Centenário

1. O REI ME MANDOU

O rei me mandou
Para eu cantar assim
Para eu bem aprender
E amar a mãe divina

3x
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2. FÉ

Fé, fé
Para poder se trabalhar

3x

Com fé no pai eterno
E na rainha do astral
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3. VAMOS TRABALHAR

Vamos trabalhar
Para chegar lá
Com fé em Deus
E no general
O nosso General
Ele é divinal
Vamos com amor
Para ele abençoar
Ó meu general
Vós nos dê amor
A nossa rainha
E o pai criador
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4. EU VOU TRABALHANDO

Eu vou trabalhando
E vamos trabalhar
Conﬁando em Deus
Para todos nós chegar
Para todos nós chegar
Na soberania
Com Jesus Cristo redentor
E a sempre virgem Maria
Meu mestre a vós eu peço
A vossa santa luz
E o vosso divino amor
Em nome de Jesus
Meu divino pai eterno
Minha sempre virgem Maria
O patriarca São José
E o nosso mestre é o nosso guia
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5. VAMOS PISAR FIRME

Vamos pisar ﬁrme
E não esmorecer
O nosso mestre tem força
Ele tem poder
A casa é da luz
A casa é da verdade
É a casa do amor
A casa é da sinceridade
Vamos ser sinceros
Vamos trabalhar
Vamos com amor
Para se alcançar
Vou arrematar
Com muita alegria
Vamos ter amor
Com muita harmonia
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6

6. O LINDO DAIME

The beautiful Daime
See how it is
It is wonderful
For everyone who has faith
I ask my Master
In my heart
The holy light
Of the Virgin of Conception
Aﬃrm yourself in God
In concentration
That you will have
The holy blessing
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6. O LINDO DAIME

O lindo Daime
Veja como é
É maravilha
Para todos tendo fé
Eu peço a meu Mestre
No meu coração
A santa luz
Da virgem da Conceição
Te aﬁrma em Deus
Em concentração
Que tu terás
A santa benção
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7. MINHA MÃE MINHA RAINHA

Minha mãe minha rainha
Vós me dê a santa luz
Para mim e os meus irmãos
Pelo nome de Jesus
Minha mãe minha rainha
Dona de todo poder
Dai-me o vosso conforto
E não me deixe esmorecer
O mestre ensinador
Veio nos ensinar
É quem roga à divindade
Pelo nosso bem estar
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8. A FORÇA É QUEM ME SEGURA

A força é quem me segura
A força do astral
Ela é que segura todos
Quem quiser acreditar
Esta força é divina
A minha mãe é quem me dá
Sempre eu venho dizendo
Nós devemos se ﬁrmar
A ﬁrmeza é a paz
É seguir nesta retidão
Viva Deus no céu
E a virgem da Conceição

10

9. É COM DEUS NO CORAÇÃO

É com Deus no coração
E a virgem no pensamento

2x

Ao meu mestre aqui na terra
Com ﬁrmeza eu apresento
Segura esta ﬁrmeza
Com força e com coragem
Vamos todos meus irmãos
Firmar esta lealdade
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10. EU VOU REZANDO

Eu vou rezando
Implorando
É minha missão
Também vou cantando
Ao lado de
Juramidã
Meu mestre eu quero
Trabalhar
Na santa casa
Quero lá chegar
A santa casa
Se merecer
Tem a virgem mãe
Para receber
Ó virgem mãe
Rogue ao nosso pai
Por nós na terra
Nos abençoai
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11. CHEGOU O TEMPO

Chegou o tempo
De se apurar
Quem quiser venha
Se apresentar

2x

É a divindade
Que vem apurando
Meu mestre na frente
É quem vai ensinando
Meu mestre me leve
Para esta doçura
Para perto de vós
E da virgem mãe pura
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12. EU CHAMEI O MESTRE

Eu chamei o mestre
Pronto já estou
Eu quero que vós me ensine
Siga neste amor
Siga com este destino
Dentro do poder divino
É maravilhoso
Se todos ﬁzerem assim
Se todos ﬁzerem assim
Cumprindo estes ensinos
Estamo(s) um pouco longe
Mas vamos ﬁcar pertinho
Ó minha virgem mãe
Ó virgem poderosa
Eu venho lhe pedir uma ajuda
Minha santa milagrosa
Eu voltei para dizer
Que somos ﬁlhos de Deus
Se bem trabalhar
E se ﬁzermos por merecer
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13. VÓS SOIS JESUS

Vós sois Jesus
Filho de Maria
Maria é nossa mãe
Jesus é a luz
Eu sou a luz
O conforto eu tenho
Os que forem me pedindo
Eu vou fornecendo
Meu senhor Jesus
O conforto eu quero
Para mim seguir com vós
E com o divino pai eterno
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14. EU TE DOU UM PRESENTE

Eu te dou um presente
De bom coração
Firmeza, ﬁrmeza
Em concentração
Vá sempre seguindo
Prestando atenção
Que tu terás
O santo perdão
Meu pai do céu
Ó minha rainha
Eu peço, eu peço
Tenha pena de mim
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15. DIVINO PAI

Divino pai divina mãe
Meu Jesus Cristo redentor
Vamos amar vamos amar
Vamos amar com grande amor
Eu recebo é com prazer
Com alegria para cantar
Eu dou viva a todos os seres
Neste belo festival
Esta festa é divina
É para todos se alegrar
Com ﬁrmeza e com amor
Jesus Cristo é quem nos dá
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16. O TEMPO TROUXE

O tempo trouxe
Eu aﬁrmei
Que Deus é pai
Soberano rei
A virgem é mãe
De piedade
E o nosso mestre
Nos mostra a verdade
Esta verdade
É o poder
Eu peço a meu mestre
Para nos defender
Vós nos defenda
De todo terror
Vós é o chefe
O nosso defensor
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17. EU FIZ UMA VIAGEM

Eu ﬁz uma viagem
Fui em cima no além
Reconheço que o divino
Tem amor e nos quer bem
Os anjos querubins
Me disseram para mim
Pisa ﬁrme com coragem
E vá zelando este jardim
Meu mestre também mandou
Eu pisar ﬁrme com amor
Vamos todos meus irmãos
E nós seremos vencedores
Vou pegando um a um
A todos eu quero dizer
Que somos ﬁlhos da rainha
E nós havemos de vencer
Se todos me derem gosto
Eu prometo e vou fazer
De vocês belas ﬂores
Aqui dentro do poder
Assim é o mestre dizendo
Para todos seus irmãos
Que este é o poder
Da virgem da Conceição
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17. EU FIZ UMA VIAGEM (continued...)

Meu mestre a vós eu peço
Vós é quem tem poder
Nos dê paz, nos dê saúde
Para todos nós vencer
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18. O MEU MESTRE CONVIDOU-ME

O meu mestre convidou-me
E eu obedeci
Tomei o Santo Daime
E eu me corrigi
Corrigi meu pensamento
Entrei na minha pessoa
Fiz um bonito estudo
Eu já vi que coisa boa
As veias são os rios
E o coração é o mar
A carne é a terra
Como é bom se estudar
Aqui dentro temos tudo
Nesta fonte de valor
O meu mestre me ajudando
Se Deus quiser eu vou
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19. AGORA SIM

Agora sim
Posso aﬁrmar
O mestre é quem cura
Posso acreditar

2x

É minha missão
Eu posso curar
Com ordem suprema
A quem me procurar
Vós me abençoe
Vós me perdoai
Eu lhe considero
Vós como meu pai
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20. O MESTRE ESTÁ EM MIM

O mestre está em mim
Está em ti também

2x

Me apego com meu mestre
Eu sei que vós nos quer bem
Sorrindo eu te entrego
Sorrindo eu recebo
Sorrindo eu esplando
Vamos ter fé em Deus
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21. COM FÉ EM DEUS

Com fé em Deus subi
Fui a casa da santa fé
Encontrei com a rainha
E o patriarca São José
Com fé em Deus subi
Fui a casa da santa fé
Eu vi o meu pai eterno
Conversando com o meu mestre
Com fé em Deus subi
Fui a casa da santa fé
O divino lhe dizia
Tu és o meu ﬁlho eterno
Com fé em Deus subi
Para mim ver como é
Aqui eu peço a meu mestre
Que vós segure a minha fé
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22. AQUI ESTÁ UM SANTO

Aqui está um santo
Que meu pai consagrou

2x

Este santo é o divino
Jesus Cristo redentor
Meu santo a vós eu peço
Aqui nesta missão
Vós nos dê a nossa saúde
E o santo perdão
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23. GRAÇAS A DEUS

Graças a Deus, graças a Deus
E a sempre virgem Maria

2x

Eu recebi, eu recebi
Do meu chefe o que eu queria
O mestre fez, o mestre fez
Eu acreditar no meu Jesus
Vamos todos e vamos todos
Meus irmãos com esta luz
É com fé e é com fé
Que nós havemos de vencer
Vamos todos e vamos todos
Acreditar neste poder
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24. EU ENTREI NUMA ESTRADA

Eu entrei numa estrada
Pronto para trabalhar
Mais adiante eu comecei
A querer desanimar
Me vali do meu mestre
Logo ele apareceu
Me valha santo mestre
Eu peço pelo amor de Deus
Segue em frente meu irmão
Não tem nada que temer
Sou o chefe da sessão
Pronto eu para atender
Agora vamos por aqui
Tenha ﬁrmeza em mim
Olhe em sua frente
Veja que lindo jardim
No meio deste jardim
O que estás enxergando
Enxergo a minha mãe
Que nos está abençoando
A bença minha mãe
Deus te abençoa
Será que eu mereço
A tanta coisa boa
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24. EU ENTREI NUMA ESTRADA (continued...)

A meu mestre eu me entrego
Perante a luz de Deus
Me entrego a minha mãezinha
Estou entregue ao poder
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25. PEGUEI NUMA ESPADA

Peguei numa espada
Para batalhar
Nosso mestre em nossa frente
Vamos todos triunfar
Ó que espada bonita
Eu recebo com atenção
Dentro desta casa
Eu me uno aos meus irmãos
Meu mestre foi quem nos deu
E fez a consagração
Dentro desta casa
Eu dou a voz de união
Nós sendo bem unido(s)
É a nossa obrigação
Dentro desta casa
Eu vivo com satisfação
Trabalho nesta casa
Fazendo procuração
Eu estou com a rainha
E o rei Juramidã
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26. ESTA CASA ESTÁ ELEITA

Esta casa está eleita
Eleita por Deus

2x

Vamos conﬁar
No que o mestre nos deu
De longe eu venho vindo
Nesta casa cheguei
Reconheci meu mestre
A ele eu me entreguei
Ele me recebeu
Com prazer e alegria
Estou pertinho dele
E da sempre Virgem Maria
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27. DAIME É A VIDA

Daime é a vida
Daime é o amor

2x

Daime é a luz
É o nosso Mestre ensinador
Eu ensino é com amor
É com ﬁrmeza e com carinho
Vamos ligar importância
A este trabalho divino
Eu estou aqui
Na luz desta verdade
Cantando e abençoando
A esta irmandade
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28. EU ME SEGURO COM MEU MESTRE

Eu me seguro com meu mestre
Aqui na terra e no astral
Vós me dê força e me dê força
E vós não me deixe eu errar
Já aﬁrmei torno aﬁrmar
Meu mestre é santo divinal
Me desloquei me desloquei
Fui ver de perto espiritual
Fiquei pasmado com a minha mãe
Estava sentada ao vosso lado
Louvada seja louvada seja
Louvada seja a Deus louvado
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29. TRAÍ

Traí, traí, traí, traí
Trá... trá...

3x

Eu chamo o nosso mestre
Comandante no astral
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30. CHEGOU

Chegou, chegou, chegou, chegou
Chegou, chegou, chegou, chegou
Está e está, está e está
Está e esta, está e está
Aqui, aqui, aqui, aqui
Aqui, aqui, aqui, aqui
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31. CHEGUEI NESTE SALÃO

Cheguei neste salão
Eu vim bem acompanhado
Junto com a minha mãe
E o meu paizinho adorado
Eu trouxe fé, eu trouxe amor
E distribuo com meus irmãos
Fortiﬁco a cada um
Não saindo da sessão
Meu mestre eu sempre lhe pedi
E sempre eu vou obtendo
Mas eu não sei para onde eu vou
E eu não sei o que estou fazendo
Vá fazendo sempre assim
E nunca queira ser ruim
Você tem preciosas ﬂores
Do precioso jardim
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32. O NOSSO JARDIM FLOROU

O nosso jardim ﬂorou
Com ordem do criador
Nosso mestre está presente
Junto com estas três ﬂores
Ele está aqui conosco
E não devemos esmorecer
É fortaleza do mundo
E rei de todo poder
O mundo está se balançando
E muito vai se balançar
Tenho fé em nosso mestre
Que vamos todos triunfar
A meu mestre eu me apresento
Junto com os meus irmãos
Peço que vós nos perdoe
E vós nos dê a salvação
Sempre eu digo a meu mestre
Eu sou um seu irmão humildade
Peço que vós me defenda
Das garras do inimigo
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33. ESTE É PAPAI

Este é papai
E esta é a mamãe
Esta é a força
Que nos acompanha
Que nos acompanha
E esta é a verdade
Dando o conforto
A esta irmandade
Esta irmandade
É preciso se unir
Unidos somos fortes
Mais fácil de seguir
Mais fácil de seguir
E receber a instrução
De Deus e da rainha
E do rei Juramidã
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34. LÁ VEM O FILHO DE DEUS

Lá vem o ﬁlho de Deus
Brilhando, brilhando
Brilhando, brilhando
E eu daqui estou enxergando
Aqui é ele quem fala
Cuidado, cuidado
Cuidado, cuidado
Que os dias estão contados
Ele também está dizendo
Firmeza, ﬁrmeza
Firmeza, ﬁrmeza
Nesta divina pureza
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35. PEDI LICENÇA A MEU MESTRE

Pedi licença a meu mestre
Para mim esclarecer
Aqui dentro desta casa
Existe um grande poder
É aqui caros irmãos
Onde reina a alegria
O nosso mestre está brilhando
Assim como brilha o dia
Esta verdade é pura
Vejo aqui tudo brilhar
Brilha o mestre ensinador
E quem nele se ﬁrmar
Vou seguindo os meus passos
Vou por aqui devagar
Conﬁando no divino
Nós havemos de chegar
Cheguei, cheguei, cheguei
Dentro de um salão
No domínio do império
Do meu senhor São João
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36. ESTOU OLHANDO PARA O TEMPO

Estou olhando para o tempo
E vejo o tempo muito sério
Lá vem tempo e lá vem tempo
É o tempo do império
Meu mestre nos valei
E não nos deixe esmorecer
Que nós não nos governamos
Quem nos governa é vossa mercê
Em vossos pés estou
Lhe pedindo humilhado
E o que vós vai me dando
Eu recebo conformado
Vamos todos meus irmãos
Se ﬁrmar neste poder
É o poder da escolha
Este veio foi pra valer
Eu me sinto satisfeito
Bem alegre e agradecido
Com os ensinos do meu mestre
Que eu tenho recebido
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37. O SOL RAIOU

O sol raiou
E iluminou
Louvado seja
O criador

2x

Eu canto aqui
Eu canto lá
Canto com força
Onde precisar
Completei
O meu hinário
Perante a luz
Num santuário
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38. MAIS UM

Mais um, mais um, mais um
Que é para eu te dizer
Enfrente meu irmão
Não vá esmorecer
O mestre é rei dos mestres
Está no meu coração
Em um altar consagrado
Pertinho de mamãe
Aqui a vós eu peço
Tenha de mim compaixão
Me dê a minha saúde
E de todos os meus irmãos
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39. EU TENHO FÉ

Eu tenho fé em meu Jesus
Que ele há de me curar

3x

É curador, é curador
A meu Jesus eu dou louvor
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40. TANGIDO POR UMA FORÇA

Tangido por uma força
Suspendi o meu pensamento
Avistei um lindo palácio
Submerso no ﬁrmamento
Segui os meus passos em frente
Fui naquela direção
Chegando eu fui recebido
Como um grande cidadão
Dentro daquele palácio
Eu vi uma grande luz
Prostei-me diante dela
Era o meu senhor Jesus
A ele eu pedi conforto
Luz para navegar
Pedi-lhe o santo perdão
Força para batalhar
Aí ele me levou
A uma feliz mansão
Botei os olhos – enxerguei
A virgem da Conceição
A ela eu pedi ﬁrmeza
E a vossa companhia
Ali ﬁquei encantado
De ver tantas maravilhas
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40. TANGIDO POR UMA FORÇA (continued...)

Ela saiu me levando
Me mostrando o vosso amor
Fiquei surpreso e pasmado
Diante do criador
Me reconcilio a meu pai
Peço a vossa benção
Narrei o meu trabalho
Com grande satisfação
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41. EU ESTAVA MIRANDO

Eu estava mirando
Na casa de um amigo
Uma voz me falou
Deus está contigo
Isto me alegrou
Com a voz eu me ﬁrmei
Segui o meu caminho
No astral eu entrei
Quando eu entrei
No astral superior
Dei viva a minha mãe
E viva ainda dou
Eu digo aos meus irmãos
Sem medo de errar
Sem sofrimento
É difícil de alcançar
Por isso estou sofrendo
Mas sofro conformado
Tenho a minha mãe
Meu mestre está a meu lado
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42. MAS QUE BELEZA

Mas que beleza
Eu fui bem tratado
Louvado seja
A Deus louvado
Eu agradeço
A dedicação
Do presidente
O nosso irmão
Ao mestre eu peço
Pelo vosso brilho
Eu quero ser
Um vosso ﬁlho
O caminho é reto
Tenho que acertar
É balançando
Vou balançar

47

43. VÓS ME DÊ VOSSO CONFORTO

Vós me dê vosso conforto
Para eu poder receber
Das vossas mãos
O que eu desejo
Pronto eu te dou
Mas não deixe escapulir
Com saúde tudo é bom
E sem saúde tudo é ruim
Eu agradeço a meu mestre
E também aos meus irmãos
Deus abençoe a todos
Esta é a minha intenção
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44. AQUI TE QUERO

Aqui te quero onde eu te deixei
Aqui te quero onde eu te deixei
Aqui te quero onde eu te deixei
Aqui te quero onde eu te deixei

2x

Meu mestre é bom eu aﬁrmei
Meu mestre é bom eu aﬁrmei
Meu mestre é bom eu aﬁrmei
Meu mestre é bom eu aﬁrmei
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45. NÓS DEVEMOS RESPEITAR

Nós devemos respeitar
O nosso presidente

2x

Nós não merecemos nada
Sem que ele vá na frente
São palavras do meu Mestre
Não tem nenhum ﬁngimento
É coisa que está escrita
Lá em cima no ﬁrmamento
O presidente diz
O mestre faz a conﬁrmação
Para todos se unir
Vamos todos dar as mãos
Agora eu vou pedir
Pela força desta sessão
Eu quero alcançar os pés
Da virgem da Conceição
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46. QUEIRA RECEBER

Queira receber
Este lindo presente
Da nossa mãe soberana
E de Deus onipotente
A luz é iluminante
E a todos iluminou
Recebo com prazer
Esta bendita ﬂor
A força é divina
Baixou lá do astral
E o tempo renovou
Afastando todo mal
Vamos todos seguir
Vamos todos se alegrar
Vamos vencer a batalha
Estamos perto de chegar
O mestre está contente
Ele me abraçou
Ele abraça todo mundo
Se souber dar o seu valor
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47. MINHA MÃE MINHA RAINHA

Minha mãe minha rainha
Foi ela quem me mandou
Eu dizer para os meus irmãos
Vamos cantar com amor
Meu mestre me confortou
Eu tenho alguma coisa a dar
Com a vossa ajuda
No que vós determinar
Meu mestre me ensine
Eu não sei agradecer
Vossa bondade é santa
Aqui dentro do poder
Eu peço aos meus irmãos
Vamos todos se unir
Dar gosto ao nosso mestre
Ele quer ver nós felizes
Ele está aqui
Não se pode duvidar
Eu aponto lá está ele
Lá está, lá está, lá está
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48. MAS COMO É LINDO

Mas como é lindo
No amanhecer

valsa

Meu Pai resplandece
O meu Pai tem poder.
Mas como é lindo
No meio do dia
Louvado é meu Pai
E a Virgem Maria.
Mas como é lindo
No cair da tarde
Meu Pai abençoa
A toda irmandade.
Meu Mestre na frente
Nos dando a luz
É o Salvador,
O nosso Jesus.
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49. VÓS SOIS O MEU REI PASTOR

Vós sois o meu rei pastor
O príncipe que eu mais sonhava

2x

Em mim ele sempre habitou
Mas eu não acreditava
Agora sim acredito
Com ele eu quero estar
Com ele eu sinto prazer
Com ele eu posso alcançar
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50. ESTA É UMA MENSAGEM

Esta é uma mensagem
Que veio do astral
Foi meu mestre quem mandou
Esta luz é divinal
O mestre vai falar
E já está falando
Vamos para frente
Eu daqui estou olhando
A minha riqueza é grande
Muito eu tenho para dar
Primores mais primores
Para quem me procurar
Tem luz para navegar
Tem conforto e tem amor
A porta está aberta
Para chegar onde estou
A promessa é divina
Eu não posso falhar
Havendo obediência
Eu nunca hei de faltar
Meu mestre a vós eu peço
Saúde e alegria
Peço que vós me mantenha
Sempre na soberania

55

50. ESTA É UMA MENSAGEM (continued...)

Sempre na soberania
Junto com meus irmãos
Perante as autoridades
Que existe(m) em vosso salão
Dentro do vosso salão
Eu me sinto à vontade
Vós sois a minha guia
Até na eternidade
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51. VAMOS TER OBEDIÊNCIA

Vamos ter obediência
Ao nosso presidente
Porque ele é o responsável
Por toda essa gente
O mestre lhe dá a força
E brilho no salão
Vamos todos acompanhar
Com amor no coração
Que ele está aqui
Na ﬁgura de um santo
Ele veio aﬁrmar
A verdade deste cântico
Não é coisa que eu faça
Meu mestre é quem manda
Quem quiser que duvide
Se quer mangar que mangue
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52. ESTE É UM CRISTAL

Este é um cristal
Eu estou vendo agora
Dentro dele eu avisto
Uma bonita senhora
A meu mestre eu agradeço
Por tanta coisa boa
Na cabeça da senhora
Eu avisto uma coroa
Vós sois maravilhosa
Uma bela criatura
Vestida com seu manto
É grande a formosura
Perguntei a meu mestre
Com toda diplomacia
Quem é esta senhora
É a sempre virgem Maria
ó minha virgem santa
ó virgem piedosa
Socorrei os vossos ﬁlhos
Vós como mãe poderosa
Eu vivo neste mundo
O meu viver é desprendido
Só trabalho para ser
De vós um ﬁlho querido
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53. EU ENTREI NUMA ESTRADA

Eu entrei numa estrada
Ia um pouco distraído
Mas eu não estava só
Meu mestre estava comigo
Que ele é meu guia
E é um ser divinal
Dentro desta caminhada
Entramos no astral
Quando eu quis esmorecer
Já estava sem jeito
Meu mestre me ajude
Perdoe os meus defeitos
Daí eu prossegui
E a luta foi pesada
Mas conﬁando em Deus
Nada para Deus é nada
Deus é soberano
Eu tenho que ﬁrmar
O meu trabalho eu apresento
O valor é vós é quem dá
Depois de uma conferência
Com o poder divino
Me mandaram eu voltar
Trazendo este hino
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54. ESTÁ DE FESTEJO

Está de festejo
No reino divino
Viva o grande rei
E viva a rainha
A alegria é grande
Em todos meus irmãos
Viva o chefe império
E viva São João
Dou viva com amor
No poder tenho fé
Viva os meus irmãos
E viva São José
Quem toma Daime aprende
Eu aprendo é com alegria
Este é o festejo
Da virgem Maria
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55. MEU MESTRE É REI

Meu mestre é rei de todo conforto
Confortai meu coração
Para eu seguir com ﬁrmeza
Na missão
Meu mestre é rei de toda luz
Iluminai meu pensamento
Para eu seguir com ﬁrmeza
No onipotente
Neste silêncio eu vou chegando
Devagarinho vou alcançando
Que Deus é pai e a virgem é mãe
Estou enxergando
Graças a Deus e a minha rainha
Mais graça(s) eu dou a São José
E a Jesus Cristo
Que é meu mestre ensinador
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56. CONFIA UM POUCO NELE

Conﬁa um pouco nele
Mas também conﬁa em si
Se todos ﬁzerem assim
Seremos todos felizes
Tudo está tão belo
Com a clareza do dia
Jesus é o salvador
Mamãe a virgem Maria
A luz está tão clara
Todos prestem atenção
É a rainha da luz
E o rei Juramidã
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57. AOS MEUS IRMÃOS EU VOU DIZER

Aos meus irmãos eu vou dizer
Digo porque eu sou mandado
Estamos todos no apuro
E tudo está sendo apurado
Assim é que eu vou seguindo
Toda vida eu quero estar
Junto com a minha mãe
E o meu papai lá no astral
O meu pai é muito rico
No mundo não tem igual
Ele é rei do mundo inteiro
Pobre é quem duvidar
A minha mãe é tão formosa
Linda em sua simpatia
Rainha do mundo inteiro
Minha amorosa Maria
Todos têm os seus problemas
E é preciso resolver
De uma forma ou de outra
Conﬁando no poder
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58. AMOR EU CHAMO AMOR

Amor eu chamo amor
Amor, amor já vem
Amor é puro amor
Feliz é quem tem
Eu amo o pai eterno
Amo também a rainha
Eu amo a Jesus Cristo
O mestre que me ensina
Sempre chamo o meu mestre
Porque eu devo chamar
Porque ele nos ajuda
Para todos triunfar
O nosso mestre está aqui
Está ali, está acolá
Com o vosso amor
Está em todo lugar
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59. EU FIZ UMA LINDA VIAGEM

Eu ﬁz uma linda viagem
Em busca da minha saúde
Sempre pedindo a meu mestre
Por vosso amor me ajude
Dentro desta jornada
Cheguei numa fortaleza
Meu mestre foi me dizendo
Aqui existe ﬁrmeza
Com muita ﬁrmeza eu digo
Mas isso é sem querer ser
Estou seguro com o mestre
Eu devo lhe obedecer
Venci esta batalha
Com força superior
Louvado seja o meu mestre
O nosso bom professor
Papai é sempre papai
Mamãe é sempre mamãe
O mestre é sempre o meu mestre
O chefe deste rebanho
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60. MAS QUANDO É

Mas quando é, meu divino mestre
Que vós vem nos encontrar

2x

Com paciência se vence tudo
É a resposta que eu tenho a dar
Vós sois a luz, vós sois o brilho
Sois o perfume desta ﬂor
Rogai a Deus por todos nós
Nos socorrei com vosso amor
Pelo sinal da santa cruz
Livrai-nos Deus de todo mal
Está fechado este trabalho
Com a cortina celestial
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61. EU FIZ UM GRANDE PEDIDO

Eu ﬁz um grande pedido
A meu mestre ensinador

2x

Ele me deu com ﬁrmeza
Com carinho e com amor
Recebi este presente
Que meu mestre me entregou
Agora eu vou possuir
Mas o dono é o senhor
Aos meus irmãos eu digo
Com alegria e com amor
Vou continuar pedindo
A meu mestre ensinador
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62. NÃO SOU MAIS DESTE MUNDO

Não sou mais deste mundo
Mas venho te dizer
Pisa ﬁrme com coragem
Para a batalha vencer
Tudo o que Deus faz é certo
Não temos que reclamar
Todos ﬁquem sabendo
Ninguém veio pra ﬁcar
Este mundo é muito bom
Mas é tudo passageiro
Os primeiros são os últimos
E os últimos são os primeiros
Eu vivo satisfeito
Nesta luz de cristal
Vivo a verdadeira vida
Que é a espiritual
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63. ME DESDOBREI NUM TRABALHO

Me desdobrei num trabalho
Para eu poder alcançar
Reconheci meus erros
Meu mestre vai perdoar
Eu perdôo, está perdoado
Mas eu vou assinar
Volta ao teu caminho
E te componha em teu lugar
Eu sou o mensageiro
E também sou jardineiro
Aqui eu te coloco
Tu também és meu herdeiro
A vós eu agradeço
A vossa divina atenção
Agradeço a minha rainha
Eu agradeço ao meu irmão
Este irmão que eu falo
É preciso eu dizer
Na direção do trabalho
O meu mestre está com ele
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64. VEJO EM NOSSA FRENTE

Vejo em nossa frente um lindo jardim
Com muitas ﬂores perfumosas
E o perfume é de jasmim
Eu sei quem sou, eu tenho amor
Eu sei quem sou, eu tenho amor
Eu sei quem sou, eu tenho amor
Neste balanço, eu vou balançar
Este balanço aqui na terra
É o mesmo balanço do mar
Eu sei quem sou, eu tenho amor
Eu sei quem sou, eu tenho amor
Eu sei quem sou, eu tenho amor
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65. MEU MESTRE ME AJUDE

Meu Mestre me ajude
Para eu poder receber
Receba esta fortuna
E a fortuna é de você
Não quero só para mim
Eu distribuo com meus irmãos
Vós é quem me determina
Eu sou apenas o guardião
A história é bonita
Vamos prestar atenção
O valor que o mestre tem
Não podemos dizer que não
Estou falando é com certeza
Não tenho medo de errar
Que aqui dentro da verdade
Eu aprendi a conﬁar
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66. LUIZ

Luiz
Ouvi esta voz me chamar
Eu segui bem direitinho
Fui com meu mestre me encontrar
No meio de um salão
Ele mandou eu me sentar
Numa bonita poltrona
Lá na vida espiritual
É bom se ter amigos
Mas o melhor é se ﬁrmar
Que a coisa está muito séria
E é preciso nós rezar
Eu convido os meus irmãos
De todo meu coração
Para nós seguir na paz
Com nosso rei Juramidã
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67. O NOSSO MESTRE DISSE

O nosso mestre disse
Nós podemos aﬁrmar
Nesta era de oitenta
Tudo tem que melhorar
Eu peço para todos
Crerem nesta aﬁrmação
O nosso mestre é o nosso amor
Dominador da sessão
Eu também quero pedir
Vamos ter obediência
Aos ensinos de papai
O titular da providência
O tempo vai passando
Mas o tempo vem aí
O mesmo tempo está dizendo
Precisamos se unir
Se nós vivermos unidos
Teremos facilidade
E seremos vencedores
Com a luz desta verdade
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68. TOMA PARA TI

Toma para ti
Este cabedal
O teu trabalho tem valor
Aqui na terra e no astral
Nosso mestre é bom
Eu devo agradecer
Dentro desta luz aqui neste mundo
Ele é quem pode nos socorrer
A vós eu prometo de sempre zelar
Com obediência os vossos ensinos
A minha esperança é de alcançar
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69. EU VI O TRIUNFO

Eu vi o triunfo
Do nosso presidente

2x

Com alegria ele vai
Pisar no batente
Meu senhor Jesus
É nosso salvador
É ele quem roga por todos
E nos tem amor
Tudo isso eu vi
Que ele me mostrou
Agora vamos meus irmãos
Zelar com amor
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70. EU NÃO SEI COMO VAI SER

Eu não sei como vai ser
Porque não querem acreditar
Mas está vindo é tudo certo
Com certeza vou acertar
Feliz será aquele
Que acreditar nesta verdade
Dentro desta luz de amor
Encontrará facilidade
Porque Deus é soberano
E a virgem da Conceição
O nosso mestre nos dá conforto
Para seguirmos na missão
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71. EU IA POR UM CAMINHO

Eu ia por um caminho
Adiante eu encontrei
Com a claridade
Que eu me assustei
Eu vi na minha frente
Um grande senhor
Ele disse para mim
Porque se assustou
Eu sou bom companheiro
No domínio desta luz
Com a sempre virgem Maria
E o menino Jesus
Eu ﬁquei satisfeito
Com aquela contemplação
Do nosso presidente
O nosso ilustre irmão
Ele me abraçou
Apertou na minha mão
Me parabenizou
E alegrou meu coração
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72. O MEU MESTRE É QUEM SABE

O meu mestre é quem sabe
O que eu vim fazer
E por isso eu conﬁo
Que eu tenho que vencer
Eu vim para este mundo
Aprender a trabalhar
Trabalho para ser ﬁlho
O meu desejo é alcançar
A meu mestre eu pedi força
Conforto par a seguir
Peço que vós me ensine
Esta porta eu quero abrir
Pegue nesta chave
Pode abrir devagarinho
Aqui entra todos
Os de corações mansinhos
Logo eu entrei
Já vi lindas maravilhas
Do divino senhor Deus
E da sempre virgem Maria
Aqui neste salão
Meu mestre me deu pousada
Ele disse para mim
Tu pertence a minha armada
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73. PENSAMENTO POSITIVO

Pensamento positivo
Preste atenção no que veio fazer

3x

O nosso Deus é grande
E o teu mestre tem poder
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74. SOIS DIVINA

Sois divina e sois poderosa
Vós sois a mãe santa
Eu posso chamar
Minha mãe é ditosa

2x

Sois divino e sois poderoso
Vós sois o pai santo
Eu posso chamar
O meu pai é ditoso
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75. A MEU PAI EU ME ENTREGUEI

A meu Pai eu me entreguei
E com ele eu viajei
Foi num bonito salão
Que com ele eu me encontrei
Este salão é bonito
O seu piso é dourado
Eu ﬁquei mirando nele
Relembrando o meu passado
O que passou se passou
Vou caminhado para frente
Na presença do meu pai
Eu lhe presto continência
Volte vá trabalhar
No meu comando e é pesado
Lembre sempre do meu nome
E conte comigo a seu lado
Eu conﬁo no meu pai
Conﬁo no meu presidente
Encostado ao assessor
Pisaremos no batente
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76. O MEU MESTRE ME ENSINOU

O meu mestre me ensinou
E segurou a minha fé
Mandou eu esplandir
Para os meus irmãos verem como é
É dentro deste balanço
Que ele mandou eu vir citar
É coisa que se adquire
Se esforçando e se trabalhar
Vamos todos meus irmãos
Bem seguir nesta missão
Com fé em nosso mestre
E na virgem da Conceição
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77. ME DERAM PRESENTE

Me deram presente, me deram presente
Me deram presente, me deram presente
Estou contente, estou contente
Estou contente, estou contente
Eu sigo em frente, eu sigo em frente
Eu sigo em frente, eu sigo em frente
Com meu presidente, com meu presidente
Com meu presidente, com meu presidente
O presente é celeste, o presente é celeste
O presente é celeste, o presente é celeste
De junto do mestre, de junto do mestre
De junto do mestre, de junto do mestre
De noite e de dia, de noite e de dia
De noite e de dia, de noite e de dia
Com a virgem Maria, com a virgem Maria
Com a virgem Maria, com a virgem Maria
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78. EU DIGO FÉ

Eu digo fé, fé, fé
Que tudo pode acontecer
Atenção muita atenção
Que tudo aqui é o poder
O nosso mestre está conosco
Com amor se manifesta
Com vosso brilho no salão
No festejo desta festa
E dentro do seu brilho
Todos têm que apresentar
E pedir o nosso perdão
Ele é quem pode perdoar
A meu mestre eu me apresento
Dando todo o seu valor
Estou olhando para ti
E eu olhando para o senhor
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79. EU TE ENTREGO

Eu te entrego e eu recebo
É com amor
Você assessore com cuidado
Meu assessor
Eu vou seguindo de passo em passo
Com alegria
O nosso mestre me saudou
Com um bonito bom-dia
Eu vou subindo e vou cantando
Com harmonia
Vou saudando o nosso mestre
Com toda sua família
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80. MEUS IRMÃOS EU VOU CONTAR

Meus irmãos eu vou contar
Uma história verdadeira
Deus do céu e a rainha
São as pessoas primeiras
Depois veio o nosso mestre
Ensinando a verdade
Com todos seres divinos
Da sua santidade
Trouxe um bom presidente
Membro da sua família
Também trouxe um assessor
Com toda sua assessoria
Nosso mestre ele está
Tudo aqui apreciando
O seu comando tem força
E é força do soberano
Pronto meu senhor mestre
Já ﬁz a distribuição
Veja se esta história
Tem fundamento ou não
A história é bonita
Nosso mestre é quem diz
E quem considerar
Será muito feliz
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81. NÃO SE ADMIRE

Não se admire
Está aqui a prova
Se você acertar
Tudo se renova
Vá dizendo
Na sua consciência
Qual é o melhor
É a inteligência
Vá me dizendo
No seu pensamento
A nossa ﬁrmeza
Vem do ﬁrmamento
Vá me dizendo
No seu coração
A luz deste mundo
É o meu irmão
Vá me dizendo
Que também é sua
A força da terra
Vem do planeta lua
É isto mesmo
Está aprovado
Tudo vai crescer
Bem multiplicado
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82. Ó MEU DIVINO PAI

Ó meu divino Pai
É pai da caridade
Vamos nós ao vosso reino
Seja feita a vossa vontade
Eu peço ao pai eterno
Pelo nome de Jesus
Perdoai as nossas culpas
Vós nos dê a nossa saúde
Eu peço ao pai eterno
Tudo quanto me agrada
Alegria entre todos
E muita paz nas nossas casas
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83. É UMA ORDEM

É uma ordem
Supremacia
E quem mandou
Foi a virgem Maria
Vamos rezar
E prestar atenção
E considerar
Este bom irmão
Este bom irmão
Ele tem valor
Vamos preservar
É o assessor
Vamos trabalhar
Nesta verdade
Pode usar o meu nome
Sem falsidade
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84. MEU MESTRE ESTOU AQUI

Meu mestre estou aqui
Lhe pedindo segurança
Te segura com ﬁrmeza
Vou formar minha aliança
Pisa ﬁrme com coragem
Dentro desta formatura
Com o poder de Deus
Ele mesmo é quem segura
Treme o corpo e balanceia
Firmeza no seu lugar
Que o tempo é chegado
E é preciso aproveitar
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85. E EU SAÍ SEGUINDO

E eu saí seguindo
Com a esperança de alcançar
Encontrei-me com o mestre
Com vós eu quero falar
Vá pedindo o que tu queres
Te dou com estimação
Peço que vós dê conforto
Saúde para o meu irmão
Vou fazer o teu pedido
Pode ﬁcar na certeza
Aqui dentro temos tudo
É proibido pobreza
Fico alegre e agradecido
Eu prometo respeito
Aqui dentro da verdade
Para seguir é com jeito
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86. O DIVINO PAI FALOU

O divino pai falou
Eu parei para escutar
Parou o sol, parou a lua
Parou estrela, parou a terra
Parou o vento e parou o mar
O que o divino pai falou
Pedi licença para citar
Que os anos se passaram
A disciplina de outrora
O jeito que tem é voltar
Meus ﬁlhos eu vou dizer
Cuidem de se segurar
Que a verdade é divina
E a todos eu dou direito
Para nela se olhar
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87. EU CHEGUEI NUMA ESCOLA

Eu cheguei numa escola
Para receber estudos
Quando me surpreenderam
Me entregaram um escudo
Recebi com muito gosto
Para nossa proteção
Corro pra lá e pra cá
Dando viva a São João
O mistério da fogueira
Na noite de São João
É um símbolo verdadeiro
Dentro do mundo cristão
Dentro do mundo cristão
Não se falsiﬁca nada
E se falsiﬁcar
Tem o fogo para queimar
Dentro destes estudos
É bom se segurar
E para merecer respeito
Tem que também respeitar
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88. AOS MEUS IRMÃOS ESTOU DIZENDO

Aos meus irmãos estou dizendo
É para se acreditar
Eu vi o mundo estremecer
Eu vi tudo tremular
A bandeira desfraldou
O mestre mandou eu passar
Junto com os meus irmãos
Precisamos trabalhar
Não existe impedimento
E não podemos ﬁcar parados
E para seguir com o mestre
Segue certo e não errado
Eu vou seguindo com certeza
No nosso pai criador
O mestre mandou eu gargalhar
Quando ele gargalhou
Eu quero ver muita alegria
Ouvi o mestre dizer
Que dentro da ignorância
Muita gente vai sofrer
Eu estando com o mestre
Eu não posso me envergonhar
Eu peço que vós dê licença
Com meus irmãos eu vou passar
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89. VOCÊ TEM A DEVIDA LICENÇA

Você tem a devida licença
De se ﬁrmar no seu lugar
Bem na certa acertei com certeza
E os ensinos vão multiplicar
Os ensinos vão multiplicar
São palavras do meu professor
Bem na certa acertei com certeza
Vou dizendo e aﬁrmando eu sou
Vou dizendo e aﬁrmando eu sou
Eu conﬁo no divino poder
Bem na certa acertei com certeza
Com ﬁrmeza iremos vencer
Com ﬁrmeza iremos vencer
Encostado(s) ao nosso assessor
Bem na certa acertei com certeza
O caminho que o mestre andou
No caminho que o mestre andou
Não se pode fazer confusão
Bem na certa acertei com certeza
É bonita esta aﬁrmação
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90. AO DIVINO MESTRE EU PEÇO

Ao divino mestre eu peço
Pelas santas horas que são
Não nos deixe esmorecer
E nem cairmos em aﬂição
Eu não deixo esmorecer
E nem cair em aﬂição
Eu sou o mestre ensinador
Dominador da sessão
Eu sou o mestre ensinador
Dominador da sessão
Eu tenho amor ao pai eterno
E também aos meus irmãos
Tudo vai se equilibrar
A minha palavra eu dou
Dentro desta garantia
Onde eu emprego o meu amor

96

91. EU RECEBI UMA GRANDE ORDEM

Eu recebi uma grande ordem
Dentro de um salão
Para eu fundar com ﬁrmeza
Amor, paz e união
Pode ﬁcar ciente
E quem quiser pode escrever
A quem Deus promete não falta
É para todo mundo ver
Vai seguindo sempre humilde
Deixa quem quiser falar
Se não conﬁar perdeu
É preciso conﬁar
Meu mestre estou aqui
A serviço da verdade
O que é bom sempre repete
Estou me sentindo à vontade
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92. NO DIVINO SENHOR DEUS

No divino senhor Deus
Eu enxerguei uma grande luz
Numa noite de Natal
Quando nasceu Jesus
Quando nasceu Jesus
A luz foi resplandecente
Com a sempre virgem Maria
E os três reis do oriente
O patriarca São José
Vós esposo de Maria
Viva o nosso Salvador
Que é o dono deste dia
Jesus Cristo está aqui
Com todos seres divinos
Uma coisa que faz pena
Tem muita gente dormindo
Vamos todos meus irmãos
Trabalhar e se ﬁrmar
Todos têm que renascer
Para poder renovar
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93. DENTRO DO MEU PENSAMENTO

Dentro do meu pensamento
Tudo foi bem planejado
Com ajuda de uma força
Estamos todos reforçados
Este divino reforço
É do nosso criador
É da sempre virgem Maria
E do mestre ensinador
Neste divino poder
Não podemos vacilar
Que o nosso mestre é grande
Ele tem para nos dar
Dentro de uma segurança
Eu vi quando baixou
A saúde completa
Do nosso assessor
Viva o nosso pai eterno
E a rainha da ﬂoresta
Viva o mestre ensinador
E viva a nossa grande festa
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94. PISA FIRME COM CORAGEM

Pisa ﬁrme com coragem
Agora que começou
Estamos todos amparados
Por este bonito andor
Bem em cima deste andor
Eu vejo a virgem Maria
De um lado está o mestre
Para sempre é o nosso guia
Para sempre é o nosso guia
De quem quiser acreditar
Que dentro deste desconserto
Ele é quem pode consertar

100

95. MEUS IRMÃOS ATÉ JÁ

Meus irmãos até já
Eu vou por aqui afora
Vou buscar o que é bom
E trazer nossa melhora
Me ofereço em sacrifício
Dentro aqui deste trabalho
Por aqui é muito perto
Eu não aceito atalho
Cheguei no pé deste Cruzeiro
Eu avistei a majestade
Consagrando a boa fé
Em nome da nossa amizade
Ele disse para mim
E eu gravei no coração
É preciso guerrear
Com sentimento cristão
Por aqui eu já me vou
Eu faço a minha saudação
Obrigado meu mestre
E pronto meus irmãos
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96. EU ESTAVA DORMINDO

Eu estava dormindo
Sonhei que ia chegar
Me preparei direitinho
Para cantando eu saudar
Seja bem-vindo
O nosso mestre ensinador
Veio enviado por Deus
É digno de todo louvor
Recomendo aos meus irmãos
Para todos se alegrar
Que dentro da simplicidade
Nós temos que simpliﬁcar
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97. O NOSSO MESTRE APROVOU

O nosso mestre aprovou
Todos tem que acreditar
Vamos levantar esta torre
Para lá de cima se apreciar
Os ensinos do nosso mestre
É preciso cultivar
Todos com obediência
Que ele veio nos salvar
Salve, salve o nosso mestre
Salve, salve a grande luz
Salve, salve com grande amor
A santa vinda de Jesus
Jesus Cristo está conosco
Todos podem enxergar
Isto eu já aﬁrmei
E continuo a aﬁrmar
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98. A QUEM DEUS PROMETE NÃO FALTA

A quem Deus promete não falta
O mestre volta a repetir

2x

Vamos todos tomar Daime
Trabalhar e se corrigir
Corrigir os defeitos
É a nossa obrigação
E continuar com o Daime
Sempre sim e nunca não
Meu mestre a vós eu peço
Sempre, sempre estou pedindo
Com a luz do Santo Daime
Vá sempre nos assistindo
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99. TESOURO

Este é um tesouro
Eu sou o tesoureiro

3x

Minha mãe é divina
Meu pai é verdadeiro
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100. CENTENÁRIO

Piso ﬁrme e tudo certo
Eu recebo é com amor
Esta verdejante rosa
Do nosso pai criador
Esta verdejante rosa
Faz parte do meu hinário
Já não é noventa e nove
Conto com um centenário
Conto com um centenário
Espelhando como a luz
Para sempre eu aprender
Os ensinos de Jesus
Os ensinos de Jesus
Eu aprendo é com alegria
Dentro da profundidade
Vejo tantas primosias
Vejo tantas primosias
Passando por mais um teste
Sem saber se eu mereço
Estou juntinho do meu mestre
Meu mestre a vós eu peço
De todo meu coração
Para vós abençoar
Dê saúde ao meu irmão
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100. CENTENÁRIO (continued...)

Com este querido irmão
Nós temos que atravessar
Dizendo a todo mundo
Carracá, Carracacá
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101. DO MEU MESTRE EU RECEBI

Do meu mestre eu recebi
Na palma da minha mão
Esta bendita ﬂor
Da virgem da Conceição
Ó minha virgem mãe
A vós eu vou lhe pedir
Vós nos dê o vosso conforto
Para todos nós seguir
O conforto eu dou a todos
Ouvi minha mãe dizer
Vamos todos se alegrar
Que isto é o poder
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102. EU DEIXEI PAI, EU DEIXEI MÃE

Eu deixei pai, eu deixei mãe
Todos bem saudosamente
Para atender a Deus no céu
E me tornar obediente
Jesus Cristo me chamou
E a sempre virgem Maria
Na vida espiritual
Estou sorrindo com alegria
O nosso Deus sabe o que faz
Eu vim prestar-lhe um serviço
Meus irmãos prestem atenção
Eu fui chamado para isso
Este serviço é divino
Ninguém pode duvidar
Eu rogo a Deus pelos meus irmãos
Para tudo facilitar
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103. PEGUEI MAIS UMA ARMA

Peguei mais uma arma
Dentro de um salão celeste
Com a proteção de Deus
Com amor me manifesto
Aqui eu me balanço
Sem querer desaﬁar
Neste campo de batalha
Todos têm que enfrentar
Na frente está o mestre
Um pouco atrás o presidente
Bem juntinho ao assessor
O seu comando é potente
Marcha ﬁrme, meus irmãos
Rataplã, plã, plã, plã, plã
Com um certo cuidado
Hoje e também amanhã
Com ﬁrmeza eu peço a Deus
Firmado lá no astral
Afastai de todos nós
Tudo que se chama mal
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104. MEUS IRMÃOS SENTI UMA DOR

Meus irmãos senti uma dor
Dentro do meu coração
Uma lança me cravou
Quase eu caía no chão
Me segurei com meu mestre
E a virgem da Conceição
A segurança veio de cima
Com auxílio dos irmãos
Neste ponto o mestre me disse
Ele mandou eu dizer
Precisa muita ﬁrmeza
Coragem para vencer
Sempre lembro do meu mestre
Devo lembrar eternamente
O segredo do sucesso
Depende da nossa mente
Se pensar nas coisa(s) à-toa
São atraídas pra si
Pensando no que é bom
Tem a bandeira do porvir
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105. DEUS TE ABENÇOA

Deus te abençoa
Com a voz da criação
A meu mestre eu peço força
E o vosso divino perdão
Vós perdoe as nossas faltas
E também as nossas culpas
Vós perdoe nossos pecados
Que a vossa justiça é justa
Com o mestre estou satisfeito
Esteja sempre ao nosso lado
Recebemos o beneﬁcio
Meu mestre é sempre bem louvado
Para o meu divino mestre
Expresso a minha vontade
Quero viver neste mundo
Trabalhando com honestidade
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106. É TREZE, É DEZESSEIS

É treze, é dezesseis
É trinta e quatro
É sessenta e sete
É noventa e seis
No segredo numeral
Eu chamo o rei
Chamo a rainha
Universal
É treze, é dezesseis
É trinta e quatro
É sessenta e sete
É noventa e seis
Dentro desta numeridade
Eu chamei a força
Para trazer
A felicidade
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107. A TODOS EU AGRADEÇO

A todos eu agradeço
As homenagens que eu recebi
Dei adeus a todo mundo
Com meu mestre eu subi
O meu mestre me levou
Me apresentou a minha mãe
Em um salão de cristal
Eu recebi o meu perdão
A minha mãe é carinhosa
Ela me acariciou
Me levou devagarinho
À presença do criador
Na minha vista eu avistei
Um bonito clarão
Clareando o mundo inteiro
Deus é rei da perfeição
Tudo aqui é perfeito
Vejo tantas primosias
A tristeza não impera
Quem impera é alegria
Houve uma salva de palmas
Dentro de uma sinfonia
Com muita gente acenando
E meu coração sorria
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107. A TODOS EU AGRADEÇO (continued...)

Ele sorriu de contente
É aqui que eu vou morar
Sempre eu vivia esperando
Ninguém perde por esperar
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108. EU FIRMEI MEU PENSAMENTO

Eu ﬁrmei meu pensamento
No divino criador
Me tirai desta aﬂição
Por vosso divino amor
Sou um ﬁlho pecador
Reconheço que estou errado
Mas espero merecer
Viver sempre ao vosso lado
O mestre é dono de tudo
Nele eu tenho conﬁança
Conﬁando sempre nele
Com amor tudo se alcança
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109. DO NOSSO DIVINO MESTRE

Do nosso divino mestre
Eu recebi com segurança
Quem se segurar com ele
Ele oferece é com bonança
Dentro da vossa bonança
Com meus irmãos vou navegar
Para sempre, para sempre
Neste balanço do mar
Marisia é a vida
De tudo tem, de tudo tem
Nosso mestre me conforta
Conforta você também
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110. NO REINO DO CHICOTE

No reino do chicote
Me mandaram eu entrar
Entrei chicoteando
Vi chicote estalar
Começou logo por mim
Depois vi se espalhar
Mesmo sem eu querer
Tive que chicotear
Eu vi gente gemer
Eu vi gente gritar
Vi gente reclamando
Eu vi gente chorar
Meu Deus, ó que horror
Cortou meu coração
Meu mestre nos acuda
Tenha de nós compaixão
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111. PRONTO MINHA MÃE

Pronto minha mãe
Vossa mensagem eu explandi
Acho que foi bem aceita
Nos olhares eu conheci
Muito obrigada
A minha mãe me agradeceu
Que é isto, mamãezinha
Quem agradece sou eu
Agradeço a minha mãe
De eu ser um portador
Destas palavras benditas
Do jardim do vosso amor
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112. ESTÁ TUDO PERTO

Está tudo perto
Está tudo perto
Quem duvidar
O livro está aberto
Quem está chamando
Quem está chamando
É o nosso rei
E mamãe soberana
Quem corre cansa
Quem corre cansa
Vou devagarinho
E tenho conﬁança
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113. EU ENTREI NUMA VIAGEM

Eu entrei numa viagem
Florida em meu caminho
Meu mestre ia dizendo
Você não está sozinho
Meu mestre a vós eu peço
Em nome de Jesus
Perdoai as nossas culpa(s)
E vós nos dê nossa saúde
A saúde é de todos
Mas ninguém sabe zelar
De repente adoece
E de quem vai se queixar
Eu imploro ao nosso mestre
Que vós venha me curar
Com os vossos caboclos
Plá, plá, plá, plá, plá, plá, plá
No rufar de um tambor
Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom
E dentro desta pomponsada
Já me considero bom
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114. EU FUI DORMIR SONHANDO

Eu fui dormir sonhando
Com o dia de amanhã
A luz resplandeceu
Com as cores da romã
Ó minha mãe Maria
Maria Mariam
É prenda do meu coração
Nesta bonita manhã
Nosso mestre vem chegando
Saudemos com atenção
Viva o mestre ensinador
Que é o dono da missão
O meu senhor São João
Foi quem batizou Jesus
É um dos seres divinos
Resplandecendo esta luz
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115. ESTA É A SALA

Esta é a sala
Aonde está o trono
Do nosso mestre
Que é o nosso dono
Aqui ele conversa
E pode conversar
Dizendo para todos
É preciso se ﬁrmar
Firmeza no pensamento
E vamos para adiante
Você conversa por mim
É mais um representante
Esta instrução
É preciso ativar
Dentro do poder divino
Não se pode vacilar
A meu mestre eu me explico
Vós tenha pena de mim
Me deixe eu merecer
Eu vou por aqui assim
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116. COM MEU MESTRE EU ME SEGURO

Com meu mestre eu me seguro
E nele eu conﬁo
O restante é fraqueza
Virou tudo num pavio
Virou tudo num pavio
Do divino senhor Deus
É ele é quem nos cria
O criador do mundo inteiro
Meu mestre estou aqui
Me ajude eu vencer
Bem juntinho aos meus irmãos
Não me deixe eu sofrer
Paciência, paciência
Não reclame a ninguém
Eu sei que tu precisa(s)
E eu só dou porque convém
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117. CHEGOU UMA FORÇA

Chegou uma força
No meu pensamento
Eu fui buscar o mestre
Com entendimento
É um primor
É um primor
Quando eu avistei
Um rei imperador
Estou aqui
Meu rei imperador
Eu peço a vós saúde
Para o assessor
A vós eu mendigo
É com todo amor
Sei que vós é grande
É nosso protetor
Para o assessor
Ouvi alguém dizer
Com os meus amigos
Ele vai vencer
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118. A DISCIPLINA ESTÁ PESADA

A disciplina está pesada
Sempre é cedo e nunca é tarde
Valei-me meu mestre
No meu lombo ela arde
Pronto eu te conduzo
Com amor não é com garra
Se prepare meu irmão
Para sustentar a barra
Tudo isto se passou
Estou contando com atenção
Não existe outra saída
Tem que ser todos irmãos
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119. EU ESTAVA CONTEMPLANDO

Eu estava contemplando
As belezas do meu pai
Com ele eu me ﬁrmei
Disse agora a coisa vai
Ai ele me chamou
Eu fui me apresentar
A ele eu me entreguei
Este mundo eu vi ﬁcar
Levei somente a saudade
Deixei a recordação
Dei adeus a todos e todas
Deste mundo de ilusão
É obrigação de todos
Bem na hora derradeira
De se despedir de tudo
Desta vida passageira
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120. ME SUBMETI A UM GRANDE TESTE

Me submeti
A um grande teste
Eu me apresentei
A meu divino mestre
Ele me disse
Não quero ver fracasso
Vamos pisar ﬁrme
E pulsar aço
Pulsando o aço
Eu ouvi tinir
Estando com meu mestre
Nunca irei cair
Nunca irás cair
Que eu não vou deixar
As minhas ovelhas
Tu vais rebanhar
Quem caminhar
Com tua bandeira
Sempre está comigo
E nunca pensa asneira
Meu mestre eu peço
Tudo o que eu preciso
Para eu trabalhar
E não dar prejuízo
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121. NO RESUMO DA HISTÓRIA

No resumo da história
Tem que ﬁcar um
E quem é este um
Um, um, um, um, um
Ó meu divino mestre
Ainda não estou compreendendo
Eu te recomendo
E aí todos vão vendo
Vamos repetir o som
Um, um, um, um, um
Um é por nos todos
E todos são por um
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122. ÀS OITO HORAS DA NOITE

Às oito horas da noite
Com o ﬁrmamento estrelado
Se despediu um irmão
Eu vi passar para o outro lado
Daqui eu ﬁquei olhando
No sentido altaneiro
Se despediu com saudade
Um dos nossos companheiros
Ouvi tocar uma corneta
Com um som bem sustenido
Nunca irei me esquecer
Soou bem no meu ouvido
Está lá, lá, lá, lá, lá
Está lá, lá, lá, lá, lá
Está lá, lá, lá, lá, lá
Está lá, lá, lá, lá, lá
Eu já vi coisa bonita
A chegada de um oﬁcial
Obedecendo um comando
Onde tudo é igual
Aqui vamos separar
Com Deus e a virgem Maria
No reino da eternidade
Iremos se encontrar um dia
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123. A MINHA BANDEIRA É BRANCA

A minha bandeira é branca
É a bandeira da paz
A discórdia não prospera
Com concórdia me satisfaz
Eu vou seguindo devagar
Com o rei Juramidã
Quem esperou até hoje
Pode esperar pra amanhã
Não adianta correr
Comigo não tem vexame
Quem estiver com a mente clara
Já está prestando os exames
A divindade vem baixando
Vamos prestar atenção
Está tudo em nossa vista
Vamos estender as mãos
Meus irmãos a coisa é séria
Vem chegando a precatória
Quem quiser que se agüente
É pesada a palmatória
Há muito tempo o mestre disse
Todos podem recordar
Não é traço de baralho
É preciso respeitar
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123. A MINHA BANDEIRA É BRANCA (continued...)

O remédio é se unir
E saber ter lealdade
Aprender a ter amor
Para seguir na verdade
Com o mestre estou satisfeito
De vós sou um assistente
Com o poder da virgem mãe
Do nosso Deus onipotente
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124. E ASSIM SE FAZ

E assim se faz
Está me agradando
Daqui estou vendo
São muitos olhos te olhando
Mas estou contigo
E não vou desprezar
Faz muito tempo
Que tu procuras me ajudar
Vamos por aqui
Eu vou te mostrar
Tudo balançando
Só é bonito se balançar
Eu peço a vós licença
Também vou falar
Estou às vossas ordens
Com vontade de trabalhar
É assim que vai
Prezados irmãos
Tudo é com amor
Fundamentado para ser cristão
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125. Ó LUA

Ó lua, ó lua, ó lua
Ó lua maravilhosa
Vós é quem sustenta tudo
Principalmente sendo nova
Eu estou dentro do seu brilho
Junto com meus companheiros
Apresentando um trabalho
Ao nosso mestre verdadeiro
Pronto eu recebo
Com alegria e com amor
Passo um visto e retribuo
Com palavras de um professor
Fico alegre e agradecido
Na presença do senhor
Consagrando as suas palavras
Vós como rei do amor
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126. LÁ VAI ELA

Lá vai ela, lá vai ela
Lá vai ela, ela vai
Vai deixando a saudade
Vai atender ao papai
De mim foi se despedindo
E seu coração sorriu
Subiu para a eternidade
Me perguntou, você viu
Eu então lhe respondi
Vi e achei bonito
Adeus querida irmã
Que subiu para o inﬁnito
Daqui ﬁquei assistindo
A sua feliz viagem
Quando chegou num jardim
Onde tudo era miragem
Ó que lindas primosias
Dentro daquele jardim
Eu vi furtar todas cores
E uma voz cantava assim
Daqui pra frente é segredo
Que não se pode contar
Precisa trabalhar muito
Para neste jardim chegar
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126. LÁ VAI ELA (continued...)

Tudo aqui é maravilha
Neste divino poder
Os primores são primorosos
Para aqueles que merecer
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127. MEUS IRMÃOS VOU POR AQUI

Meus irmãos vou por aqui
Na luta cotidiana
Implorando a Jesus
E viva a sua vó Santana
ó meu senhor Jesus
Estou vendo uma nuvem escura
De um lado eu avisto
Uma grande sepultura
Eu ﬁquei em pé ﬁrmado
Veio alguém me convidar
Te convido meu irmão
Pra ilusão sepultar
Depois do sepultamento
Aí sim vai chegar
A força suﬁciente
Para poder viajar
Dentro da suﬁciência
Eu já vou viajando
Quem quiser que me acompanhe
é o mestre que está mandando
A divina estrela d’alva
É quem vai me acompanhando
Nesta estrada sacrossanta
E o mestre está espiando
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128. EU CHEGUEI E FUI ENTRANDO

Eu cheguei e fui entrando
Quando uma voz me falou
Reconheci pela voz
Era do nosso assessor
Senhor meu assessor
Peço licença para entrar
Vou falar com o presidente
Com ele eu quero me avistar
Vá pisando bem macio
Tu tens licença para entrar
Eu entrei bem sutilmente
Com o presidente a conversar
Senhor meu presidente
Eu peço a vossa permissão
Para eu falar com o mestre
O titular desta missão
Vá entrando devagarinho
Não alimente superstição
Que o mestre está contigo
Queira sim ou queira não
Nosso mestre não esta longe
Acredite meu irmão
Ele está em cada um
Na plataforma do coração
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128. EU CHEGUEI E FUI ENTRANDO (continued...)

Como é maravilhoso
Ser servo deste senhor
Mas bem poucos estão servindo
É só porque não têm amor
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129. PISE FIRME COM CERTEZA

Pise ﬁrme com certeza
Firmado em seu lugar
Eu só vejo é rum, rum, rum
Nada vai atrapalhar
Vou te dar as condições
De tudo que é preciso
Para todos compreender
Tu não estás de enxerido
Vou voltar meu batalhão
A um ponto de origem
A pedido de minha Mãe
A minha bendita virgem
Quando isto acontecer
É com honra bem festiva
Com louvores e salva de palmas
Todos digam viva, viva
Para nós eu me disponho
Apegado com a verdade
Estou entregue a vossa pessoa
Junto com a vossa irmandade
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130. EU DIGO AOS MEUS IRMÃOS

Eu digo aos meus irmãos
Que o mestre me deu
Para eu conversar
Com o nosso Deus
Meu deus me disse
Só vai na paz
Tu sois um ﬁlho
E muito me compraz
Quem está com Deus
Tem esperança
Tudo é verdade
Tudo é bonança
Que coisa boa
A gente ter amor
O que é de Deus
Se transforma em ﬂor
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131. VÓS SOIS O BRILHO

Vós sois o brilho
Vós sois o brilho
Vós sois o brilho
Vós sois o brilho

3x

Estou acertando
Com vosso trilho
Estou acertando
Com vosso trilho
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132. MEU PAI ESTOU ESPERANDO

Meu pai estou esperando
O santo chamamento
Completou-se o meu hinário
E brilhou no ﬁrmamento
Quando papai me chamar
Eu vou com muita alegria
Disto eu tenho uma certeza
De me separar um dia
A vida neste mundo
É por demais importante
Mas na outra eterna vida
Tudo é brilho, tudo é brilhante
O brilho da ﬂoresta
Brilhou lá no astral
Dizendo para todos
Este brilho é de cristal
Nosso mestre está em cima
Tá, cá, qui, cá, cá, no chão
Me entregou todas as ordens
Bem acatem meus irmãos
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