
Do que estou dizendo
A força do meu Mestre
Estou arrecebendo
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19. PEÇO FIRMEZA

Aqui cheguei
Para trabalhar
Com meu Mestre
E meus irmãos
Peço ﬁrmeza
Para seguir
Com todos os seres
E São João
Com o meu Mestre
Em minha frente
Eu quero seguir
Eternamente
Para dizer
Pra meus irmãos
Com sete estrelas
No coração
Eu sempre peço
Para seguir
E ter ﬁrmeza
No que eu digo
Mas se promete
Ser ﬁel
Pode chegar
Por toda vida
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20. TUDO EU HEI DE CONSEGUIR

Eu vou cantando porque tudo Deus me dá
O que eu preciso pronto ele aqui está
Meu Pai me ajude me dê a Santa saúde
O Seu reino de glória eu quero alcançar
Tanta riqueza a natureza é quem nos dá
Santa Mãe Terra nos dá tudo que plantar
Trabalhando com amor no coração
É a chave do segredo onde está a perfeição
No jardim de Belas Flores é quem tem
O santo perfume de mamãe que nos mantém
É o encanto da Rainha da Floresta
Fonte de todo amor aonde tudo se manifesta
Eu estou ﬁrme aqui em Vosso jardim
Zelando as ﬂores minha mãe olhai por mim
Daí-me fé, daí-me amor para subir
Com a Vossa proteção tudo eu hei de conseguir
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21. SEMEADOR

Eu sou semeador
Das sementes boas
De Nosso Senhor
Eu sou um ﬁlho
Do meu Redentor
São Lázaro veio à mim
Para me relembrar
O que já se passou
Que pelas suas chagas
Ele iluminou
Eu vim testemunhar
Como meu São Lázaro
Testemunhou
Que a ressureição
A vida eternizou
Eu sou um jardineiro
Do Jardim Sagrado
De Santa Maria
Dentro da imperfeição
Pela boa intenção
Ela me conﬁrmou
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21. SEMEADOR (continued...)

Quando minha Mãe transforma
As minhas sementes
Em frutos de Deus
Todos meus irmãos
Sentam a minha mesa
Pra comer o pão
Unindo todo o tempo
Aqui venho ﬁrmar
Esta consagração
Para na Santa Glória
Puriﬁcar o pecado
De Eva e Adão

28

22. SOFRIMENTO

Eu sofro aqui na terra
Mas tenho a minha Mãe Divina
Quando meus irmãos me desprezam
Ela me dá os ensinos
Eu choro em vossos pés
Peço perdão dos meus crimes
Que eu cometi aqui na terra
Por não conhecer os ensinos
Hoje é que eu vim encontrar
O que o Padrinho me dizia
Sempre que estava reunido
Falava da sabedoria
Pedi perdão, meu Padrinho
Tanto que vós me dizia
Tu ﬁca só na matéria
Esquece que tem outro dia
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23. DOU VIVA A DEUS

Dou viva a Deus lá nas alturas
A Virgem Mãe e Jesus Cristo Redentor
Dou viva ao patriarca São José
Viva todo ser divino e nosso Mestre ensinador
Dou viva a toda irmandade
Aqui no pé do Santo Cruzeiro
Dou viva aos nossos visitantes
Viva o aniversariante eu dou viva a Nova Era
Vamos todos seguindo na Doutrina
Da Virgem Mãe e do meu senhor São João
Aqui eu peço e rogo todo dia
Oh! Minha Santa Maria nos livrai das tentações
Vamos todos meus irmãos se ﬁrmar
Aqui dentro desta Doutrina
Vamos todos mostrar nosso amor
Para todos dar valor ao Mestre que nos ensina
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24. ESTUDO FINO

Entrei num estudo dentro da ﬂoresta
Com a Rainha e o meu Mestre
Estudo ﬁno, estudo ﬁno
O Mestre ensina vamos aprender
Vou caminhando pela ﬂoresta
Vou percebendo a mata em festa
Os passarinhos todos cantando
A noite ﬁnda o dia amanhece
Eu conversando com o meu Mestre
Eu gravei bem o que Ele dizia
É no cantar dos passarinhos
É no amanhecer do dia
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25. BRILHA NATUREZA

Brilha toda natureza
Vibra toda criação
Brilha toda ﬂoresta
Viva Virgem da Conceição
Vibra toda a irmandade
Aqui dentro deste salão
Vamos cantar pra meu Mestre
Meu senhor Juramidam
Viva o Mestre desta força
Nosso rei imperial
O nosso mestre Jesus
Viva noite de natal
Recebi esta mensagem
Meu Mestre que me mandou
Receber o ano novo
Examinando o que passou
Eu sempre peço a meu Mestre
Que ﬁrme o meu pensamento
Para eu ﬁrmar na estrela
Dos três reis do Oriente
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