ROSA BRANCA
Allan Souza

1. SOU FILHO
(Victor)

Sou filho, sou filho
E eu não posso negar
Estou pedindo licença
Para pisar neste altar
Vamos todos com firmeza
Que a força vem ajudar
Nesta Estrada tão difícil
Que Deus nos deu pra caminhar
O caminho é de amor
E de respeito ao criador
Apurando os ensinos
De Jesus Cristo Redentor
Vamos todos meus irmãos
Muita paz e união
Estudando os recados
Do Nosso Senhor São João
Juiz de Fora

2. COBRA CORAL
Chamo a força, chamo força
Chamo a força
Peço para os meus irmãos
Para todos se concentrar
Esta força é o poder
Do Nosso Pai que aqui está
Se doutrinarndo e se limpando
Para ela atuar
Eu chamo os caboclos
Para virem trabalhar
Que na frente já vem chegando
A força de Cobra Coral
Esta força é de cura
Vem das florestas do Astral
Rei Jagube veio trazer
Esta força divinal
Juiz de Fora

3. FORÇA DO MAR
(Alexandre)

É com a força do mar
Com a força do mar
Vamos todos se firmar
Na Doutrina segurar
É no balanço do mar
No balanço do mar
Navegando nesta força
Do Rei Ogum Beira-Mar
Deus está a nos guiar
Está a nos guiar
Com a espada na mão
Derribando a ilusão
Já estamos em alto mar
Ela vem nos ajudar
Chegou com suas princesas
A Rainha Yemanjá
Juiz de Fora

4. O SILÊNCIO DE MARIA
(Sr. Aderson)

A Santa Maria veio nos ensinar
Para nós um dia poder alcançar
Alcançar o amor com nossos irmãos
Sempre se lembrando de São João
São João nos disse como se caminha
O seu segredo é a disciplina
Com disciplina no uso desta planta
Vamos subindo pra perto da Santa
A Santa Maria veio nos curar
Com o amor da Mãe vem libertar
Com muito respeito vamos consagrando
Neste poder não exsite pranto
Vamos acabar com esta rebeldia
Ela espera todos com muito alegria
A Santa Maria eu vou agradecer
Por conhecer este poder
Tambem agradeço todos Seres Divinos
Que nos defendem neste caminho
Mauá

5. PAI XANGÔ
(Rodolfo)

Ele vem lá da pedreira
Com a machada de luz
Pai Xangô vem ajudar
Precisamos desta luz
Chegou a força pra trabalhar
Para todos doutrinar
Com firmeza e com vigor
E com a força do amor
Traz disciplina para sessão
Com a força do trovão
Caô Xangô, Caô Xangô
Ouçam bem o beija-flor
A justiça é divina
E é para todos os irmãos
Quem está executando
É o Senhor Rei Salomão

Ibitipoca

6. SANTO DAIME NO COMANDO
(Rafael Cerutti)

Este trabalho
Tem a força dos irmãos
Paz saúde e harmonia
Aqui dentro da sessão
Esta sessão
É onde está a salvação
Santo Daime no comando
Chama para união
O Nosso Mestre
Sempre está do nosso lado
Traz as curas do presente
Traz as curas do passado
Vamos todos
Firmar esta corrente
Vamos cantar com amor
Examinar a nossa mente
Vamos saudar
A Jesus Cristo Redentor
Levar a consagração
Aos pés do Rei Superior
Essa estrela
Que recebo do astral
Quem mandou foi a Rainha
Do Reino Celestial
Juiz de Fora

7. FIRMEI MEU PENSAMENTO
(Bruno)

Firmei meu pensamento
Em toda natureza
Pedi a Virgem Mãe
Que me mostra com clareza
Me ajudai
Rainha da Floresta
Limpai meu coração
Deste mal que ainda resta
Firmei meu pensamento
Nesta lua de esperança
Recebo com amor
O filho da lua branca
Me ajudai
Meu Mestre Irineu
Seguir neste caminho
Rumo ao Senhor Deus
Firmei meu pensamento
Na força do sol dourado
Recebo a luz divina
Para sempre do meu lado
Me ajudai
O Meu Pai Xangô
Guardião da firmeza
Do Nosso Criador



Firmei meu pensamento
Nas estrelas do Céu
Recebi esta força
Do meu Senhor São Miguel
Me ajudai
Guerreiro do Senhor
Levanta sua espada
Espanta o tentador
Firmei meu pensamento
No fundo do mar
Para seguir nesta barca
É preciso navegar
Me ajudai
Mamãe Yemanjá
Peço força nos trabalhos
Para eu executar
Firmei meu pensamento
Na corte celestial
Apresento meus trabalhos
Lá no alto do Astral
Me ajudai
O meu Rei Ogum
Recebo esta coragem
Da linha do Tucum
Lumiar

8. JUREMA CABOCLA DE FORÇA
(Antonia Paes-“’tonha”)

Cabocla da pedra e da mata
Cabocla de serra e do mar
Ela vem da linha de Umbanda
Aqui neste salão
Para todos ajudar
Jurema cabocla guerreira
Veio aqui se apresentar
Ela vem com sua falange
Com todas guerreiras
Balançando seu cocar
Jurema cabocla de força
Na terra veio trabalhar
Vem trazendo todas suas folhas
Desta natureza
Salve Jurema
Lumiar

9. ROSA BRANCA
valsa

Vim aqui foi para trabalhar
Nesta casa de Juramidam
Ele veio foi me entregar
Rosas brancas para eu zelar
Quero sempre aqui receber
Luz divina dentro do poder
O nosso Mestre está a trabalhar
Os corações ele vai iluminar
Esta força é meu pai quem dá
Ele manda pra eu me firmar
Me firmando aqui neste poder
Minha vida vai resplandecer
Nas águas eu vou me consolar
Nas matas eu vou me destrinchar
E no sol eu vou me recordar
E na lua vou me acalmar
A Rainha mandou eu entrar
Seu conforto ela vai emanar
Muitos procuram onde ela esta
Nos seus corações vão encontrar
Juiz de Fora

10. VOU LEVANTAR
(Silvia) mazurka, de pé

Vou levantar com a força de Ogum
Foi na madrugada que ele me acordou
Como estava não pode ficar
Vamos acordar Ordem Superior
Peço força a todos nossos guias
Tuperci, Jaci no coração senti
Peço perdão a minha mãe sagrada
Perfume celeste firmo em Ripi
Eu agradeço este endimento
Ordem do momento, linha do Tucum
A miração na nossa consciência
Da força guerreira de Barum, Marum
Juiz de Fora

11. FORÇA DA FLORESTA
(Daniel Werneck)

Pedi a força da floresta
Para a Vossa chave nos mostrar
Pedi a Papai Ogum da mata
Para nela poder trabalhar
Este canto vem da Natureza
Ouço o som dos tambores tocar
Vai levando pra dentro da mata
E toda trança ela vai destrinchar
São Miguel com o supremo dominio
Ele veio para comandar
Mas aqueles que não tiver fé
Ainda tem muito que trabalhar
Ilha Grande

12. LUZ DO ASTRAL
(Fernando Ribeiro)

Esta luz que desceu do astral
Veio para trazer a verdade
Veio nos mostrar todo amor
É o caminho da claridade
Esta luz é de transformação
Para todos bem se conhecer
Lapidando uma pedra bruta
E transformando em essência o Ser
O Beija-flor trouxe a revelação
Para este mundo da matéria
O mistério da nossa existência
Com o Espirito Santo se encerra
Juiz da Fora

13. CHANCE DIVINA
(Ângela) valsa

É este trabalho
A chance divina
De seguir com o Mestre
E a minha Rainha
Jesus abre as algemas
Aqui nesta sessão
Com seu amor divino
Traz a libertação
Natureza minha mãe
Natureza somos nós
Natureza, o filho homem
Tem que ouvir sua voz
Juiz da Fora

14. AQUI CHEGUEI
(Cláudio)

Aqui chequei
Para te dar
Aqui cheguei
Pra trabalhar
Eu vim rasteiro
Lá do astral
Eu sou caboclo
Cobra Coral
Trago comigo
Minha legião
Atiro a flecha
Chamo o trovão
Salve os caboclos
E os Orixás
Salve a Rainha
Yemanja
Estrela do Monte

15. TESOURO
(Julia Geio)

Plantei a minha semente
E o tempo foi passando
A vida é professora
Vou seguindo trabalhando
Todos guardam um tesouro
Se buscar vão encontrar
Todos tem suas lembranças
Vamos se examinar
Encontrei este tesouro
Reservado para mim
Era uma linda rosa
Pequinina no jardim
Não colhi a minha rosa
Estou cuidando pra crescer
Peço força a Rainha
Pra ela fortalecer
Vou seguindo no jardim
Vejo muitas outras flores
Esperando o momento
De rogar os seus louvoures
O segredo deste rosa
Esta nesta união
O jardim é a doutrina
Vamos juntos meus irmão
Juiz de Fora

16. CONSAGRA A UNIÃO
(Evandro)

Mamãe Yemanjá
Da força pra vencer
Consagra a união
Dentro de cada ser
Mandai luz e amor
Pra mim e pros meus irmãos
Olhai por vossos filhos
Nesta embarcação
O brilho vem de Deus
Reflete em seu mar
Brilhou nesta sessão
Mamãe Yemanjá
É hora de seguir
Na luz que vem do céu
Viva Santa Maria
Viva Santa Isabel

Caraíva, Bahia
27/05/05

17. EU VOU CANTANDO
(Flávio)

Eu vou cantando para vencer a
demanda
Eu vou cantando e para sempre eu vou
cantar
Eu vou cantando é na força do mar
Com Rei Ogum, Rei Ogum da beira-mar
Pro seu poder não tem mandinga e
demanda
E enviado da Rainha Yemanjá
Com sua espada vai abrindo o meu
caminho
Meu Rei Ogum, Rei Ogum da beira-mar
A liberdade vem na ponta da espada
Que toda tranca ela possa demanchar
Me dê fé pra eu seguir nesta batalha
Com seu poder todas as almas illuminar
Caraíva, Bahia
01/06/05

18. DA LUA VOU RECEBER
(Mariana)

Da lua vou receber
Para poder compreender
Vou seguindo o meu caminho
Andando devagarinho
Pisando bem de mansinho
No rumo do meu destino
Da lua vou receber
Para poder compreender
Vou acertar a direção
Com o Padrinho Sebastião
Abrir o meu coração
Com o poder dessa sessão
Juiz de Fora

19. RAIO DO SOL
(Shalom)

Dono da força maior
A fortaleza ele deixou
Brilha no raio do sol
Mestre Ensinador
Com poder superior
Tudo se manifestou
O passarinho aqui cantou
O canto do amor
Viva o Mestre Irineu
Nosso Mestre Ensinador
Viva o nascer do sol
Na terra do Senhor
Vamos, vamos meus irmãos
Não devemos esquecer
A doutrina tem valor
Vamos conhecer
Big Island
01/06

20. TRABALHOS DO SENHOR
(Jason Winnet)

Seguindo nos trabalhos do Senhor
Com atenção ele abençoou
Cada um com a sua obrigação
Trabalhando na Doutrina do Amor
Meu Mestre estou aqui em seu jardim
Na bela hora de aprender e ensinar
Peço licença a minha Rainha
E a proteção que vem do balanço do mar
Pai nosso que tudo vê lá do céu
Santificai quem trabalha pro Senhor
Recebendo todas almas perdidas
Fortalecendo seu Império Salvador
Peço força para seguir na missão
Nesta sagrada terra do vulcão
Dou gloria Deus e á todos os meus guias
Eternamente dentro do meu coração
Big Island
01/06

21. ANJO PROTETOR
(Kira)

Eu pedi força do céu
Pro nosso anjo protetor
Estou pedindo a São Miguel
Pra abrandar este clamor
No sol, na lua, e nas estrelas
O seu poder nos clariou
Esta presença de luz
Deus do Céu que nos mandou
Esta é a casa da verdade
É para todos estudar
Não tem grande nem pequeno
Mais cada um tem seu lugar
Peço sempre proteção
Pros meus irmãos é para mim
Para seguirmos no brilho
Que Deus mandou neste jardim

Big Island
04/07

22. NA BOCA DA FORNALHA
(José)

Trabalhando
Com firmeza e fé
Na boca da fornalha
Bate, bate
Com firmeza e fé
Na boca da fornalha
Sol, lua, estrela
Na boca da fornalha
Big Island
07/06

23. O HOMEM
(Jeremiah)

Olhe para Deus
Olhe para si
Isso é o começo
Não é o fim
O homem que diz
Dou não da
Porquê quem dá mesmo
Não diz
O homem que diz
Eu vou não vai
Porquê quem vai mesmo
Já foi
Tem homem que diz
Eu mais Eu
Eu digo
Vôce e Mim
Seguir na verdade
Não é mole não
Tropeço, levanto
Com compreensão
Big Island
07/06

24. CHAVE DE OURO
(Joaquim)

A riqueza do nosso pai
Já está em nossas mãos
A maior riqueza é a vida
Que bate em cada coração
Bate, bate coração divino
Movimenta todo meu ser
Agredeço o ar que respiro
Nos dá força para vencer
Minha Mãe foi quem me mandou
Para viver aqui neste globo
Foi também ela que nos mandou
Para todos uma chave de ouro
Big Island
03/07

25. DEUSA DA TRANSFORMAÇÃO
(Tymaya)

Canto pra lua
Deusa da transformação
Que domina todos ciclos
De toda a criação
Brilha aqui na Oriente
E na floresta
Trazendo a luz
Nas horas de escuridão
Lua de prata
Reluzente lá no céu
Brilha a face de Maria
E de Santa Isabel
Brilha no mar
No deserto e na montanha
Grande aliada
Do nosso Supremo Sol
Meditando em sua transformação
Quatro faces, treis passagems
Transformai o coração
Na mare’ cheia
A lua traz a esperança
Na mare´baixa
A lua lava a ilusão

Big Island
08/07

26. DEUS DO UNIVERSO
Santo, santo, santo é o Senhor
Deus do Universo
Céus e Terras estão cheios
Da vossa Gloria
Hosana nas alturas
Bendito aquele que vem
Em nome do Senhor
Hosana nas alturas
Big Island
11/07

27. LÁ VEM XANGÔ
(Paul)

Lá vem Xangô
Meu general
Firme, firmado
Me livrar de todo mal
Tenho esta rocha
Que ele meu deu
Nela tem um
Cristal de São Irineu
Meu Pai Xangô
Aqui é o seu filho
Com seu trovão
Me defender do perigo
Eu vou firmado
Nesta luz da Rainha
Aqui na Terra
Replantar Santa Doutrina
Nesta missão
Temos que ser guerreiros
Pra esta Doutrina
Doutrinar o mundo inteiro
É ser guerreiro
Espiritual
Aqui na Terra
E no alto do astral

Big Island
06/07/08

28. OS TREIS REIS
(Atom)

Os treis Reis
Na Terra uma vez
Seguiram a estrela
De Belém
Para ver
O filho de Deus
E a santa aliança
Aconteceu
Ofertaram
Incenso, ouro e mirra
Ao Messias
E sua familia
Os treis Reis
Na Terra outra vez
Para receber
Os nossos trabalhos
Na santa paz
De Deus eu entrego
Os meus trabalhos
Aos Reis deste misterió

Big Island

29. HOJE EU ESTOU SÉRIO
Hoje eu estou sério
Vou apresentar
Sigo nesta verdade
E não vou me enganar
Alguns nesta doutrina
Se acham especial
Foi o que o Mestre disse
Vamos todos se humilhar
Nós já temos Padrinhos
E Madrinhas ensinar
Todos fiquem pequeninos
Se coloquem em seu lugar
Tem muito julgamento
E todos falam do irmão
Estão abrindo suas portas
Escurecendo o coração



Vim da terra do jagube
E nele eu vou me firmar
Sei de onde o Mestre veio
E sei aonde ele está
Vim da terra da Rainha
Santa planta de saber
Vejo e observo
Aqui dentro do poder
Muitos vem me ensinar
A lição do V e Z
Mais ás vezes se esqueceram
De aprender o ABC
Este entendimento
Vai pra cada irmão
Que abrir os seus olhos
E prestar atenção
Big Island
Virgem da Conceição 2008

30. VIVA O DIVINO PAI ETERNO
(Heidi) em pé

Viva o Divino Pai Eterno
Viva a Rainha da Floresta
Viva Jesus Cristo Redentor
Viva Patriarca São José
Viva todos Seres Divinos
Viva nosso Mestre Império
Viva toda a irmandade
Viva o Santo Cruzeiro

31. EU FIZ UMA VIAGEM
(Kira)

Eu fiz uma viagem
Para Terra do Vulcão
No outro lado da terra
Trabalhar com meus irmãos
Peço aqui neste terreiro
A proteção dos porteiros
Para guardar nossa sessão
Acendo um ponto no terreiro
Peço a todos os Santos
E á todos Orixás
Peço aos seres da floresta
E a todos seres do mar
No meio dessas ondas
Da Rainha Yemanjá
Lá vem a barca da floresta
Navegando lá no mar
Vamos todos se firmar
Pra trabalhar neste terreiro
Ogum e seu cavalo branco
E todos caboclos guerreiros

32. COM FÉ E ESPERANÇA
(Augustuz)

Com fé e esperança
É que eu bou seguir
É chamado do Mestre
É hora de partir
Partir para outro nível
No espiritual
O tempo já mudou
Nova Era global
O beija-flor vôou
Trazendo a mensagem
Firma na sua estrela
É tempo de liberdade
Lágrimas nos meus olhos
Lavam meu coração
Brilham na minha alma
Aqui nesta sessão
Ofereço esta flor
Para nossa mães
Divino e santo portal
Da encanação

Big Island
01/02/09

32. WITH FAITH AND HOPE
With faith and hope
Now I am going to follow
It’s a call from the Master
It is time to depart
Depart to another level
In the Spiritual
The time has changed
The Global New Age
The hummingbird flew
Bringing the message
Firm in your star
It is the time of freedom
Tears in my eyes
They wash my heart
They shine in my soul
Here in this session
I offer this flower
To our Mothers
The holy portal
Of incarnation

33. O VÔO DO CONDOR
(Rio)

Vamos limpar o salão
Pro Mestre receber
Ter a casa limpa
Pra comparecer
Ele é o Santo Daime
Mestre da Floresta
O vôo do condor
Na rota certa
Ele é o meu amigo
E meu irmão
É o vinho das almas
E a salvação
Já vôou para o norte
E para oeste
Já vôou para sul
E para o leste
Voa nas Alturas
Destino certeiro
Espalhando esta semente
No mundo inteiro



Obrigado meu Mestre
Por comparecer
Fonte de sabedoria
Dono do poder
Tenham consciência
Todos vão passar
Mas meu Mestre é quem fica
Pra subjulgar

Big Island
22/03/09

34. TREZE DE MAIO
(Laura)

Lá na mata sabiá cantou
No dia treze de maio
Hoje é festa no terreiro
O grito de liberdade
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Virgem Mãe Negra
Protetora dos escravos
Daime luz no meu viver
Saravá, Pemba de Angola
Saltei de banda do embusteiro
Chacoalhei minha Roseira
E uma rosa vou colher
Big Island
13/05/09

35. SANTA MARIA
(Richard Hart)

Santa Maria é Nossa Rainha
Eu aqui peço a proteção
Pra trabalhar neste santo jardim
E aprender mais uma lição
Santa Maria fala no silêncio
Para os filhos que sabem ouvir
Ela diz que é para nos curar
Dos velhos hábitos que estão aí
É divina, é limpa, é clara
Tem o perfume mais divinal
Ela é a minha companheira
Que me ensina eu ser natural
Não é ficar apontando defeito
Pensando que é de direito
Se procurar, é claro que vai achar
Que aqui só Deus é perfeito
Santa Maria é Mãe de Jesus
Quem expulsou os vendilhões do templo
Pois aqui ela é sagrada
Aí está mais um entendimento

36. TERRA VERMELHA
(M. River)

O vento anunciou
Nuvens negras lá no mar
Melhor ir se segurando
A tempestade vai chegar
Estou aqui na terra vermelha
Firmado em meu lugar
Me seguro com meu Mestre
Ele disse: “Vamos viajar”
Viajar para conhecer
A Rainha do Vulcão
Ela vem das profundezas
Com uma chama na mão
Ela se apresentou
Ela é nossa vovó
Tutu Pele, Tutu Pele
Tutu Pele
Ela me entregou
Esta chama em minhas mãos
Agora tenho em meu domínio
Um escudo de proteção



Invocando esta chama
Pra iluminar uma cruz
Que carrego a muito tempo
Desde a vinda de Jesus
A tempestade passou
E na terra vermelha estou
Vou seguir com minha chama
E o meu Mestre ensinador
Big Island

37. PALAVRAS E SENTIMENTOS
(Orion)

Palavras e sentimentos
Se entrelaçam neste momento
Buscando compreensão
Na virada do tempo
Palavras vem da minha mente
Sentimentos do meu coração
No sentido de cada palavra
Se faz a comunicação
Sentimentos geram palavras
E palavras geram sentimentos
Fina conexão
Da mente com o coração
Encontrando o equilíbrio
Dentro da concentração
Com a minha boca fechada
E aberto o coração
Transcendo para outro nível
Nos estudos espirituais
Em matéria somos diferentes
Em espírito somos todos iguais
Big Island
23/08/09

38. JURUMIM
(Karina)

Jurumim, Menino Índio
Da floresta até o mar
Bate o seu tamborzinho
Para todos vir brincar
Jurumim, filho da mata
Jurumim, filho do mar
Protegei as crianças
Com a benção de Oxalá
Big Island

39. FINA A EXISTÊNCIA
(Miranda)

Fina é a exstência
Delicada como a flor
Pois somente tem ciência
Quem ao tempo da valor
Nome, fama, luxo e glória
Nada humano ficará em pé
Pois sublime é a vitória
Alcançada pela fé
Enquanto no mundo andar
Busco sempre me lembrar
Por Jesus tudo já foi ditto
Só me resta praticar
O cordeiro de Deus
Sacrificado por nós
Tirai os pecados do mundo
Piedade de nós
O cordeiro de Deus
Sacrificado por nós
Tirai os pecados do mundo
Daí-nos a paz

Big Island

40. LUA AZUL
(Priya)

Sob a Lua clareando
Vou seguindo e meditando
Nela eu vou me firmando
Para seguir aqui cantando
Lua azul brilha no céu
Anuncia no quartel
Todos prestem continência
Ao poder de São Miguel
Santa Maria traz verdade
Atenção na irmandade
Tudo é discernimento
Dentro da espiritualidade
O segredo natural
Manifestado no astral
É a ciência da floresta
Vinda do Mestre divinal
Vamos abrir as barreiras
Para a mãe terra se curar
Para as futuras gerações
Ter um jardim para encarnar

Big Island
01/01/10

41. EU ME FIRMO
(Derek)

Eu me firmo
Na doutrina do meu Pai
Porquê meu Pai
Ele tem um grande amor
Oh meu Pai
Estou aqui com meus irmãos
Neste trabalho
Aqui dentro da sessão
Vou seguindo
Nesta linha de Mamãe
Porque Mamãe
Ela tem um grande amor
Oh Mamãe
Tenha de nós compaixão
Trazendo flores
Aqui dentro da sessão
Big Island
27/03/10

42. A BARQUINHA
A barquinha está chamando
Para todos embarcar
Está barca está zarpando
Quando o trabalho começar
Para aqueles atrasados
A barca não vai esperar
Que de lá já vem chegando
O atraso espiritual
É o tempo do acocho
Pros que não prestam atenção
Para aqueles que estão zombando
Só resta peia meu irmão
Aqui nesta me incluo
Com minha obrigação
Para poder merecer
Dentro do meu coração
Aqui repasso o pedido
Pra ter mais consideração
Com o Mestre e a Rainha
E com todos meus irmãos

Big Island
22/05/10

43. SAÚDE PARA O MEU IRMÃO
Eu canto aqui
Para pedir
Saúde para o meu irmão
O tempo passou
O tempo revelou
A quem o Mestre entregou
Ao general
Deste quartel
Ordenado por São Miguel
O Santo Daime
É o mensangeiro
Da doutrina do mundo inteiro
Deus é quem domina
Em Deus tenho fé
E em Jesus, Maria e José
Deus nos determina
Em Deus tenho Fé
Ele é quem me mantêm em pé

Big Island
27/05/10

44. FLECHAS EM FLOR
(Anata)

Olho aqui no meu espelho
Para trazer a mensagem
Deixando a ignorância
Para falar de verdade
O perdão e o amor
Eles movem a montanha
Jesus Cristo é o meu exemplo
É quem dá o meu sustento
Jesus Cristo foi quem disse
Neste solo da matêria
Quem não tiver os seus pecados
Que atire a primeira pedra
O Senhor é o meu rochedo
Habita em todas as linhas
Me mostra e me ensina
Aceitar as minhas raízes
Os hinos são sagrados
Eles vem lá do astral
Alinhando o aparelho
Com educação espiritual



Tudo aqui que eu recebo
Vem das mãos do Redentor
Todas essas flechas
Jesus transforma em uma flor

Big Island
22/07/10

45. SANTA UNIÃO
(Bobby Powers)

Nas folhas da Rainha
Eu vou me concentrar
Limpando as impurezas
Para no Daime cozinhar
Na força do Jagube
Eu vou é me firmar
Limpando os meus pensamentos
Pra no feitio trabalhar
Tem a água e o fogo
Pra magia acontecer
E tem a irmandade
Trabalhando no poder

Big Island

46. ELA É SANTA
(Ceu das Estrelas) mazurca

Ela é santa, ela é santa
Ela é a Santa Maria
Aqui recebo a minha cura
Junto com minha família
Ela é santa, ela é santa
Ela é a Santa Maria
É saudade não é tristeza
No coração o Céu das Estrelas
Estando longe ou estando perto
Ouvindo a voz do deserto
Estando longe ou estando aqui
No coração o Céu do Avaí
Tenha força, tenha força
Tenha força meu irmão
O que tu estais esperando
Já está em vossas mãos
Big Island
10/10/10

47. MISSINÁRIOS DA NOVA ERA
(Adåo)

Somos missionários
Da nova era
Discípulos de Cristo
Trabalhando aqui na Terra
Buscando a paz
Consigo mesmo
Prestando atenção
Pra não cair no mesmo erro
É o Rei dos reis
Senhor dos senhores
Deu seu aparelho
Pra salvar os pecadores
Nós deu esta chave
Para abrir o coração
Deixou a palavra
Para a nossa evolução
Big Island
30/11/10

48. ANO NOVO
(Saturnino)

Eu vou dizer adeus
Ao ano que vamos deixar
E aqui eu vou saudar
O ano novo que vamos entrar
Anos vão e anos virão
É no presente a solução
O agora que chegou
Por segundos já se passou
Anos vão e anos vem
Viva a Estrela de Belém
Viva São João Batista
E viva Nova Jerusalem
Big Island
01/01/11

49. COM DEUS
(Michael Brown-“Coz”)

A minha vida é com Deus
E com Deus é com Deus está
A minha vida com Deus está
Com Deus está e é está com Deus
Jesus Cristo ele é meu Rei
Ele é meu Rei e aqui está
Jesus Cristo aqui está
Aqui está e ele é meu Rei
Big Island

50. BRILHOU
(Kira)

Brilhou, brilhou
Brilhou lá no céu, brilhou
Brilhou a luz de Santa Maria
Planta de poder para quem consagrou
Chegou, chegou
Chegou lá do céu, chegou
Chegou lá do céu Santa Maria
Planta de saber para quem se firmou
Curou, curou
Curou na sessão, curou
Curou na sessão Santa Maria
Planta de poder para quem acreditou
Limpou, limpou
Limpou o terreiro, limpou
Limpou o terreiro Santa Maria
Planta de saber para quem respeitou
Big Island

51. MESTRE CURADOR
(Sr. Luiz Mendes)

Vou firmado nessa estoria
Para frente e sem demora
Como o mestre ordenou
O nosso mestre vai na frente
Porque ele e competente
E o mestre curador
Vou firmar meu sentinela
Nesta Nova Dimensao
Dentro desse batalhao
Vai curando os maleficios
Do corpo e do espirito
Cura, cura curador
Ele manda eu me firmar
E honrar a minha farda
Para receber as bencaos
No meu corpo e minha alma
Neste Novo Horizonte
Dentro dessa Fortaleza
O nosso mestre esta presente
Isto eu digo e com certeza.
Fortaleza-ac

52 TRABALHANDO NESTA FORCA
(Estevao)

Trabalhando nesta forca
Que a tempo aqui ja chegou
A forca vai, forca vem
Vem do firmamento e do alem
O condor trouxe esta forca
E entregou ao beija-flor
Bem la no meio da floresta,
Floresta, floresta , Ho meu senhor
E quanto mais eu corria
Mais dentro dela me pus
Dai quando avistei
Estrela, Estrela, ho meu Jesus
Se eu correr o bicho pega
Se eu me limpar o bicho some
Nao tem para onde correr
Num canto e no outro esta em voce
Nada pra nos e custoso
Havendo forca de vontade
Estrela, Estrela , estrela,
Estrela, Estrela minha majestade
Juiz de Fora

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Sete Chaves

ABERTURA
Contemplando este momento, buscando
entendimento
Meditando o que foi passado, para ter
conhecimento
Conhecimento de quem somos, neste
mundo pecador
Estudando a materia , para o espirito ter
valor
Nesta virada do tempo, tempo de
alinhamento
Focando nas coisas certas para nao ter
aborrecimento
Alinhando com a natureza, tudo e belo com
certeza
Para sentirmos integrados, neste universo de
beleza
Muitos Sois e muitas Luas e tambem muitas
Estrelas
E o equilibrio universal o infinito é a fortaleza
Não se sabe onde começa e não se sabe
onde termina
Uma ampla imensidão onde só meu Deus
explica
A consciencia humana precisa de um
ajustamento
Gastam bilhões com as armas e muitos sem
o alimento

O valor para muitos homens e uma nota de
papel
Poucos ricos muitos pobres, dominação cruel
Duas leis se apresentam, a lei dos homens e
a lei de Deus
Homen julgando homen, já se esqueceram
da lei de Deus
Quem julgar sera julgado pela justiça divina
Desta ninguem escapa porque nela é nossa
cina
Devastaram a natureza e o homen ficou
doente
Quebrou-se o equilibrio, é bom ficar bem
consciente
Consciente do que foi feito, para nao fazer
de novo
Alterando a consciencia, para receber o
novo
Cultivando bem o novo para o novo
envelhecer
Para colhermos os frutos e semear para
renascer
Renascendo nesta vida, para um dia
eternamente
Somos partes do eterno, não precisa ser
evidente
A verdade do espirito para todos foi
revelada

Só algunas compreenderam e muitos cairam
na cilada
A cilada e o égo que vem com a
encarnação
Ciência no espirito é materia neste mundão
Façamos nesta existência hoje e não
amanhã
Porquê o amanhã é hoje e hoje é o amanhã
O complexo é muito simples olhando com
simplicidade
O Sol a Lua e as Estrelas e quem afirma esta
verdade
É o tempo da virada rumo a nova alvorada
Estudar as sete chaves e escutar esta
chamada
Cada chave nós revela o que já foi revelado
Relembrando o esquecido, para sempre ser
lembrado

1. CHAVE DO PERDÃO
(Joana Palhares) Mazurca

Pena de prata, minha mãe Jurema, cabocla
das penas volto a invocar
Neste momento, vem do firmamento, sara o
sofrimento para confortar
Traz os remédios para o enfermo e toda
aparelho que nescessitar
Das santa cura que vem da floresta, na
ponta da flexa vai nos doutrinar
A sua flecha de iluminação acerta o
coração para nos transformar
E perdoando pra ser perdoado e ser corado
com o seu cocar
Respiro fundo, sigo neste mundo, firmo meu
estudo para alcançar
A santa paz dentro de coração, com a
minha familía e em todo lugar
Mamãe Jurema vem vencer demanda, traz
a sua banda do lado de lá
Vem de aruanda com uma cigana, limpar
as entranhas lá do nosso lar
Botando os males da porta pra fora, pra que
o equilíbrio volte a atuar
Unificando o que foi quebrado, sou seu
aliado na terra e no mar

Este estudo que aqui começa, mostra a rota
certa para caminhar
São sete chaves vindas do celeste, dadas
por meu Mestre para estudar
Estudando a primeira chave que aqui
chegou para se revelar
Primeira chave, chave do perdão, para no
novo tempo poder aberta
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2. CHAVE DA HARMONIA
(Luz da Floresta)

Com este brilho desta luz de cristal
Me harmonizo com o celestial
Se respeitar para se harmonizar
O mestre disse e eu vou executar
Se integrar para se harmonizar
Sou natureza , sou luz , eu sou o mar
Eu sou o mar , eu sou luz da floresta
Sou luz de Deus que aqui se manifesta
Me harmonizo para seguir nesta luz
Com meu mestre imperio e com meu
senhor Jesus
Tudo e ouro, tudo e prata fina
Com nosso mestre aqui nesta doutrina
Segunda chave que o mestre nos deu
Para seguir sempre no camhino seu
Segunda chave , chave da harmonia
Com meus irmaos e com a minha
familia.
Juiz de fora

