


N Jova erusalém

Padrinho
Sebastião Mota de Melo



1 - CONVITE
(Madrinha Julia)

Estou aqui, eu vim para dizer
Estou aqui, eu vim para ensinar
Eu digo para todos meus irmãos
É numa noite de São João
Que vamos se transformar

O amor de Deus é a verdade
O amor de Deus é harmonia
O amor de Deus
É o alimento sem tormento
Não existe sofrimento aqui nesta família

Eu convido os meus irmãos
Para irem ao trono de marfim
Estou dizendo e todos fiquem sabendo
Que eu aqui estou sofrendo
Mas eu não sou daqui



2 - ESTOU AQUI, ESTOU AQUI
(Jaci)

Estou aqui, estou aqui
Estou na casa do amor
Estou alegre e satisfeito
Cantando meu beija-flor

Estou aqui, estou aqui
Estou na casa do meu Pai
Mostrando a todos vocês
Que somos todos iguais

Estou aqui, estou aqui
Estou na casa da verdade
Mostrando todo amor
Aonde se faz caridade

Estou aqui, estou aqui
Estou aqui aonde estou
Eu agradeço a vocês
Cantando o meu beija-flor



3 - VIVA SÃO JOÃO
      E SEUS COMPANHEIROS
                                         (Samira)

Estou aqui 
Eu tenho que dizer
O que eu vim fazer
Eu vou apresentar

Muita harmonia
Muito amor e perfeição
O povo com alegria
Aqui neste salão

Viva São João
E seus companheiros
Aqui neste terreiro
Numa noite de luar

Santa Maria
Patriarca São José
Todo mundo está em pé
Aqui para bailar

.



Estou aqui 
E aqui estou
Para declarar
O mistério do beija-flor

O beija-flor
Há muito tempo que voou
Andando por toda parte
Consagrando o meu amor

O beija-flor
Foi quem trouxe esta união
Aqui neste salão
E não souberam consagrar

O beija-flor 
Há muito tempo que voou
Trazendo as instruções
E ninguém nunca ligou



4 - VOU CONTAR A MINHA HISTÓRIA
(Maria Sebastiana)

Vou contar a minha história
Clara como a luz do dia
Dando viva ao sol e à lua
E ao coração de Maria

Vou seguindo a minha estrada
Sem a nada eu temer
Com fé na Virgem Pura
Tudo eu hei de vencer

Vou seguindo a minha linha
Saindo da ilusão
Seguindo nesta verdade
Do Império Juramidam



5 - QUANDO TUDO ESTIVER PRONTO
(Francisca)

Quando tudo aqui já estiver pronto
Que meu Pai vier receber
Tenho palmas de flores para dar
Minha boca para agradecer

Eu agradeço a minha Mãe
Agradeço de coração
Agradecendo todos os primores
Que depositou em minhas mãos

( valsa )



6 - TODO MUNDO CHORA
(Dionísio Viegas)

Estou aqui, vou contar minha história
Todo mundo chora, todo mundo chora
Estou aqui, minha história vou contar
Todo mundo chora, todo mundo vai chorar

Mas o meu Mestre 
Ele é cheio de alegria
Me dá paz e harmonia 
Para eu me consolar

Estou aqui, vou contar minha história...

Santa Maria
Que escolhi para me guiar
Ela é quem me ilumina
Na estrada para andar

Estou aqui, vou contar minha história...

Estou dizendo 
Com certeza e retidão
Porque Ela me ensina
Eu ter amor no coração

.
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Estou aqui, vou contar minha história...

Eu sempre digo
E não me canso de falar
Porque é minha missão
Aprender e ensinar

Estou aqui, vou contar minha história...

Estou dizendo
Com amor no coração
O que meu Pai me ensina
Eu ensino aos meus irmãos

Estou aqui, vou contar minha história...

Aqui termino 
Lembrando a preleção
Que Deus do Céu apresente
O Senhor Rei Salomão



7 - ESTOU NA CASA DA VERDADE
(Marizilda)

Estou aqui, estou na casa da verdade
Estou aqui, estou na casa do meu Pai
Andei e muito vaguei
Somente aqui com meu Jesus eu encontrei

Estou aqui, estou na casa da verdade
Estou aqui e não quero mais andar
Jesus que morreu na cruz
Ele morreu para nos remir e salvar

Estou aqui, estou na casa da verdade
Estou aqui, estou na casa do meu Pai
Jesus que tem perfeição
A vós eu peço para mim e os meus irmãos



8 - MEUS CASTIÇAIS
(Sheila)

Vivo aqui neste mundo
Não devo nada a ninguém
Vivo na terra de Deus
Aonde Ele habita também

Vivo no Sol e na Lua
Acendi meus castiçais
Tenho uma vida suprema
Pois assim o meu Pai faz

Vivo no Sol e na Lua
Acendi meus castiçais
Receba este de presente 
Pois este lhe satisfaz

Se este lhe satisfaz
Receba no coração
Esta prenda de amor
Do meu Senhor São João



9 - VOZ DO DESERTO
(Francisca)

Estou aqui, ouço a voz do deserto
Todo mundo esteja alerta
Não se sabe aonde vai

No Paraíso deve andar direitinho
Caminhando bem limpinho
Na presença do meu Pai

Estou aqui e aqui estou
Na presença do Senhor
E da Sempre Virgem Maria

Vos agradeço, toda hora e todo dia
Até no pino do meio-dia
Pai Nosso, Ave Maria



10 - FIRMEI-ME NO SOL
(Rosa Maria)

Firmei-me no Sol e na Lua
Firmei-me na Terra e no Mar
Firmei o meu pensamento 
Nas Estrelas e no Vento
E firmei em meu Pai

A Lua tem três passagens
E todas nela se encerram
Precisamos compreender
Que ela é quem
Domina a terra

( valsa )



11 - CHEIRINHO DE ROSAS
(Daíde)

Tenho o Sol e tenho a Lua
Tenho a Terra e tenho o Mar
Bendito louvado seja
Quem bendito louvado está

Tenho o Sol e tenho a Lua
Tenho as Estrelas também
Sinto um cheirinho de rosas
Que a minha floresta tem

É o tempo do ajusta
E todos têm que se lembrar
Quem vos ama com firmeza
Tem Deus para perdoar



12 - INSTRUÇÃO
(Lúcio Mortimer)

Agora mesmo recebi esta instrução
Para dar aos meus irmãos
Para todos se lembrar

Louvado seja
Bendito louvado está
Bendito louvado seja
Aqueles que me escutar

O meu amor está no cume de Jesus
Que radeia a Santa Luz
E me faz clarear

Louvado seja
Bendito louvado está
Bendito louvado seja
Aqueles que me escutar



Meu Pai é a Estrela radiante
Feliz quem vai adiante
Com Ela se encontrar

Louvado seja
Bendito louvado está
Bendito louvado seja
Aqueles que me escutar

Eu digo uma, digo duas, digo três
Digo tudo de uma vez
Para virem apreciar

Meu Pai
É a chave da nobreza
Onde está a fortaleza
Para todos se firmar



13 - O SEGREDO       (Regina Pereira)

Eu estando nas matas
Uma Luz me apareceu
Iluminou meu pensamento
E era o Rei dos Judeus

Eu estando nas matas
Uma Luz me apareceu
Iluminou meu pensamento
E um segredo Ele me deu

Eu estando nas matas
Eu devo agradecer
Dou louvor a minha Mãe
Para eu resplandecer

Eu estando nas matas
Uma Luz me apareceu
Quando eu abri os olhos
Eu avistei São Irineu

Eu estava nas matas
Quando uma voz me falou
Agradeça com amor
Tudo quanto Deus te dá

.
.
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14 - RAINHA DO CÉU    (Maria Tôca)

Minha Mãe Rainha do Céu
Da Floresta, da Terra e do Mar
Peço e rogo a minha Mãe
Que me ponha no mesmo lugar

Minha Mãe Vós sois protetora
Protegei-me e os filhos seus
Peço e rogo a minha Mãe
Para sempre ser um filho seu

Minha Mãe Vós sois protetora
Enxugadora de todos os prantos
Peço e rogo a minha Mãe
Cobri-me com seu Divino Manto

Minha Mãe, Estrela Brilhante
Ilumina todo meu caminho
Peço e rogo a minha Mãe
Para nunca me deixar sozinho

Agora eu vou me virar
Para outro pedido eu fazer
Peço ao meu Pai Divino
Para nunca deixar de lhe ver

.
.

.
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15 - ESTE CLARO QUE EU VEJO
(Gecila)

Este claro que eu vejo
Ele vem se aproximando
Ele é o dono do Império
É o meu Senhor Jesus

Meu Pai, meu Pai
Meu Pai é a chave do amor

Este claro que eu vejo
Ele vem me alumiando
É da minha Virgem Mãe
E do meu Pai Soberano

Meu Pai, meu Pai
Meu Pai é a chave do amor

Eu convido os meus irmãos
Para todos se acordar
O dia da audiência 
Já está para chegar



Meu Pai, meu Pai
Meu Pai é a chave do amor

Todo dia peço e rogo
Com prazer e alegria
Protetora desta barca
Protegei esta família

Meu Pai, meu Pai
Meu Pai é a chave do amor

O valor desta Doutrina
Já é para estar gravado
Mas os membros desta casa
Precisam ter lealdade

Amor, amor
Amor, meu Pai é puro amor



16 - MINHA COROA
(Madrinha Rita)

A verdade do meu Pai
Eu aqui venho lembrar
Só terá a salvação
Os que prestar atenção

A verdade do meu Pai
Ela vai realizar
Feliz serão aqueles
Que nesta altura chegar

Viva o Sol e viva a Lua
Viva as estrelas também
Dou viva a todos seres
Aqueles que me querem bem

Eu convido os meus irmãos
Para todos nós seguir
A escada é muito alta
E é difícil de subir



Eu aqui não estou enganado
O Mestre me disse aqui
Que eu convidasse os meus irmãos
Para todos nós seguir

O nosso Mestre nos ensinou
Ainda hoje Ele ensina assim
Dizendo a seus filhos
Tomem cuidado para não cair

Sempre eu peço aos meus irmãos
Não queiram ficar sozinhos
Com o Mestre em sua frente
É mais fácil de seguir

Eu peço aos meus irmãos
Para todos mudar de opinião
Se lembrem das falsidades
Que fizeram com Jesus e São João

Jesus Cristo é minha coroa
Na terra e no céu
Lembranças do passado
Meus irmãos, aqui estou eu

.

.

.

.



17 - RAINHA DA FORMOSURA
(Maria Sebastiana)

Oh! minha Senhora Mãe
Ouça o que vou lhe pedir
Que este é o primeiro
Que faço em seu jardim

Oh! minha Senhora Mãe
Rainha da Formosura
Tirai os vossos filhos
De dentro da sepultura

Oh! minha Senhora Mãe
Um pedido eu vou fazer
Colhei os vossos filhos
Aqueles que merecer

Colhendo os vossos filhos
E pondo em seu jardim
Tirando as angústias
E afastando de mim

Ouça quem está falando
E todos prestem atenção 
É o Senhor Juramidam
Junto com meu São João

.
.

.

.

.

.



18 - SOMOS MIDAM
(Marizilda)

Minhas irmãs eu vos convido
Para nós seguir
Andar de ombro a ombro
Na missão de São João

Minhas irmãs eu vos convido
Para nós seguir
Deixando os maus costumes
Para todos poder seguir

A verdade do meu Pai
Não pode cair
Todo dia eu rogo e peço
Mas não querem me ouvir

Minhas irmãs meu nome é este
Aqui vou declarar
Meu Pai se chama Jura
E nós todos somos Midam



A verdade de Santa Maria
É preciso respeitar
É andar direitinho
Se não todos vão apanhar

A Jura que fizeram 
Anda no escondido
Agora eu convido
Os que quiserem seguir comigo

Minhas irmãs eu não jurei
Mas hoje vou jurar
Com fé no Pai Eterno
Que este dia já está para chegar

Minhas irmãs o tempo é este
Para quem quer seguir
Andando de passo a passo
Na doutrina de Juramidam

Minhas irmãs eu vos declaro
Não ando sozinho
Eu ando é com meu Pai
E minha Mãe em seu jardim

.

.

.

.



19 - A MENSAGEM
(Madrinha Cristina)

Eu convido meus irmãos
Para todos escutar
Uma linda mensagem
Que a Virgem mandou dar

Eu convido meus irmãos
Para todos prestarem atenção
Esta linda mensagem
Que eu trago para os meus irmãos

Escutem meus irmãos
O que a mensagem veio dizer
É andar direitinho
Com cuidado para não morrer

Sempre aqui é preciso respeitar
Vamos todos mudar de opinião
Dizendo que estão seguindo
Estão longe do meu Paraíso



Vamos todos meus irmãos escutar
O que a mensagem veio dizer
É uma vida nova
Que o nosso Pai
E nossa Mãe manda nos dar

Todo aquele que prestar bem atenção
Botar o ouvido e perceber
Terá uma vida eterna
Com meu Jesus,
Santa Maria e São João



20 - BENDITO É DEUS
(Luís Lopes)

Estou no Sol, estou na Lua e nas Estrelas
Bendito é Deus com todos seus seres
Bendito é Deus com todos seus seres

Estou no Sol, estou na Lua, estou na terra
Bendito é Deus que num só se encerra
Bendito é Deus que num só se encerra

Estou no Ar, estou no Mar e na Floresta
São três pessoas, que num só se encerra
São três pessoas, que num só se encerra

Oh! minha Mãe eu não me canso de pedir
Pode falar que eu quero lhe ouvir
Pode falar que eu quero lhe ouvir

Estou no Sol, estou na Lua, estou no Vento
Bendito é Deus que nos alimenta
Bendito é Deus que nos alimenta



21 - DO MEU PAI EU TENHO TUDO
(Luzenir)

Do meu Pai eu tenho tudo
De minha Mãe tenho também
Ela tem um grande amor
A minha mãe, Ela nos quer bem

Oh! meu Pai que estais no céu
É quem tem todo poder
Defendei os vossos filhos
E castigai quem merecer

Eu confesso aos meus irmãos
Aqueles que me escutar
Quem não obedecer
Terá muito que apanhar



22 - CONSULTEI A MINHA MÃE
(Maria Sebastiana)

Consultei a minha Mãe
Para Ela me dizer
Como é que vai ficar
Ela me respondeu
Segue filho meu
E deixa quem quiser falar

Pergunto a minha Mãe
Com toda doçura
Dentro do meu coração
Segue meu Jesus
O dono desta luz
O homem que pisa no chão

Dentro desta luz
Com meu Senhor Jesus
E a Sempre Virgem Maria
A vós eu peço paz
Saúde e harmonia 
Para mim e minha família



23 - EU AGRADEÇO
(Mirinho)

Eu agradeço a meu Pai
Agradeço a minha Mãe
Eu agradeço a todos seres
Que são deste rebanho

Eu agradeço a minha Mãe
Agradeço a meu Padrinho
Eu agradeço aos meus irmãos 
Que estão neste jardim



24 - ESTOU AQUI
(Daíde)

Estou aqui, porque meu Pai me mandou
Estou aqui, porque sou o Salvador
Engarrafei, sempre vivo engarrafado
E o povo muito animado
Procurando seu valor

Estou aqui, porque meu Pai me mandou
Estou aqui, porque sou o Salvador
O Mestre diz, o Mestre canta, o Mestre fala
E o povo se atrapalha
Na linha do amor



25 - DEUS É SABER
(Madrinha Júlia)

Para amar e ter amor
É preciso conhecer
Deus em sua mente
Deus é seu saber

Para amar e ter amor
É preciso compreender
Amar a todos seres
Igualmente a você

Quem ama e sabe amar
É um foco de luz
Quem ama a todos seres
Ama a meu Jesus

Para amar e ter amor
É preciso obediência
Amar à Virgem Mãe
E ao nosso Pai Onipotente



26 - BRILHO DO SOL
(Paulo Roberto)

Eu sou o brilho do sol
Eu sou o brilho da lua
Dou brilho às estrelas
Porque todas me acompanham

Eu sou o brilho do mar
Eu vivo no vento
Eu brilho na floresta
Porque ela me pertence



Seleção de Hinos do Padrinho
Eduardo Sales de Freitas

hinário

Luz de Amor



Primeira Parte - 15 hinos
Cantados pelo Céu de Maria



1 - DAIME ELE É A VIDA
(Ofertado por Maria Brilhante)

Daime ele é a Vida
Daime ele é o Amor
Daime ele é Jesus
O nosso Pai Criador

Daqui estou te vendo
Daqui estou te olhando
Estamos numa batalha
Da Virgem Mãe Soberana

Eu peço a Jesus Cristo
E ao meu Senhor São João
A minha Senhora Mãe
Segurai a minha mão



2 - EU PEÇO A JESUS CRISTO

Eu peço a Jesus Cristo
Que me segure no caminho
Pra dar conforto aos meus irmãos
E ajudar o meu Padrinho

São João e Jesus Cristo
É o nosso Protetor
Filho da Virgem Mãe
É o nosso Pai Criador



3 - A FLORESTA EMBALOU
(Paulinha)  

Estamos longe dos inimigos
Eu estou dentro do meu jardim
Eu vivo com a minha Mãe
Estou juntinho ao meu Padrinho

A floresta embalou
Vamos dar viva à Santa Maria
Eu peço a meu Pai
A salvação pra minha família

Eu moro na floresta
Junto com a minha Rainha
Cumprindo a minha missão
E ajudando o meu Padrinho

( mazurca )



4 - BALANÇA DE SÃO MIGUEL
(Ofertado por Maria Brilhante)

Meu Mestre me conforte
Na balança de São Miguel
Meu Mestre me conforte
Me bote o doce no fel

Vai seguindo os teus passos
Vem seguindo este caminho
Quem vencer as amarguras
Vem brilhar neste jardim

Oh! Que jardim perfumoso
De tantas mimosas flores
É do meu Senhor Jesus Cristo
E Nossa Senhora das Dores

Ouço a flauta tocar
Vejo a corneta bradar
É a voz do meu Mestre
Que está a me chamar

Esta estrela que me guia
É a Estrela Oriental
É meu Senhor São João Batista
Afirmando no Astral



5 - VIAJANDO COM A LUA
(Sandra)

Vou viajando com a Lua
Meus irmãos prestem atenção
Meus irmãos prestem atenção
Que o Mestre está aqui

Peço força a meu Mestre
Meu Mestre São João Batista
Peço força a todos seres
Que estão neste rebanho



6 - BARQUINHA

Vou seguir nesta barquinha
Mestre Irineu que me chamou
Vou seguir com todos seres
Que Jesus aqui chegou

Vou seguir nesta barquinha
Com meu Mestre ensinador
Vou seguir com a Rainha
E Jesus Cristo Salvador



7 - VIVA MEU JURAMIDAM

Viva meu Juramidam
E o Patriarca São José

É na terra e no mar
É o meu Beija-flor



8 - ESTOU NA MATA

Estou na mata
Eu devo dar louvor
Estou na mata
Eu devo ter Amor

Estou na mata
Com grande satisfação
Estou na mata
Com grande compreensão

Estou na mata
Eu devo agradecer
Ao Pai Eterno
E a minha Mãe que me faz ver



9 - MEU PAI ESTOU AQUI

Meu Pai estou aqui
Precisando de me curar

Levar pra frente as coisas boas
Deixando as coisas más

Mais pra frente é que vão
Se arrepender e pedir o perdão



10 - ÁRVORE SOMBREIRA
(Ofertado por Antônio S. Freitas)

Eu sou uma árvore sombreira
Eu vim para lembrar
Vim dar luz aos espíritos
E a Virgem eu vou louvar

O Sol é minha coroa
A lua é meu coração
As estrelas me acompanham
E o Cruzeiro é afirmação

Eu digo aos meus irmãos
Que prestem bem atenção
Zelem o presente do Mestre
Com amor no coração



11 - JANAGUBA
(Ofertado por Osmarina)

Cheguei no pé da Janaguba
Comecei logo a rezar
Pedindo o leite dela
Para me curar

Para eu me curar
E curar os meus irmãos
Para eu poder viajar
Essa cura é da Virgem Mãe
E da Mãe Iemanjá

Pedi firmeza
Para trabalhar
Pedi à Virgem Mãe
E à Rainha Zigongar

A Rainha Zigongar
Mandou que eu me firmasse
E ficasse em meu lugar
Com a Rainha Iemanjá



12 - HÓSPEDE
(Ofertado por Glauco)

Eu convidei no meu sonho
Meu Mestre vamos passear
Meu Mestre veio comigo
Na minha casa me visitar

Eu abraçando meu Mestre
Ai, meu Deus como é bom
Eu abraçando meu Mestre
Lembrei do meu Pai
Lembrei de Salomão

O Meu Mestre me disse
Filho eu não vim passear
Vou estar sempre contigo
Bem ao teu lado
Eu não vou te deixar

Nesta passagem do Mestre
Vejam o que ele me deu
Um galhinho de Arruda
Com a benção do Mestre Irineu



13 - NESTE JARDIM
(ofertado por Gecila Teixeira)

Eu vou, eu vou
Eu vou com meu Senhor
Estou aqui, estou aqui
No jardim com o beija-flor

Neste jardim
Aqui neste jardim
Me firmo nesta fortaleza
Aonde está a nobreza

Eu vou seguindo
Com Vós hei de vencer
Com meu Pai e minha Mãe
Estou na fonte do saber

Neste caminho
Tem muito a que se ver
Estudo fino, estudo fino
Estudo fino eu vim fazer

Eu vou, eu vou
Eu vou neste ABC
Meus irmãos, estou aqui
Meus irmãos, vamos aprender

.

.

.

.
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14 - PEDI FIRMEZA

Pedi firmeza pro meu pensamento
Peço firmeza pra sair da ilusão

Este pedido, ele é de Jesus Cristo
Da Virgem da Conceição
E do meu Senhor São João



15 - A LUZ
(Ofert. por Rita de Cássia)

Para ir brilhar
Junto à Mãe, a lua
Para vir brilhar
No meu coração

Peço ao Pai Divino
O santo perdão
Peço à Virgem Mãe
Sua compaixão

Peço a Jesus Cristo
Nosso Senhor
Peço a Jesus Cristo
A lição do Amor

Viva para sempre
Santa Maria
Com sua beleza
E sua alegria



Segunda Parte - 7 hinos
Cantados pelo Céu de São Tomé



16 - RAINHA
(Ofert. por Sandra Alcântara)

Oh! Lua vós sois grandiosa
Que ilumina o mar
Traz o perfume no vento
Para vir acalmar

És linda Eterna Rainha
Companheira do Sol
Que ilumina a floresta
E todo ser divinal

Consagro a Santa Maria
Com seu brilho no olhar
És também uma Rainha
Que aqui vem curar

( valsa )



17 - GUERREIRO DE JESUS
(Ofertado por Márcio Barbosa)

Eu sou guerreiro de Jesus
Ele me deu a Santa Luz
Ele é um Príncipe Imperial
Vem nos livrar de todo mal

Com meu Jesus sempre eu andei
Desde o passado em Jerusalém
A Ele aqui vim encontrar
Juramidam a me esperar

Juramidam me fez voltar
Pro meu Padrinho eu ajudar
Estou aqui, vim ensinar
Os meus irmãos a trabalhar

Eu agradeço, vim ensinar
Ao meu irmão que ama a mim
O meu conselho eu vou deixar
Com calma e amor vai triunfar



18 - EU QUERO CANTAR ESTE HINÁRIO

Eu quero cantar este hinário
Para ver como é que vai ficar
Para bem vou dizer pros meus irmãos
Tenho força para trabalhar

Para quem seguir nesta linha
Prestem bem atenção
Dizendo que estão com o Mestre
Não tão nem com o Rei Salomão



19 - TODOS IRMÃOS
(Ofert. por Lígia Ortegosa)

Aqui dentro desta casa
Nós somos todos iguais
Não vamos vangloriar
Nem a nós e nem aos demais

Todos nós começamos do zero
E prestem bem atenção
Se o outro também não subir
Você também não sobe não

Meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos
Sejamos mais humildes
Com Amor no coração
E mais compreensão

Com Amor no coração
Vamos nos igualar
Pedindo o nosso perdão
Para um dia no astral chegar

Estando assim perdoados
Vamos todos dar as mãos
Formando uma corrente
Sigamos assim meus irmãos



20 - MEU PADRINHO
(Ofertado por Ana Maria Dias)

Eu sigo alegre
Por este caminho
Cantando e bailando
Para o meu Padrinho

Eu sigo os seus passos
Bem devagarinho
Pedindo e rogando
Seus belos ensinos

Estou aprendendo
Aqui bem quietinho
Vou acompanhando
Tudo de mansinho

Eu sou pequenino
Mas posso ensinar
Vôo solto no tempo
Volteio no ar



Eu canto Alegria
Eu canto Amor
Aqui estou chegando
Com meu Beija-flor

Sou um passarinho
Que veio do céu
Trazer a saúde
Para os filhos meus

Eu limpo as tristezas
Te dou alegria
Te mostro as belezas
De Santa Maria

Querido Padrinho
Do meu coração
Quero agradecer
Sua santa benção



21 - É O BEIJA
(Ofert. por Vrinda Duarte)

Meu Deus, meu Deus, meu Deus
Lhe agradeço por tudo
                          que tu me destes
Pela beleza desta vida
Pela semente do perdão

Me concentrando nesta luz
A luz do conhecimento
Me concentrando em meu Jesus
E firmeza no pensamento

É o Beija-flor
O Beija-flor que já voou
Sou o brilho do Cruzeiro
Sou o brilho do Amor

É o Beija, é o Beija
É o Beija-flor
É o brilho do Cruzeiro
É o brilho do Amor



22 - LUZ DE AMOR
(Roberta)

Recebo Luz de Amor
Com toda firmeza e alegria

Esta força é do meu Pai Eterno
E da Sempre Virgem Maria

Santa Maria, ela é a minha Mãe
Que me alumia todo dia

Dou viva a todas Santas
E a minha Santa Luzia



Terceira Parte - 14 hinos
Cantados pelo Céu do Vale



23 - SÃO JOÃO
(Luísa)

Vou viajando
Com o Sol e com a lua
Estou recebendo
Este prêmio de valor

A firmeza
Está no coração
Também reparto
Com os meus irmãos

Estou aqui
Com a minha Virgem Mãe
E também
Com São Sebastião

A firmeza
Aqui eu dou a todos
Para quem
Entrar em comunhão
E amar o seu irmão
De todo coração

Pra receber
O dia de São João
Pra receber
O dia de São João



26 - AVISTEI JURAMIDAM
(Camila)

Eu estava na cachoeira
Sentado em uma pedra
Prestei bem atenção
Avistei Juramidam

Juramidam me confortou
No meio dos meus irmãos
Mandou que eu trabalhasse
Pra voltar pro meu lugar

Com a minha Virgem Mãe
E a Santa Maria
E a Sereia do Mar



28 - MÃE
(Ofert. por Orlando Vilas Boas)

Oh! Minha Senhora da Conceição
Tirai as angústias
Do meu coração

Oh! Nossa Senhora Aparecida
Guiai os meus passos
Para toda vida

Oh! Virgem Maria Mãe de Jesus
Nos cubra de luz
Nos cubra de luz



29 - LUZ
(Ofert. por Márcia)

Olhe para esta luz
Se lembre de Jesus
Que faz tudo brilhar

Entre pra dentro de você
Pra se conhecer
E aprender a amar

Sinta a luz se expandir
E você perceber
A energia de Jesus

Aí, já estará pronto
Para prosseguir
E ser um ser universal



30 - SENHOR CURADOR
(Madalena)

Chegou o senhor curador
Ele veio pra curar
Com a princesa Iemanjá

Vou chamar a Rainha do Mar
Para ajudar a me curar
Com a força divina
Ela vai me ajudar



32 - O DAIME
(Ofert. por Gabriela)

O Daime é na minha vida
O Daime é meu professor

Juramidam é o meu Pai
E a Ele eu me entrego
Com respeito e com amor

Peço firmeza a meu Pai
Para eu saber batalhar

Nesta guerra do amor
Nossa Mãe Santa Maria
É preciso respeitar



35 - FORTALEZA

Nesta fortaleza
Dentro desta primozia
Pra falar com o seu irmão
Não precisa rebeldia

Os ensinos da Virgem Mãe
E de Jesus Cristo Redentor
É preciso ter firmeza
Ensinar com alegria
Para ser um professor



36 - EU SOU LUZ
(Gabriella)

Eu sou da luz
Eu sou da luz
Eu sou da luz
Vou seguindo meu caminho
Dando viva aos passarinhos

Eu sou um canarinho
Dou viva a Juramidam
Foi quem me trouxe aqui
Com firmeza e alegria
Pra ensinar os meus irmãos

Dou viva a São João
E a São Sebastião
Viva São João
Viva São Sebastião



43 - FLORES
(Karina)

Essas flores que eu recebi
No meu coração
Essa flor, ela é divina
Filha de Juramidam

Filha de Juramidam
E do Padrinho Sebastião
Dou viva a nossa Mãe
E a Virgem da Conceição

O Divino Pai Soberano
Ordenou para ensinar
Com a minha Virgem Mãe
E a Rainha Iemanjá



45 - DEUS NA FRENTE
(Ana Maria)

Eu peço a Deus do Céu
E a minha Senhora Mãe
Protegei os seus filhinhos
E tirai-me da ilusão

A ilusão está muito grande
Vamos seguir a São Sebastião
É quem dá esses primores
E concentra os corações

Concentra os corações
De todos meus irmãos
Quem seguir nesta doutrina
E prestar mais atenção

Prestar bem atenção
Para seguir no caminho
Para entregar sua matéria
E receber a tua luz

Deus está em frente
Para todo mundo ver
Curando e batizando
Todos pecadores



46 - SANTO DAIME É MINHA LINHA
(Ofertado por Luisa)

Com seus passos
Vou me guiando
Sua mente vou mentalizando
O coração é quem está mandando

Vou seguindo
Nesta doutrina
Meu Padrinho
É quem me ensina

Vou louvando
A minha Rainha
Santo Daime
É a minha linha



49 - IMPÉRIO DA LUZ
(Aldinéia)

Vou seguindo o meu caminho
Em procura do meu jardim
Meu jardim ele é de flores
Foi minha Mãe que mandou para mim

Foi minha Mãe que mandou para mim
Para eu cantar com meus irmãos
Cantar com muita alegria
Dentro do batalhão

Dentro do batalhão
O batalhão tem força divina
Dado por São João

Dado por São João
E o Mestre Império da Luz
O Mestre Império da Luz
É a nossa salvação



50 - LUZ DO PAI
(Gercila)

Estava dormindo
No jardim das flores
Quando acordei
Com a força a meu lado

A força chegou
Me balançou
Joana Maria
Me concentrou

Me concentrei
Pedi firmeza
Para meus irmãos
Que estavam na mesa

Pedi firmeza
Me concentrou, incorporou
Com luz do Pai
Para ter uma certeza

Presta atenção
No que estão fazendo
Andar direitinho
Para não estar sofrendo



20 - TRONO DE DEUS
(Ofertado por Walter Dias)

Vem do trono de Deus
Vem do trono de Deus
Vem do trono de Deus
O rufar do tambor

Na presença de Deus
Quero sempre estar
Com meu Nosso Senhor
Onde me apresentar

A Rainha mandou
Avisar meus irmãos
Que no tempo chegou
O Velho ancião

Minha Santa Maria
Rogai a Deus por nós
Perdoai os pecados
Vem ouvir meu clamor

Agradeço a Papai
E meu Nosso Senhor
Agradeço a Mamãe
Vida, paz e amor



Quarta Parte - 13 hinos
Cantados pelo Céu de Maria



57 - O MESTRE ESTÁ SORRINDO

Vejo as estrelas lá em cima
Já me vem em pensamento
O Mestre está sorrindo
Eu sei que Ele está me vendo

Tem gente na escuridão
Meu Deus, como é que vai ficar?
Os povos estão rebeldes
E não querem se acordar

Meu mestre pega em minha mão
Ô filha não vá lá
Fique ao meu lado
Pois seu consolo é só cantar

Aqui me vem esta lição
Para mim apresentar
O Mestre está comigo
Mas ninguém quer acreditar



62 - SEREIA DO MAR
(Vanessa)

Estou aqui
Iluminando meus irmãos
Se firma em Deus
Que vocês vão se iluminar

Te firma nas alturas
Para um dia lá chegar
Precisa conhecimento
Com a Rainha Iemanjá

Eu estou no mar
Eu vou balançar
Nas ondas do mar
Com a princesa do mar

Estou nesse ponto
Eu vou balançar
Nas ondas do mar
Com a sereia do mar



Eu vou balançar
Com a Rainha Iemanjá

Olhe para os meus olhos
Que eu sou filho da Rainha
Aqui eu estou cantando
Ensinando os passarinhos

Ensinando os passarinhos
E pondo em seu lugar

Eu vou balançar
Nas ondas do mar
Com a sereia do mar

Estou na maré
Eu vou balançar
Nas ondas do mar
Com a Rainha de Gongá



69 - A CASA DE OURO
(Camila)

A minha casa é de ouro
O meu quarto é de cristal
Vou seguindo pra floresta
Com a luz universal

Com a luz universal
Eu tenho meu aposento
Estou com as minhas irmãs
E o meu Pai Onipotente

O meu Pai é onipotente
E os três reis do oriente
A estrela mais bonita
É a que nasce no nascente



70 - DEUS PROFUNDO
(Ligia)

Eu venho da mata
Eu venho da floresta
Os espíritos de luz
Aqui se manifesta

Estou nas águas
Estou na força da floresta
Os espíritos de luz
Na terra se manifesta

Eu sou de luz
Eu sou de luz
Eu sou de luz
Acendi o meu castiçal

Acendi o meu castiçal
Com alegria

Pra alumiar este mundo
É Deus profundo
É Deus profundo
É Deus profundo



74 - COM A FORÇA DO SOL
(Bia)

Com a força do Sol
Com a força da lua
Eu me concentrei 
Recebendo as estrelas
Que meu pai mandou

Recebendo as estrelas
Com todo amor
E os planetas que brilham 
Neste salão

Eu pedi a meu Pai
Uma proteção
É a Virgem Soberana 
Quem dá o perdão

Eu pedi ao Mestre
Uma proteção
Ele mandou que eu ficasse 
Aconselhando os irmãos



Aqui eu recebo
Com muita alegria
Neste salão 
Com a Virgem Maria

Aqui eu recebo
Com muita alegria
Os espíritos de luz
Que aqui estão sorrindo

As almas eu recebo 
Neste caminho
Aqui estou tocando
O meu bandolim



80 - MENSAGEIRO DO CÉU

Eu sou um mensageiro
Eu venho do céu
Eu digo aos meus irmãos 
Mas não querem acreditar

Meu coração é divino
Nele não tem maldade
Essa luz que vem do céu
É a força de São Miguel

Vou viajando pras nuvens
Minha Mãe me cubra de véu
Minha Mãe me cubra de véu
E o Patriarca São José
E a Santa Isabel



81 - REI DO OCEANO
(Veraluz)

Chamei o Rei do oceano
Chegou o senhor curador
Ele veio para curar
Ele cura com todo amor

Beija-flor amarelo voou
Não sei onde ele pousou
Eu sei que ele sentou
Nos pés do nosso Senhor

Beija-flor amarelo voou
Não sei onde ele pousou
Estou chegando na graça
Nos pés do nosso Senhor

Nos pés do Salvador
Ele chegou e curou
Beija-flor verde e amarelo
Se transforma em toda cor



Beija-flor voou
Não sei onde ele pousou
Chegou na vida eterna
Nos pés do Salvador

Nos pés do Salvador
Ele cantou e voou
Bateu asas e voou
Lá vem o meu beija-flor

Essa luz que resplandece
É a luz da divindade
Acompanhando os meus irmãos
Dentro desta verdade

Dentro desta verdade
Eu canto e dou louvor
Vou chegando com a minha missão
Nos pés do nosso Senhor



Vou chegando com essa missão
Da Virgem da Conceição
Tomei a benção do Mestre Irineu
E do Padrinho Sebastião

A Virgem está a meu lado
E o Rei do oceano
Vou seguindo com o Rei do Oceano
Estou com a estrela na mão

Estou com a estrela na mão
Com São Francisco e São João
Estou com a estrela na mão
Com São Francisco e São João



92 - PORRE DO CIPÓ
(Lígia, 3 vezes)

Eu estou 
No porre do cipó

Ai ai Madalena
Segues em frente 
Derrama suor

Ai como é alegrante
O porre do cipó



97 - VIDA DE DEUS
(ofertado por Louise)

Eu sou eu sou a vida do Vale
Eu sou eu sou a vida de Deus
Eu sou eu sou o Espírito Santo
Eu sou eu sou a vida de Deus
Eu sou eu sou a pomba branca
Eu sou eu sou a vinda de Deus
Eu sou eu sou aquele que cura 
Eu sou eu sou a vida de Deus

Eu sou eu sou
E chamo os meus caboclos
Eu sou eu sou a vida de Deus
Eu sou eu sou e faço curar
Eu sou eu sou a vida de Deus
Curar aquele que acredita
Na minha vida e na vida de Deus
Todo aquele que acredita
Na minha vida e na vida de Deus

O Daime é a vida do Vale
O Daime é a vida de Deus
O Daime é aquele que cura
O Daime é a vida de Deus
O Daime é pra quem acredita
O Daime é a vida de Deus
Pra todo aquele que acredita
O Daime é a vida de Deus



100 - ESTOU NA LUA COM SÃO JORGE
(Tatiana Molon)

Estou na lua nova
Estou na lua cheia
Estou na lua com São Jorge
Segurando o dragão

Estou neste caminho
Ensinando os meus irmãos
Ver Deus e gravar no coração

Estou ensinando 
Com amor e alegria
Dentro do meu coração

Estou com o Pai Eterno
Santa Bárbara e São João

Vou seguindo o meu caminho
Com alegria
Ajudando São Miguel 
A segurar o dragão



18 - NOITE TÃO BONITA
(Tatiana)

Oh! Que noite tão bonita
Tão linda e formosa
Com alua clareando
As estrelas brilhando
 E o dia se paroximando

O sol o sol é a luz
Deus manda neste comando

A primavera vem chegando
E as árvores florando
É alegria das arvores
Da Rainha da floresta

A rainha da floresta
Manda trabalhar
Para ter conhecimento
E se compor em seu lugar

As flores são divinas
Da floresta e do mar



27 - DIVINA LUZ
(Maira)

Estou ouvindo 
Estou ouvindo
Nossa senhora da conceição
Vem chegando

Vem chegando com alegria
Dentro desta primozia

Divina luz é divina
Deus é quem nos guia
Deus é o nosso pai
De todo coração

Nós precisamos da firmeza
Para seguir nesta missão
A firmeza ela é divina
É de cristo e São João

Vou andando e vou ouvindo
Vou festejar Nossa Senhora da Conceição
A farda branca ela é divina
Nossa Senhora da Conceição

Com a virgem Santa Maria
E a divina luz



32 - O SOM DO AMOR

Oh que flor tão bonita
Minha mãezinha querida
Venha me acompanhar
Para eu ter mais amor

Venha me ensinar 
A ter o calor do amor



Seleção de 15 Hinos da Madrinha

Maria Brilhante

Hinário

“Estrela Brilhante”



8 - CHEGADA DO MESTRE

Guarde a chegada
Do nosso Mestre
Pois ele é santo
E ele é curador

Ele veio ao mundo
Porque é Senhor
Pois ele é Mestre
E é ensinador

O Mestre pede
Para todos ver
Vamos ter cuidado
E vamos ter amor

O balanço do mundo
Vai fazer clamor
Só o nosso Mestre
Como Redentor
É quem tem piedade
Deste clamor

Tudo aparece
O povo é que não vê
Vamos ter cuidado
Vamos ter cuidado
Não queiram esmorecer



17 - EU JÁ DISSE

Eu já disse
E agora vou dizer
A disciplina está na Terra
Para todo mundo ver

A disciplina
Ela comigo está
Que me Mestre me entregou
Para eu disciplinar

O povo pensa
E começa a duvidar
A disciplina está na Terra
Pois eu vou disciplinar

Vamos rezar
Vamos pedir no coração
Ao Mestre que está na Terra
O Velho Juramidam



35 - ESTOU PEDINDO

Aqui estou pedindo
Tenho fé de alcançar
A vossa divina saúde oh! Divino
Para nós poder trabalhar

Eu peço e rogo a Deus
E a Virgem da Conceição
A vossa divina saúde oh! Divino
Ao chefe do batalhão

Se ele sair daqui
O mundo vai desmudar oh! Divino
O povo estão duvidando

Basta o que está havendo
E não querem acreditar oh! Divino
O povo estão duvidando

( valsa )



47 - A ILUMINÁRIA

O Mestre avisa
É para nós ver
É não dormir muito
Senão vai perder

Uma iluminaria
Que vai aparecer
É no mudo inteiro
Para todos ver

São João Batista
Com a vossa bandeira
Trazendo a paz
Para o mundo inteiro

Na bandeira exista
Quatro estrelas
São a iluminaria
Da divina bandeira

Esta iluminaria
É da Virgem Mãe pura
É da Virgem Mãe
É da Virgem Pura

( valsa )



57 - OUVI NO ASTRAL

Eu ouvi no astral
Uma corneta tocar
Vamos se preparar
Para o quartel guardar

A força chegou
E aqui ela está
É a força divina
Vem nos ajudar

A corneta tocou
E tornou a tocar
Vamos esperar o Mestre
Que está pra chegar

Vamos entrar em forma
Vamos ver o que é
É o Mestre que vem
Jesus de Nazaré

( valsa )



73 - EU VOU SEGUINDO

Eu vou seguindo
E eu vou andando
Por onde eu vou
O caminho vai ficando

Aqui eu cheguei
Aonde eu estou
Convido a todos
Para vir aonde estou

Eu peço a meu Pai
E Santa Maria
Iluminai meu pensamento
Livrai-me das agonias

Há tempo eu te digo
E tu presta atenção
Recebe a tua luz
Que eu te dou de coração



Está estremecendo
Está balanceando
É a linha do Tucum
É chamando e castigando

Segues em frente
O lado que vem
Que eu estou na estrada
É de Jerusalém

Meu Pai, eu lhe peço
No meu coração
Eu quero seguir com vós
Nesta mesma direção



77 - HOSPITALIZADO

Eu estava doente
Hospitalizado
No meio das árvores
Fui bem visitado

O vento chegava
Me balançava
Com Santa Maria
Eu me concentrava

Eu pedi firmeza
Em concentração
Para os meus irmãos
Que estavam ao meu lado

O vento chegava
Me balançava
Um beija-flor
Ele ali me beijava

( valsa )



80 - DAIME ELE É A VIDA
(Eduardo)

Daime, ele é a vida
Daime, ele é o amor
Daime, ele é Jesus
O nosso Pai Criador

Daqui estou te vendo
Daqui estou te olhando
Estamos numa batalha
Da Virgem Mãe Soberana

Eu peço a Jesus Cristo
E a meu Senhor São João
A minha Senhora Mãe
Segurai a minha mão



133 - FORÇA DAS ÁGUAS
(Sâmua Maria)

Não tem caminho que eu não ande
E não tem rio que eu não atravesse
E nem tem pau que eu não arranque
E nem tem pedras que eu não quebre
E nem tem pedras que eu não quebre
E nem tem pedras que eu não quebre

Não tem doenças que eu não cure
E nem tem mal que eu não afaste
É porque eu sou filho de Deus
É porque eu sou filho de Deus
É porque eu sou filho de Deus
É porque eu sou filho de Deus

Tenho força das montanhas
Tenho força da floresta
Eu tenho força das águas
Que me vem das cachoeiras
Eu tenho força das águas
Que me vem das cachoeiras
Eu tenho força das águas
Que me vem das cachoeiras



134 - GRAÇAS A DEUS
(Antônia Maria)

Graças a Deus aonde eu estou tem Daime
Graças a Deus, Daime nunca me faltou
Sou uma árvore roseante em uma flor
Graças a Deus aonde o Daime está estou

Louvar a Deus e amar com todo amor
São João Batista é o nosso protetor
São João Batista e a Sempre Virgem Maria
É quem nos guia neste caminho com amor



175 - DIA DOS PAIS
(Padrinho Nel)

Viva o dia dos Pais
Viva o Padrinho Sebastião
Que nos deu esse dia
Pra nós gravar no coração

Valei-me meu Jesus Cristo
E valei-me meu São Miguel
Valei-me meu Senhor São Irineu

Daime saiu
Percorreu o mundo inteiro
Daime voltou
Para seu ponto verdadeiro

A Terra se balançou
E a floresta estremeceu
Toda natureza aqui se comoveu

Daime passou
Por muita apuração
Daime passou
Pelas mãos dos judeus

Estou aqui eu vim dar o meu recado
Cuidado meus irmãos
Com o Padrinho Sebastião



183 - O MESTRE ME CHAMOU
(Glauco)

O Mestre me chamou
Pronto eu aqui estou
Me livre e me defenda
Deste mundo sofredor

É só prestar atenção
Tudo que está acontecendo
Que ninguém não fala nada
E o chicote está comendo

Esta é a lição de Deus
Que resplandece sobre a Terra
Àqueles que merecer

Estão todos sorrindo
Todos alegre e satisfeito
Todos dentro da ilusão
E não sabem quem está ferindo

Este é o salão de Deus
Para nós se reunir
E fazer festas juninas



195 - VAMOS CONSAGRAR
(Raoni)

Vamos consagrar
Esse batalhão
Que aqui se encontra
Dentro deste salão

Vamos nós cantar
Com muita alegria
Com o Rei Davi
E a Sempre Virgem Maria

Bato o meu tambor
E toco meu berimbau
Eu louvo a Deus
No Alto do Astral

Essa chamada
É de São João
Estão todos dormindo
Não tão escutando
O som da corneta
De Juramidam

Viva o Rei Davi
Com sua família
Deus abençoou
No Reino da Soberania



218 - A CASA

Essa casa é de Deus
Essa casa é de Deus
Ela tem doze portas
Vinte e seis janelas

Essa casa é de Deus
Essa casa é de Deus
Essa casa é de Deus
Essa casa é de Cura

Essa casa é de Deus
Essa casa é de Deus
Ela tem doze portas
Vinte e seis janelas

Essa casa é de Deus
Essa casa é de Deus
Cada uma porta
São dois sentinelas



Vamos seguir
Com muita atenção
Para nós chegar
Na casa de mamãe

Na casa de mamãe
Na casa de mamãe
Na casa de mamãe
Onde papai está

Onde papai está
Onde papai está
Na casa de mamãe
Colhendo seus filhos
Que lhe procurar



219 - A CHAVE

Quando o Sol sentou
A Lua apareceu
E as estelas do céu
Brilhou, brilhou, brilhou

O Pai Divino
O Pai Criador
E as estelas do céu
Brilhou, brilhou, brilhou

Vós curai os enfermos
Com seu divino amor
E as estelas do céu
Brilhou, brilhou, brilhou

Vamos nós rezar
O rosário de Nossa Senhora
E as estelas do céu
Brilhou, brilhou, brilhou
Pedindo as ‘alviças’ 
A Virgem Mãe de Deus



Aqui eu te aviso
Transformado em beija-flor
Trazendo a saúde
Pra quem for merecedor

Essa é a chave do nosso Salvador
Viva Santo Antônio
E as estelas do céu
Brilhou, brilhou, brilhou



hinário

“ Piso Firme ”

hinos ofertados ao

Padrinho Nel



1 - O CRUZEIRO
(Padrinho Alfredo)

Piso firme, sigo em frente
Na presença do meu pai
A minha mãe está comigo
E eu sou o príncipe da paz

É aqui neste cruzeiro
Aonde está todo amor
Aonde está o sofrimento
E onde está o clamor

É aqui neste cruzeiro
Aonde o mestre expirou
Por vontade das maldades
Mas com meu pai aqui estou

É aqui neste cruzeiro
Onde se consagra todo amor
Me rodeiam todos seres
Com virtude e com vigor



Nesta morada aonde habito
Também habita São João
Reunindo todos filhos
Para sua realização

Ele é o rei do Sol
Que comanda o universo
A rainha está na Lua
A quem eu canto, rogo e peço

As estrelas do firmamento
Obedecem o seu comando
Com a ordem do meu pai
Aqui eu peço, faço e mando



2 - O VENTO ME TROUXE
(Gecila Souza)

O vento foi quem me trouxe
Esta força em meu pensamento
Meu Rei e minha Rainha
Sei que vós sois meu sustento

Com vós eu quero seguir
Com vós eu quero estar
Com vós eu hei de vencer
Ao lado de vós vou brilhar

Recebe do sol e da lua
Concentra em toda natureza
E vem de passos em passos
Te espero Divina Estrela

Meu Pai eu lhe peço força
Com vós eu tenho que seguir
Eu vivo aqui neste mundo
Firmai meus passos aqui

( valsa )



Meu Pai perdoai minhas culpas
Com o vosso santo amor
Minha mãe eu lhe peço força
Confortai o meu coração

Te firma neste caminho
Da Sempre Virgem Maria
Senhor São João Batista
O rei da soberania

Agradeço alegre contente
Agradeço a meu Pai de Amor
Minha Mãe Rainha das flores
Esta força que vós me entregou



3 - DOU LOUVOR
(Regina Pereira)

Santa Maria
Minha flor, minha esperança
Foi quem trouxe este amor
E quem me deu esta crença

Eu dou louvor
Eu dou louvor, eu dou louvor
A meu mestre ensinador
Pois ele é minha flor

Eu vou seguindo
Na estrada do amor
Com meu mestre ensinador
E a rainha das flores

Eu dou louvor...

Eu vou seguindo
E a meu pai peço firmeza
Para eu poder trabalhar
Neste jardim de nobreza

.

.

.

.



Eu dou louvor
Eu dou louvor, eu dou louvor
A meu mestre ensinador
Pois ele é minha flor

Meu São João
Peço a vossa proteção
Para eu poder caminhar
No caminho da salvação

Eu dou louvor...

Meu São João
Lhe entrego a minha família
Na estrada para seguir
Para a soberania

Eu dou louvor...

Vá seguindo
Sempre, sempre direitinho
Para Deus lhe abençoar
Iluminar o seu caminho

Eu dou louvor...

.

.

.

.

.

.



4 - SOU DE DEUS
(Tereza Gregório)

Sou de Deus, sou de Deus
Eu sou de Deus
E com ele eu vou triunfar
E a minha virgem mãe
Ela vai aqui nos libertar

Meus irmãos vamos se firmar
Meus irmãos
Ela, ela vai balançar
Os que prestar atenção
Esses são do meu senhor São João

A barquinha
Ela vai se apresentar
Para aquele que é de São João
E a minha virgem mãe
Ela vai também se apresentar



5 - TÁ-TUM, DEM-DUM (Odemir Raulino)

Neste planeta do meu pai
Tem a linha do Tucum
Tem tá-tum, tem dem-dum
Um um um, um um um

Tá-tum, dem-dum
Um um um um um

E pra seguir nesta linha
É preciso conhecer
Nunca passar dos limites
Do que se pode fazer

Tá-tum, dem-dum
Um um um um um

E somente é liberado
Nesta terra cada um
Destrinchando os mistérios
Destas palavras comuns

Tá-tum, dem-dum
Um um um um um

O meu mestre me chamou
Confiei em minha sorte
Só existem dois caminhos
Um é vida e outro é morte

.

.

.

.

.

.



Tá-tum, dem-dum
Um um um um um

E quando o nosso mestre chega
Todo salão estremece
Dando viva a todos corpos
Quem é fraco esmorece

Tá-tum, dem-dum
Um um um um um

Eu confio no reis fortes
Jesus Cristo e São João
Quem não souber o que é
Nunca prestou atenção

Tá-tum, dem-dum
Um um um um um

Para por aqui parar
Nesta doutrina de mamãe
Afastar todas doenças
Deste povo de Jesus

Amém, amém
Vem, vem, vem

.

.

.

.

.

.



6 - A CRUZ
(Alex Polari)

Meu Deus, me dá coragem
Me dá o vosso amor
Eu quero ser um filho seu
Mesmo sofrendo essa dor
 
Vi Jesus crucificado
Coroado de espinhos
Então o mestre me disse
Essa dor também é minha
 
Nessa hora de agonia
É chorar e ter remorso
Que o mestre vem mansinho
Receber nossos esforços
 
Nessa hora dos terrores
Não se queixe da má sorte
Que o mestre nos ampara
Nos dá vida até na morte



7 - MEU MESTRE
(Sebastião Raulino)

Meu Mestre me mandou
Eu vim me apresentar
Com Amor com alegria
Vamos todos festejar

Vamos todos festejar
Ao nosso Pai que nos cria
Ao meu Senhor São João
E a Sempre Virgem Maria

Meus irmãos vamos louvar
E também vamos amar
Louvar a nosso Pai
É quem tem para nos dar



8 - MUNDO NOVO
(Mad. Conceição - DF)

Que se curem todas as doenças 
Pulse nos corações a vitória
Para eliminar as desavenças
Reine no mundo a misericórdia 

Que cada pessoa se humilhe
Encha de perdão seu coração
O esforço leva a recompensa
De merecer o seu galardão

Que dos quatro cantos desse mundo
Sopre o vento do amor na terra
Para exterminar as impurezas
Do espírito que gera a guerra

Que a luz permeie a criação
Clareando toda escuridão
Vamos construir um mundo novo
Com amor, vigília e oração

( valsa )



9 - ELE É O BRILHO
(Mad. Conceição - DF)

Ele Brilha e faz tudo brilhar
Ele é o brilho da realeza
É através da sua luz brilhante
Que tudo brilha com muita beleza

Quem percebe o poder divino
Procura Deus com amor e calma
Toda grande ilusão desaparece
Porque ele atrai a nossa alma

O infinito e grande amor de Deus
Vai entrando em nosso coração
Completamente sem deixar nenhum espaço
Como um oceano de inteira proporção

Águas divinas do mar de Deus
Me purifiquem para brilhar
Para que eu brilhe e veja o brilho em todos
Em todos seres que eu encontrar



10 - EU PROMETO SER FIEL 
(Salomão Rossy)

Eu prometo ser fiel
Aqui aonde estou
Peço ao meu pai eterno
Daime força e daime amor

Aumentai a minha luz
Para eu ter outro valor
Peço força de vontade 
Pra acompanhar meu professor

Sigo em frente com alegria
Com amor no coração
Ouço o meu melhor amigo
Chamado Sebastião

O que ele está dizendo
Ninguém liga importância
Por isso todos estão sofrendo
Embaraçado na trança



Pra seguir nesta verdade
É preciso união
Não andar com fingimento
E nem ser falso ao seu irmão

O vício que se encontra aqui
Só causa dor e ruína
Vamos todos progredir
E fazer a disciplina

Mais um pedido eu vou fazer
Ao meu divino Pai do céu
Pra dar força e saúde
Para o meu Padrinho Nel



11 - BOM ACONCHEGO
(Felipe Alcure)

Agradeço
Por estar neste caminho
Com meu Mestre na frente
Ao seu lado o padrinho

Esta é a companhia
Que para sempre desejo
Estar com minha família
Neste bom aconchego

É Jesus
Que nos traz este cantar
É quem dá brilho às estrelas
E o clarão ao luar

É aqui que eu encontro
Alegria na vida
Junto com meu Papai
E minha Mãezinha querida



Hoje eu vejo
O dom que a vida me deu
Cultivar esta doutrina
Do Santo Mestre Irineu

Ouço os anjos cantando
Na corte celestial
É o nascimento da luz
Na noite de Natal



12 - REI OGUM
(Jonas Gadelha)

Meu Rei Ogum vem me curar
Vem me curar, vem me guiar
Com todo amor

Meu Rei Ogum da Beira-Mar
Vem me Curar

Meu Rei Ogum vós sois meu pai
Vós sois meu pai, vou te chamar
Pra me ajudar

Meu Rei Ogum da Beira-Mar
Vem me Curar

Meu Rei Ogum vou te chamar
Vou te chamar pra trabalhar
Dentro do meu ser

Meu Rei Ogum da Beira-Mar
Vem me Curar

.

.

.

.

.



13 - GUIAS CURADORES
(Madrinha Nonata)

Eu cheguei aqui
Foi para te curar
Recebe a tua cura
Que eu cheguei pra te ajudar

E só confiar na cura
E lembrar do passado
Quando eu chegava em sua casa
Eu já estava irradiado

Com os meus guias curadores
Aqui estou de volta
Com Bezerra de Menezes
E o Professor Antonio Jorge

Tú es um amigo velho
Das bandas de lá
E também um representante
Lá do Céu do Mapiá

Levanta o pensamento
E alegra seu coração
Que você tem longa vida
Para cumprir sua missão

.

.

.

.

.



Orientando a nossa família
Junto com as suas irmãs
Com a Rita e a Júlia
Vocês seguram esta Missão

Com suas preces e rogativos
Elas estão sempre em oração
Pedindo paz e saúde
Para vocês e todos irmãos

A coisa está muito séria
Dá pra sentir, meu irmão
Só quem passa na matéria
É quem sabe a pressão

Só quem sabe a nossa volta
É o nosso Criador
Confia no Santo Daime
Que é o nosso Curador

Aqui vou me despedir
Te desejando longa vida
Não creias em certos doutores
Nem nas falsas medicinas



Depois do nosso reencontro
Quando você foi desenganado
Através da minha filha
Realizamos aquele trabalho

Sempre foi um bom amigo
De fé e coragem
Largou as falsas medicinas
E se tratou com Santo Daime

Agora foi chamado
Pelo nosso criador
Cumpriu a sua missão
E sua historia aí deixou

Aqui no céu estamos te esperando
Com muita alegria
Para formar um novo time
Pra proteger a nossa familia



14 - LEALDADE
(Jonas Gadelha)

Dou viva a meu Mestre
Que me trouxe aqui
Eu quero acordar
Sou filho de Unaqui

Esta é a voz
Que o vento traz
É a voz do deserto
Meu Padrinho no Astral

Meu senhor São João
Me dê entendimento
Para eu não sofrer
Dentro do grande julgamento

Senhor Jesus Cristo
E a Virgem Maria
Protegei seus filhos
Para seguir nesta linha

A Linha do Tucum
Dentro da lealdade
Mestre Juramidam
Dono de toda caridade

.

.

.

.

.



15 - SEIS HORAS DA TARDE
(Maria Alice)

Já são seis horas da tarde
É hora da oração
O sino já tocou
É hora da oração

Rezar pela nossa família
Pedir a nossa saúde
Pedir aos espíritos de luz
Que nos livre de todo clamor

( valsa )



16 - JARDIM DA NATUREZA
(João Batista Campos “Joca”)

Nesta floresta reina um lindo beija flor
Neste jardim sinto o perfume desta flor
Que toma conta do amanhecer pela alvorada
O seu cantar  meu despertar da madrugada

Canta, canta passarinho, canta canta com amor
Seu cantar é meu conforto e alivia minha dor
Canta, canta passarinho, canta canta beija flor
Seu cantar de alegria revigora o meu amor

Estou no brilho do verde desta natureza
Estou no sol, estou na lua e nas estrelas
Estou no vento e na pureza desta flor
Meu coração fonte de vida deste amor

Neste jardim da natureza reina e canta a passarada
Canta canta a tardezinha, a noite e na madrugada
Canta no clarão do dia melodias com amor
Sou maestro e poesia, encanto lindo e beija flor



17 - A SEPARAÇÃO
(Damião Laurentino)

Vou dizer pra você
Como dói a separação

Dói em mim, dói em mim
Dói em mim no meu coração

Como dói, como dói
A se despedir do meu irmão

Dói em mim, dói em mim
Dói em mim no meu coração

Como dói, como dói
A chegar aos pés de Juramidam

( valsa )



18 - CONFORMAÇÃO
(Mad. Maria Brilhante)

Pelo perfume das flores
Peço que tenham conformação
Estou lá e estou cá
Onde me procurar

Sigo o meu destino
Na minha direção
Para sempre eu estar
Junto de São João

Quando se fecha os olhos
É concentração
Muito infinito com Deus
Todos orixás da constelação

As candeias estão acesas
No altar de luz 
De iluminação
De Jesus e de São João

( valsa )

16\05\18



19 - PASSARINHO   (Vicente Prafivelo)

Voou
O meu passarinho voou
Findou sua missão na Terra findou

Guerreiro
Do meu papai Sebastião
Soldado da Senhora da Conceição

Deixou
Memórias felizes da vida
E uma grande e bela formosa família

Aprendi
Ser forte e trabalhador
Como ele, um guerreiro e vencedor

A saudade
Que invade o meu coração
Dói e aperta e acelera o meu coração

Hoje és
Uma estrela no céu a brilhar
Nos ilumine, com sua luz nos abençoar

.

.

.

.

.

( valsa )

18\05\18



20 - BÊNÇÃO DO PADRINHO
(Luciana Oliveira)

Com a bênção do Padrinho
Vai abrindo o meu caminho
Na força da verdade
Da justiça e do amor

As maldades se dissolvendo
E a verdade aparecendo
Segue sempre na verdade
Perdoa e tem amor

Em pé firme aqui firmado
Se dissolve toda dor
Se encontra a verdade
Na luz do resplendor

O mundo gira mais um dia
Segue em frente com vigor
Tudo está acontecendo
Confia e tem amor



21 - VIVA O PADRINHO NEL
(Cláudia Arruda)

Eu estando com meu pai
Eu estou com meu padrinho
Na terra e no astral
Eu nunca me acho sozinho

Com Jesus em minha frente
Vou seguindo meu caminho
Com meu mestre ensinador
O dono desta doutrina

Trago sempre esta lembrança
Do passarinho cantador
Ele me deu este hino
Pra aliviar a minha dor

Vou cantar com alegria
Para nunca me esquecer
O amor que eu dediquei
Para sempre eu quero ter

Ele é uma estrela
Que agora brilha no céu
Brilha aqui e brilha lá
Viva o Padrinho Nel

.

.

.

.

23\05\18



22 - LUZ DE AMOR
(Odemir Raulino)

Meu papai
Como filho te amo
O tempo me mostrando
O homem que tu és

Sigo em frente
Com Jesus vosso filho
És um Santo espirito 
Que todo homem tem

Tudo vai
Para nascer de novo
Sempre junto ao povo
Com minha mamãe terra

A grande hora
Que todos são chamados
E no brilho do sol
Somos representados

.

.

.



São João
Meu pastor do momento
Meu reconhecimento
De um grande professor

Sua ausência
Que me faz tanta falta
Vi no meio das matas
Minha luz de amor

.



MENSAGEM DE MÃE
(Sônia Palhares)

José Maria
Meu filho amado
Estou a Seu lado 
E você não me vê

Eu sou
Sua dama das flores
E te trago primores
Para o seu bem viver

Pense em mim
Como luz radiante
Uma estrela brilhante
Azul e lilás

Que penetra
No seu coração
E toda preocupação
Se dissolve no ar

Te trago
Uma chave de ouro
Importante tesouro
Para compreender

.

.

.

.

( valsa )



Que existe
Uma vida eterna
E o destino na terra
É sorrir e sofrer

Minha mãe
É minha companheira
E eu sou enfermeira
De um grande hospital

Onde cuido
De almas sofridas
Que o amor de Jesus
Vem aliviar

Terminando
Essa mensagem
Que a sua filhinha
Vai te apresentar

Cante sempre
Essa bela valva
Que ela é a senha
Para viajar

.

.

.

.



RECEBENDO
(Odemir Raulino) 

Recebendo no meu coração
Uma flor que me conforte
Agradeço por tudo de bom
Deus nos livre do que é a morte

Esta é uma mensagem boa
Para nós viver consciente
Aumentai a nossa alegria
E na tristeza um final para sempre

É mais isto que eu tenho a dizer
No meu ponto espiritual
Deus nos cubra com a vossa glória
E nas maldades um ponto final

( valsa )
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