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01 AGORA MESMO ______________________________ 
Padrinho Alfredo - Marcha 

 
Agora mesmo 
Estou dizendo e vou dizer 
Para todos que puder 
E quiser ver 
 
Com certeza 
Digo Deus está em tudo 
O que percebo 
É o que posso dizer 
 
Deus no Sol 
Deus na Lua e nas estrelas 
Deus na terra 
Na floresta e no mar 
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Deus em mim 
Deus em ti, Deus em nós 
Deus em tudo 
E em todo lugar 
 
Deus na vida 
Deus no vento e Deus no ar 
Deus no céu 
E em vosso trono aonde está 
 
Deus matéria 
Aqui na Terra, em todos nós 
Deus sublime 
Na vida espiritual 
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02 TE DOU ______________________________ 
Marcha 

 
Te dou, te dou 
Te dou mais uma flor 
Eu te dou com paz e amor 
Vamos cantar este louvor 
 
No brilho da floresta 
Me vem este ensino 
Vem gravar e ter firmeza 
Nesta pureza divina 
 
Do Sol, da Lua 
Minha mãe, meu pai 
Do vosso brilho radiante 
Iluminando todos iguais 
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Ê quê, está 
Jesus lá no altar 
Do céu vem para salvar 
O seu rebanho ele vem buscar 
 
Chamei e chamo 
E vou chamar 
Como é bom lembrar de tudo 
E como é bom se recordar 
 
Se acordem meus irmãos 
E vejam aonde está 
Flor das águas, minha vida 
Muito tempo aonde está 
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03 ESTOU NA TERRA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Estou na Terra, estou na Terra 
Estou na Terra eu devo amar 
Estou na Terra 
Estou seguindo a doutrina 
Que é para não ver o corpo tombar 
 
Aqui na Terra 
Somos filhos de mamãe 
Lá em cima somos filhos de papai 
Estou na Terra 
Eu vou marchando a vagarinho 
Para chegar ao trono de marfim 
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Estou aqui, estou vendo clarear 
Colhendo as flores 
Que Deus tem para nos dar 
Ouvindo o mestre 
Ensinador desta doutrina 
Que é ele quem vem nos acordar 
 
Se humilha, se humilha 
Se humilha com paz e amor 
Se humilha com todo carinho 
Jesus Cristo ele é rei salvador 
 
Eu vivo aqui neste mundo 
Cumprindo a minha missão 
Dou viva a Deus nas alturas 
E a virgem da Conceição 
 
Agora eu vou terminar 
Com muita satisfação 
Ouvindo a voz do meu mestre 
Que comanda este batalhão 
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04 SE HUMILHA ______________________________ 
Marcha 

 
Se humilha, se humilha 
Se humilha com paz e amor 
Se humilha com todo carinho 
Jesus Cristo ele é rei salvador 
 
Eu vivo aqui neste mundo 
Cumprindo a minha missão 
Dou viva a Deus nas alturas 
E a Virgem da Conceição 
 
Agora eu vou terminar 
Com muita satisfação 
Ouvindo a voz do meu mestre 
Que comanda este batalhão 
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05 MEU PAI A VÓS EU PEÇO ______________________________ 
Marcha 

 

Meu pai a vós eu peço 
Limpai o meu coração 
Me dê uma firmeza 
Oh! Meu senhor São João 
 

Meu mestre a vós eu peço 
Clareai o meu caminho 
Para eu viver neste mundo 
E nunca me achar sozinho 
 

Firmai meu pensamento 
Dentro deste discernimento 
Dai-me força e dai-me luz 
Meu santíssimo sacramento 
 

No céu e na Terra 
Quero sempre conhecer 
Com meu mestre em minha frente 
Para sempre agradecer 
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06 VOU SEGUINDO ______________________________ 
Marcha 

 
Vou seguindo, vou seguindo 
Vou na minha direção 
Para eu poder chegar 
Aos pés do meu São João 
 
Vou seguindo, vou seguindo 
Como vós me ordenar 
Para seguir a doutrina 
Para sempre consagrar 
 
Vou seguindo, vou seguindo 
Com amor e união 
Para seguir a doutrina 
Da Virgem da Conceição 
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07 VAMOS TODOS ______________________________ 
Marcha 

 

Vamos todos meus irmãos 
Vencer o sofrimento 
Esta luz que nos clareia 
Ela é o nosso alimento 
 

Ela é o nosso alimento 
Nós todos temos que ver 
A Terra é quem nos conduz 
E o nosso pai no firmamento 
 

O nosso pai no firmamento 
É quem nos dá a clareza 
Para nós vencer a guerra 
Para ser um filho seu 
 

Para nós vencer a guerra 
É com paz e com amor 
Para ser um filho seu 
No jardim de belas flores 
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08 NO SOL E NA LUA ______________________________ 
Marcha 

 

É no Sol e na Lua 
Na terra e no mar 
Essa luz que nos clareia 
Sempre no seu lugar 
 

É no céu e na terra 
A vida é uma só 
Para aqueles que procura 
Em se compor em seu lugar 
 

Para aqueles que procura 
E limpar sua consciência 
Para seguir a doutrina 
Do nosso pai onipotente 
 

Para seguir a doutrina 
E render obediência 
Para ser um vosso filho 
E viver livre das doenças 
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09 EU VIVO NESTE MUNDO ______________________________ 
Marcha 

 
Eu vivo neste mundo 
Procurando união 
Mas o povo da Terra 
Só enxerga ilusão 
 
Eu vivo neste mundo 
Quero sempre agradecer 
Mas o povo da Terra 
Pouco sente e pouco vê 
 
Eu vivo neste mundo 
Para sempre consagrar 
Perante esta verdade 
Um dia eu quero chegar 
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10 SOU DE DEUS ______________________________ 
2X - Valsa 

 
 
 
Sou de Deus, sou de Deus, sou de Deus 
Só a ele eu desejo louvar 
E para todos que querem a luz 
Sua vida é aonde está 
 
Está no Sol e está na Lua 
Está no vento, na terra e no mar 
E para todos que querem a vida 
Se humilhe e veja aonde está 
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11 MEU PAI QUE ESTÁ NO CÉU ______________________________ 
2X - Marcha 

 
Meu pai que está no céu 
Aliviai a minha dor 
Para eu seguir com fé 
No jardim de belas flores 
 
Eu canto aqui nas matas 
Dentro desta primozia 
Para eu seguir com fé 
No jardim de Santa Maria 
 
No jardim de Santa Maria 
Eu vejo toda a imensidão 
Rogai a Deus por nós 
Oh! Virgem da Conceição 
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12 PEÇO FORÇA AO SANTO DAIME ______________________________ 
Marcha 

 
Peço força ao Santo Daime 
Dentro do meu coração 
Para eu poder chegar 
Aos pés do meu São João 
 
Peço força a meu mestre 
E a sempre Virgem Maria 
Que é eles é quem nos ensina 
A sair das agonias 
 
Que é eles é quem nos ensina 
A sair das agonias 
Para nós poder brilhar 
Junto com a nossa Rainha 
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13 DUAS FLORES ______________________________ 
Odemir - Valsa 

 
 
 
 
 
Eu tenho em mãos duas flores 
Para sempre me lembrar 
Que é papai e mamãe 
A quem eu devo amar 
 
Eu como filho de vós 
Vou seguindo o meu caminho 
Sempre pedindo e rogando 
A todos seres divinos 
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14 EU CONVIDO ______________________________ 
Valsa 

 
 
 
Eu convido todos meus irmãos 
Quem quiser se apresentar 
A esta chamada de Deus 
Que aqui está 
 
É esta a força de Deus 
Que aqui está 
Ela nos dá o conforto 
Para nos purificar 
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15 OH! MINHA MÃE ______________________________ 
Valsa 

 

Oh! Minha mãe 
Aqui estou 
Aqui eu vou 
Dando meu louvor 
 

Meu pai eu peço 
Dai-me a clareza 
Para eu descobrir 
O que vem aí 
 

Vamos meus irmãos 
Prestar atenção 
Para nós conhecer 
Aqui neste poder 
 

Esta é a verdade 
Que Deus nos mostrou 
Para quem tem amor 
E dar o seu valor 
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16 VEJO A CHUVA AQUI NA TERRA ______________________________ 
Marcha 

 
Vejo a chuva aqui na Terra 
O nosso pai é quem nos dá 
Ela vem com toda força 
Para as plantas aguar 
 
Minha mãe, minha rainha 
Dona de todo poder 
É quem nos guarda e quem nos livra 
E nos mostra seu saber 
 
Oh! Meu pai a vós eu peço 
Tenha de mim compaixão 
Para nós poder chegar 
E conseguir união 
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17 VEJO A LUA NAS ALTURAS ______________________________ 
Marcha 

 
Vejo a Lua nas alturas 
E a Terra em seu lugar 
Para ser filho de Deus 
Se componha em seu lugar 
 
É aqui neste caminho 
Que nós vamos obter 
Tem a paz e a saúde 
Para todo mundo ver 
 
Depois que todos ver 
É que vai se declarar 
Nosso pai mais nossa mãe 
É quem vem nos buscar 
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18 NO SER DA FLORESTA ______________________________ 
Valsa 

 
No romper da floresta 
Eu vejo o Sol 
E todas estrelas 
Em seu lugar 
 
No vento e na terra 
E no balanço do mar 
E na Lua 
Para todos se firmar 
 
Penso em meu pai 
E em minha mãezinha 
Ele nos mandou 
Esta ladainha 
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19 MEU PAI ______________________________ 
Valsa 

 
 
 
Meu pai, meu pai, meu pai 
A vós eu peço o meu perdão 
Para eu seguir com vós 
Junto com os meus irmãos 
 
Minha mãe pronto estou 
Para seguir a doutrina 
Junto com o meu São João 
Jesus dá a salvação 
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20 OLHO PRO CÉU ______________________________ 
Marcha 

 
Olho pro céu 
Me arrependo 
Me lembrando do pecado 
E do que Deus está dizendo 
 
Vamos amar 
De bom coração 
Nossa mãe está chamando 
E vamos todos ser irmãos 
 
A nossa mãe 
Nos acompanha 
Vamos todos se firmar 
Se livrando da demanda 
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O nosso pai 
Ele nos guia 
Vamos todos triunfar 
Dentro da soberania 
 
O nosso pai 
É bom professor 
Vamos todos se firmar 
Para vencer os terrores 
 
Estou dizendo 
Estou lembrando 
Desde o tempo de Noé 
Que ninguém está ligando 
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21 ESTOU NA TERRA ______________________________ 
Marcha 

 
 
Estou na Terra 
Estou seguindo a minha linha 
Estou na Terra como vós me ordenar 
Estou na Terra, estou no mar 
Estou no vento, estou aonde procurar 
 
Santo Daime me ensina a ter amor 
Aprender para poder ensinar 
É preciso ter coragem 
Obediência para poder ensinar 
 
Ensinar a todos ter amor 
Aprender para poder ensinar 
Para ser um filho eterno 
É amar e deixar de reclamar 
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22 EU VENHO DO ORIENTE ______________________________ 
Marcha 

 

Eu venho do oriente 
Eu venho do alto mar 
Acompanhado com a Rainha 
Caboclo Mirim Tupinambá 
 

Eu venho do oriente 
Eu venho para curar 
Acompanhado com a Rainha 
Caboclo Mirim Tupinambá 
 

Eu venho do oriente 
Eu venho do alto mar 
Acompanhado com a Rainha 
Para se apresentar neste congar 
 

Eu venho do oriente 
Eu venho do alto mar 
Que eu sou filho do rei Ogum 
E da rainha Iemanjá 
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23 ESTOU SEGUINDO ______________________________ 
2X - Marcha 

 

Estou seguindo 
No caminho de São João 
Cantando este hino 
Dentro do meu coração 
 

Estou seguindo 
Como vós me ordenar 
Cantando este hino 
Neste dia de natal 
 

Estou seguindo 
Na linha de mamãe 
E de Jesus Cristo 
Que comanda este rebanho 
 

Estou dizendo 
E agora vou dizer 
Todos se arrependam 
Sob pena de morrer\ 
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24 ESTOU AQUI NESTE CAMINHO ______________________________ 
Marcha 

 

Estou aqui neste caminho 
Foi meu pai quem me mandou 
Eu ensinar os meus irmãos 
Para todos ter amor 
 

Deixar vida do outro 
E deixar de blasfemar 
Que ninguém não se conhece 
E não se sabe aonde vai 
 

Aqui ninguém conhece 
Deixa tudo como está 
Que na hora do balanço 
Eu quero ver quem vai brilhar 
 

Eu sou, eu sou, eu sou 
Filho do pai criador 
E da minha mãe soberana 
E Jesus Cristo Redentor 
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25 ______________________________ 
Baixinha - Marcha 

 

Seis horas da tarde 
O Sol se põe 
Logo a noite chega 
Com a Lua e todo clarão 
 

Viva o dia seu 
Deste aniversário 
Meu pai me abençoe 
Pois estou a seu lado 
 

Dou viva a papai 
Dou viva a mamãe 
Ele é quem comanda 
Aqui neste salão 
 

Ele é Jesus Cristo 
Ele é o salvador 
Quem não acredita 
Não tem seu valor 
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26 ______________________________ 
Valsa 

 
Salve este aniversário 
Do nosso mestre ensinador 
Vamos cantar com alegria 
Neste jardim da Virgem Maria 
 
Ela foi quem nos mandou 
O nosso mestre aqui para ensinar 
Vamos prestar atenção 
Que é para um dia nós lá chegar 
 
Dentro desta floresta 
Que o nosso mestre aqui nos deixou 
Vamos prestar atenção 
Que é para nós ter o nosso valor 
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27 ______________________________ 
2X - Valsa 

 
Te agradeço mãezinha querida 
Por estar aqui neste lugar 
Te agradeço por estar neste mundo 
Só me resta é agradecer 
 
Te agradeço paizinho querido 
Por me botar neste caminho 
Quero sempre estar contigo 
Para nunca eu estar sozinho 
 
Nesta missão do mestre 
É preciso nós conhecer 
Vamos todos prestar atenção 
E começar do ABC 
 
 
 
 



32 

28 ______________________________ 
Valsa 

 

Salve, salve São Sebastião 
Por que sei que tem todo poder 
Eu lhe peço com toda firmeza 
Curai as doenças de quem merecer 
 

Eu dou viva a meu São Irineu 
Por que sei que presente está 
Dentro deste salão 
Com todos ensinos aqui para ensinar 
 

Eu dou viva a meu São João 
Porque nele a justiça está 
Ele vem trazendo a balança 
Pesando os pecados 
Aqui dos pecadores 
 

Salve, salve a Virgem Maria 
Que é a mãe do salvador 
Ele veio aqui neste mundo 
Curando os enfermos, acalmando a dor 
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29 ______________________________ 
 

 
 
Meu pai, meu pai 
Me dê firmeza para eu ensinar 
Meu filho, meu filho 
Me dê a mão, vamos caminhar 
 
Neste jardim 
Tem muitas flores para eu ensinar 
Precisa amor 
E muito carinho para aguar 
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30 ______________________________ 
3X - Marcha 

 
 
 
Eu tomei o Santo Daime 
Já senti estremecer 
É a quem eu peço firmeza 
Para eu não esmorecer 
 
Aqui nesta floresta 
Onde está todo primor 
Neste lindo jardim 
Aonde encanta o beija-flor 
 
O beija-flor voou 
Aqui dentro deste salão 
Mas poucos foram os que viram 
Por que não prestam atenção 
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31 ______________________________ 
 

 
Meu pai 
Eu estou em suas mãos 
Faça de mim o que quiser 
Neste caminho de São João 
 
Minha mãe eu estou aqui 
Zelando por seu jardim 
Para eu poder merecer 
Chegar em seu trono de marfim 
 
As portas estão abertas 
É para todos viajar 
Porque Deus está em tudo 
E só nos resta confiar 
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Só nos resta confiar 
E ter amor no coração 
A saúde logo vem 
E se despreza a ilusão 
 
O mestre está ensinando 
E nós só leva na rebeldia 
O castigo vem para todos 
Pra respeitar a nossa família 
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32 ______________________________ 
Valsa 

 
 
Este vinho que estamos tomando 
É o mesmo que Jesus tomou 
Hoje estamos falando de Daime 
Pra cada um procurar seu valor 
 
O batismo que estamos fazendo 
Estes seres que aqui estão 
É o mestre quem está mandando 
Pra compor aqui no seu salão 
 
João batizou Jesus Cristo 
Jesus Cristo batizou João 
Estes seres foram batizados 
No sagrado rio de Jordão 
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Este ano que estamos passando 
Foi um ano de muitos terrores 
Vamos receber o ano novo 
Vamos dar paz e com muito amor 
 
Minha Nossa Senhora da Glória 
Protegei a nossa nação 
Nos livrai-me das epidemias 
E nos dê paz em nosso coração 
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33 ______________________________ 
Valsa 

 

Voltei aqui neste mundo 
Que o mestre me mandou 
Para vir curar os enfermos 
Na ordem do pai criador 
 

Eu venho do oriente 
Com prazer e alegria 
Para curar os enfermos 
Dentro da soberania 
 

Meu mestre eu lhe agradeço 
Por mais esta missão 
Que o senhor me mandou 
Para mim e os meus irmãos 
 

Minha mãe, minha mãezinha 
Perdoai a todos coração 
Que vós sois é a flor do rio 
E cativa a todos seus filhos 
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34 CANCELA ______________________________ 
Baixinha 

 
 
 
Deu meia noite 
Quando a cancela bateu 
Chamei seu Tranca Rua 
Para vir me defender 
 
De Ogum Megê 
Recebeu sua espada 
Para dos seus inimigos 
Se defender 
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Do meu pai Xangô 
Recebeu todos os ensinos 
Para expandir 
Para todos seus irmãos 
 
Debaixo do Sol 
Debaixo da Lua 
Mentiroso é aquele que diz 
Que Tranca Rua 
Não é filho de Deus 
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