Instrução

Instrução
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1. EU CONVIDO MEUS IRMÃOS

(Oﬀered to Odemir)
Eu convido meus irmãos
Para todos nós seguir
Firme forte na batalha
Que é para não cair
Que é para não cair
Na missão que está ﬁrmada
Todos prestem atenção
Para vencer a jornada
Vamos prestar atenção
Tudo que diz os ensinos
Para poder receber
O nosso Ser Divino
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1. SOU PEQUENO

Sou pequeno e tenho amor
Bem-aventurado ﬁlho do Pai Criador
Estou aqui para cantar
O Mestre mesmo é que está a me ensinar
Vou dar louvor no coração
Ser escolhido para seguir nesta missão
Formar na Terra, com o povo amado
Casa que Deus habita com Seu reinado
Viva São João, viva Jesus
Meu Mestre Império, seres desta grande Luz
Me dê a mão, minha Mãezinha
Santa Maria desta Terra é Rainha
Quero viver para louvar
A natureza linda vida divinal
Se meus irmãos me ajudar
Até um dia nesta vitória ﬁnal
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1. INSTRUÇÃO

(Oﬀered to Lúcio)
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 Ele se encontrar
Louvado seja
Bendito louvado está
Bendito louvado seja
Aqueles que me escutar
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1. INSTRUÇÃO (continued...)

(Oﬀered to Lúcio)
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
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2. COM O PODER DO CÉU

(Oﬀered to Lúcio Mortimer)
Com o poder do Céu
Da Terra e também do Mar
Ordeno a São Miguel
A força Deus é quem dá

valsa

A força Deus é quem dá
Para quem tem conhecimento
Reconhecendo os primores
E não tirar do pensamento
Só Deus, só Deus, só Deus
É quem pode nos segurar
Para nós vencer a batalha
Para adiante se alcançar
Para adiante se alcançar
O que custa grande sofrimento
Que é amar com ﬁrmeza
A Deus Pai do ﬁrmamento
O Deus do ﬁrmamento
É o Sol e a Lua
No ﬁrmamento está o carreiro
E o Cruzeiro, caminhada sua
A constelação chegou
Bem juntinho da Virgem Maria
No Cruzeiro está o rosário
Dos pedidos em agonia
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2. COM O PODER DO CÉU (continued...)

(Oﬀered to Lúcio Mortimer)
A força quem tem é o Rei
Jesus Cristo, o Mestre de sempre
Tudo no coração de Maria
Na Terra e em todo ﬁrmamento

valsa
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2. FORTE DE JESUS

(Oﬀered to Regina Pereira)
Concentrado neste campo de esperança
Que esta força em meus olhos faz mirar
É esta Luz, este forte de Jesus
É a Doutrina, com seus ﬁlhos a cantar
Com este espírito que sois a Luz do mundo
Em rica beleza, o tesouro universal
Vem desta Luz, deste forte de Jesus
Que é esta Luz, a ciência natural
Silenciosa profundeza o verde espalha
E de esperança o grande manto nos acalma
É esta Luz, este forte de Jesus
É o Divino lá do alto aqui na Terra
Esta Luz Divina que entre nós está
É o límpido cristal para quem se acordar
É esta Luz, este forte de Jesus
É transparente este amor de cristal
Sois a Luz do mundo, este amor de cristal
A natureza em harmonia universal
É esta Luz, este forte de Jesus
Deus da ciência, Onisciente aqui está
Estou aqui, peço a Vossa misericórdia
Para eu seguir dentro desta provação
Que nesta Luz, neste forte de Jesus
Está o convite para o dia de São João
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2. FORTE DE JESUS (continued...)

(Oﬀered to Regina Pereira)
Meu São João, centro de luz, trono de amor
Nos fortiﬁcai pelo mistério da Cruz
Com minha Mãe, Rainha Santa Maria
Nos segurai com alegria neste dia
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2. O PODER DIVINO

Para servir e louvar
Ao poder divino
Que aqui está

valsa

Peço ﬁrmeza na mente
O amor verdadeiro
Sempre apresentar
Para servir e louvar
Ao Poder Divino
Que aqui está
Peço palavras de força
Clareza na vista
Para não tropeçar
Para servir e louvar
Ao Poder Divino
Que aqui está
Peço este santo perdão
Uma vida aprumada
E sair da ilusão
Que a doutrina está viva
O tempo é chegado
De todos cantar
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2. O PODER DIVINO (continued...)

Pedindo e rogando unidos
O dom que o Mestre
Tem para nos dar

valsa
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3. GLÓRIA E PODER EM JESUS

(Oﬀered to Alex Polari)
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Oh! Meu Senhor Jesus
A Vós eu vou pedir
A Vossa Santa Luz
Para eu poder seguir
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Oh! Meu Salvador
Eu quero merecer
Na Divina Luz de amor
Eu poder vos conhecer
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Sopra o vento nessa tarde
Que embala a criação
É Vosso fogo que arde
Dentro do meu coração
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3. ME AJUDE

Neste mundo de tanta malícia
Nesta vida de tanta disputa
Vamos nós com toda prudência
Que ainda estamos na luta
Vou ouvindo todo este clamor
Vou pedindo sempre a coragem
Pra chegar no ﬁm da viagem
Conhecer este santo amor
Me ajude, minha Mãe Divina
Jesus Cristo, Pai desta Doutrina
Meu São João, Mestre ensinador
Tendo fé, temos o valor
Nesta estrada tem passagem dura
Tem momento como noite escura
Mas na frente, sempre a brilhar
Tem a Luz para quem alcançar
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4. A FORÇA DE JURAMIDAM

(Oﬀered to Sônia Palhares)
A força, a força
A força chegou e estremeceu
Vamos todos se unir
Meus irmãos, vamos obedecer
O vento, o vento
O vento espalha a tempestade
Vamos se ﬁrmar no vento
Meus irmãos, vamos vencer a batalha
A força, a força
A força de Juramidam
Que está nesse mundo
Para ensinar dentro do Santo Daime
O ar, a chuva
O Sol, a Lua e as Estrelas
São a presença do bem
São os guias da eternidade
Cuidemos, cuidemos
Cuidemos dessa Santa Doutrina
Perdoando e amando
Praticando o que o Daime ensina
O dom da vida
Está no poder da criação
Protegendo a semente
Frutiﬁcam os desígnios da missão
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4. AMOR E PAZ

Comigo tudo bem
Tudo está em paz
Só quero o que convém
E não quero nada mais
Não quero mal a ninguém
E com paz desejo
Fazer sempre o bem
Amar a quem eu vejo
Sou casa de um espírito
Instrumento da verdade
Seguindo o que foi dito
Com amor, com lealdade
Por isso eu digo agora
E digo toda manhã
Firmeza para seguir
No Império Juramidam
Na presença do meu Mestre
Caminhando bem limpinho
Com amor na Mãe Divina
Trilhar este caminho
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5. DÁ LICENÇA EU ENTRAR

Dá licença eu entrar
Nas profundezas do Mar
Para eu bem aprender
A trabalhar neste Poder
Meu Jesus cruciﬁcado
Quero estar sempre a seu lado
Me perdoe a ingratidão
E limpai meu coração
Dá licença eu entrar
Para sempre vos amar
Servindo a espiritualidade
Com amor, sem vaidade
Meu São João Batista
Que Deus sempre lhe assista
Com o teu Santo Poder
Nós estamos a vencer
Para dar todo louvor
A nosso Pai Criador
E a nossa Mãe do Céu
Nos cobrir com Vosso véu
Toda hora e todo dia
Com fé e toda harmonia
Seguir na estrada de Luz
Dando prova de Jesus
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5. DÁ LICENÇA EU ENTRAR (continued...)

Digo agora meu amém
Lembrando sempre também
Agradecer no coração
O amor dos meus irmãos
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5. OS TRABALHOS DO PADRINHO

(Oﬀered to Kleuber)
O que eu estou lembrando
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos do Padrinho
Na Colônia Cinco Mil
Ajuntando com amor
Ensinando a verdade
Com Deus fazendo justiça
E dando o pão por caridade
O que eu estou dizendo
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos da Madrinha
Na Colônia Cinco Mil
Suportando com amor
Tudo o que acontecia
Zelando a Casa Santa
Da sempre Virgem Maria
Nesta casa entram todos
Entra o sujo e o rasgado
Quem trabalhou direitinho
Está limpo e sem pecado
O que eu estou dizendo
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos dos irmãos
Da Colônia Cinco Mil
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5. OS TRABALHOS DO PADRINHO (continued...)

(Oﬀered to Kleuber)
O que está acontecendo
Hoje todo mundo viu
A ﬁrmeza nos trabalhos
Da Colônia Cinco Mil
Aqui estou pedindo
Por favor, deixem de graça
É limpar o aparelho
E respeitar a nossa casa
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6. ESPÍRITO DE LUZ

Espírito
Espírito de Luz
Do resplendor
Da corte de Jesus
Te peço agora
Cantando este hino
Guiai meus passos
No rumo do Divino
Estou na Terra
Eu devo dar louvor
Ao Pai Eterno
Meu Divino Criador
Agradecendo
A beleza desta vida
Com minha Mãe
Na Lua reﬂetida
Sou ﬁlho eterno
E vim testemunhar
O grande amor
Que Deus tem para nos dar
Firme meus passos
Com Vossa proteção
Que eu vou seguindo
E vencendo a provação
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6. ESPÍRITO DE UNIÃO

(Oﬀered to Gilda)
Embuído do espírito de união
E rasgando o seu coração
Vamos acreditar e vamos conﬁar
Que esta verdade vai brilhar
É aqui e agora esta missão
Se você entregar seu coração
Mas é com alegria e com muito amor
Pois assim é Santa Maria
Vamos se humilhar, se apresentar
Para cumprir essa missão
Mas é com toda calma e com todo amor
Que essa vitória vai chegar
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7. SÃO JOÃO ERA MENINO

São João era menino
E andava na ﬂoresta
Louvando ao Pai Eterno
E a Rainha desta festa
O Rei Salomão me disse
Que é preciso caprichar
Que o tempo está chegando
E vamos se apresentar
Soloína Pedra Fina
No jardim do beija-ﬂor
Cantemos todo dia
Consagrando este louvor
Janaína, ﬂor menina
Currupipipiraguá
Com amor e alegria
Tem a vida a festejar
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7. CONCENTRAR ENERGIA EM SI

(Oﬀered to Vera Fróes)
Concentrar energia em si
Ficar forte para não cair
O tempo é de plantar
Plantar muito sem se preocupar
Com a colheita que irá chegar
Pois no trigo o joio está
A mão de Deus é que vai ajuntar
O que é bom do que não tem lugar
A ignorância não tem lugar
O desrespeito tem que acabar
Na união é que o Poder está
Povo de Deus, vamos se alertar
Semeadores, vamos trabalhar
Lealdade não é só falar
A ordem é plantar
Plantando, tudo chegará
A saúde em primeiro lugar
A nossa e do Mestre sempre é bom pedir
O coração é para ter amor
É a semente de Nosso Senhor
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8. VAMOS SER HUMILDES

Vamos ser humildes
Vamos ter amor
Vamos nós louvar
A Jesus Cristo Redentor
Vão crescer as ﬂores
Vai brilhar o dia
Vamos festejar a Jesus
Filho de Maria
Que primor a vida
É só quem conhece
Vamos agradecer
A Deus com esta prece
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8. QUANDO LEMBRO DO MEU PAI

(Oﬀered to Júlio)
Quando lembro do meu Pai
A alegria invade o meu coração

mazurca

Eu ﬁrmo logo o meu pensamento
No ensinamento do Rei São João
São João o Vosso ensino
De Jesus menino está em meu coração
Verdade, justiça, amor e harmonia
Eis a Santa Guia na palma da mão
Canto hoje e canto sempre
Viva o meu Padrinho Sebastião
Bendito seja Vós lá nas alturas
Vossa imagem pura eu não esqueço não
Quando penso em minha Mãe
Vejo a natureza brilhando de amor
O Universo todo resplandece
Rogo em minha prece a meu Pai Criador
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9. NA CASA DO PADRINHO

Eu conto para todos
Com grande satisfação
Como foi que eu cheguei
Na casa do Padrinho Sebastião
Eu vinha pelo mundo
Caminhando sem parar
Eu buscava uma coisa
Sem saber onde encontrar
Eu vivia iludido
E meu ser querendo a Luz
Pois desde o nascimento
Fui chamado por Jesus
Quando eu tomei o Daime
Quando eu sentei nesta mesa
Eu vi o Amor de Deus
E a vida no esplendor da natureza
Muito eu já recebi
Agradeço a meu Padrinho
Pois foi o seu grande amor
A chave do meu caminho
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9. VAMOS TOMAR DAIME

(Oﬀered to Juliano)
Vamos tomar Daime
Para todos nós seguir
Vamos tomar Daime
Para podermos subir
O Daime é preparado
No fogo da fornalha
E feito com carinho
Para nós ele é o vinho
Do sangue de Jesus
Que nasceu lá em Belém
Transforma em todos nós
O corpo e a mente também
Eu peço esta limpeza
Dentro do meu coração
Eu tenho certeza
Com o Padrinho Sebastião
Eu peço a Vossa ajuda
Para eu vencer nesta vida
Eu peço Vosso escudo
Para eu vencer neste mundo
Um mundo de ilusão
Que gera tanto medo
Retira o véu e vê
E guarda este segredo
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10. CHAPÉU DE PRATA

(Oﬀered to Glauco)
Viva Santa Maria
Que curou o meu medo
Viva Santa Maria
Que me revelou o segredo
Eu estava numa sala
Deu um castelo divinal
Papai se apresentou
Com sua farda oﬁcial
Papai se apresentou
Com seu pito divinal
Me assoprou fumaça
Eu pitei lá no astral
Papai com chapéu de prata
Assoprou fumaça em mim
Espantou toda maldade
Espantou coisa ruim
A piteira de papai
É de um branco laqueado
Na ponta uma Estrela
E um Cruzeiro gravado
No chapéu vinha pendurado
Estrelinhas de marﬁm
O Cruzeiro em minha frente
Faz eu me lembrar de mim
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10. CHAPÉU DE PRATA (continued...)

(Oﬀered to Glauco)
Papai abriu uma porta
Eu entrei em um jardim
Mamãe se aproximando
Veio e me disse assim:
Agora eu te trouxe
Tu vai ser o meu soldado
Te entrego essa bandeira
Quero ver tu perﬁlado
Meu Padrinho me chamando
Para eu destrinchar segredo
Viva Santa Isabel
Também viva Simão Pedro
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10. GRAÇA EU DOU

(Oﬀered to Rone)
Graça eu dou meu Daime Santo
Me cobri com Vosso manto
Quero a vida do astral
Para seguir no Vosso brilho
Nesta missão, eu merecer ser Vosso ﬁlho
Graça eu dou, Santa Maria
Que me ensina todo dia
Me alegra o coração
Com muita calma, peço ﬁrmeza
Nesta missão eu dou prova de nobreza
Graça eu dou, meu Sol dourado
Glória a Deus, meu Pai amado
Viva a vida que vivemos
Vamos seguir, com muito amor
Nesta missão apresenta nosso valor
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11. VAMOS TODOS SE FIRMAR

(Oﬀered to Apolo)
Vamos todos meus irmãos se curar
Que é para todos entender
Que esta força que vem do Astral
Ela é Divinal
E é Deus o poder
Vamos todos meus irmãos se ﬁrmar
Se aﬁrmando aqui neste poder
Que é para todos seguir nesta linha
Seguir com a Rainha
E com o Mestre Irineu
Vamos todos meus irmãos se perdoar
Todos se unir neste poder
Que é para todos seguir com ﬁrmeza
É preciso clareza
E saber proceder
Vamos todos meus irmãos se perdoar
Todos se unir aqui dentro deste poder
Que para todos seguir com ﬁrmeza
É preciso clareza
E saber Proceder
Bem procedendo tudo vai se acalmar
Com obediência tudo vai ﬂorescer
Que o zelador que veio abrir esta estrada
Não fez ela errada
E é reto o poder

32

11. VIVA O NOSSO IMPÉRIO

(Oﬀered to Maria Eugênia)
Viva o nosso Império
Que habita na Floresta
Mostrando à humanidade
Um grande amor que ainda resta
Viva o nosso Mestre
O chefe da missão
Que ocupa neste mundo
O lugar de São João
Vamos trabalhar
Que o tempo passa ligeiro
Quem não compreender
Vai ﬁcar por derradeiro
Vai chegar em Deus
Quem está nesta linha
Cumprindo os ensinos
Que nos trouxe a Rainha
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12. MEU MESTRE EU PEÇO

(Oﬀered to Apolo)
Meu Mestre eu peço
Para Vós me ajudar
Me dê caminho
Para eu poder passar
Meu Mestre eu peço
Por Vosso Divino amor
Que Vós me dê conforto
Se eu for merecedor
Meu Mestre eu peço
Para Vós me ajudar
Tirando os espinhos
Para eu poder passar
Meu Mestre eu peço
Por Vosso Divino amor
Que Vós me dê a cura
Se eu for merecedor
Meu Mestre eu peço
Que me escude em Seu amor
Mostrando o caminho
Para eu se vencedor
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12. CUMPRIR OS ENSINOS

Quem chegou nesta Doutrina
Tenha sempre humildade

mazurca

Limpe bem seu coração
Pedindo a Deus o Santo Perdão
Para estar neste Poder
Não é só cantar hinário
Tem que cumprir os ensinos
Que são ditos nestes hinos
O caminho para o Céu
É estreito e difícil
Mas com este dom que Deus nos deu
Temos na frente o Mestre Irineu
O Mestre está no seu lugar
Esperando os companheiros
Só quem tiver sinceridade
Pode ser parte desta verdade
Eu convido os meus irmãos
Vamos buscar a perfeição
Que todos temos de entender
O ponto certo de viver
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13. DEUS ESTÁ PRESENTE

Deus está presente
Ele é brilho e transparência
Vamos meditar o tempo
E manter limpa a consciência
Vamos meus irmãos
Vamos todos se ﬁrmar
Tesouro maior que este
Ninguém pode encontrar
Vamos agradecer
Nós estar nesta irmandade
Que cultiva este amor
E mora com a Divindade
Viva nossa Mãe
Rainha da formosura
Vossos ﬁlhos aqui na Terra
Pedem a benção com ternura
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14. JESUS

Jesus, tende piedade de mim
Eu vou pedindo assim
E Vós, Senhor
Perdoa a nós pecador

valsa

Meu Pai que tanto já ofendi
E Vós me trouxeste aqui
No coração
Eu receber meu perdão
Que bom estar sempre com Deus
Trilhar os caminhos seus
Com amor
Na missão do Redentor
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15. SÃO MIGUEL

(Oﬀered to Clara)
Eu pedi para esta Luz me clarear
Eu pedi que eu tivesse este amor
Eu pedi para ter força de ajudar
Aos espíritos neste mundo sofredor
Recebi de meu Jesus esta missão
Fazer esforço de ajudar o precisado
Rogando à Deus com fé e convicção
Para o pedido poder ser escutado
Vou seguindo ﬁrme e forte a jornada
Estou ﬁrmado com este meu sagrado vinho
Rogando sempre defender destas ciladas
Que o inimigo apresenta no caminho
Com São Miguel, meu Arcanjo Protetor
Eu tenho força de passar em toda prova
Vou conﬁando, pois estou com meu Senhor
Que ao vencedor prometeu a vida nova
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16. SE AFROUXAR

Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
Quem quiser saúde escute
Tem que limpar seu coração
Não adianta querer sarar
E em seguida ir pra ilusão
Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
O sofrimento está na Terra
É um recurso para apurar
Aos que precisam chegar mais perto
Do Pai Eterno e da perfeição
Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
Vão entender, vamos curar
Todos têm dom de se salvar
Saúde boa é a do espírito
Que se humilhou a nosso Deus
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16. SE AFROUXAR (continued...)

Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
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17. VIVA DEUS

Viva Deus que está lá nas alturas
Viva Deus, o universo e as criaturas
Viva Deus que nos tirou lá do deserto
Nos mandando Seu Jesus
Para ensinar o caminho certo
Viva a Rainha do Império Criador
Viva a Rainha, nossa Mãe de puro amor
Viva a Rainha Soberana de bondade
Que colheu de um a um
Para formar a irmandade
Viva São João, padroeiro universal
Viva São João, nosso mestre do astral
Viva São João, tão querido e estimado
Nos cobrindo de amor
Com o seu manto sagrado

41

18. RECEBI A INSTRUÇÃO

De meu Mestre eu recebi a instrução
E prometo ser ﬁel eternamente
Com vigor seguirei nesta missão
Consagrando sempre Deus em minha mente
Me ajude minha Mãe Imaculada
Nesta vida todos temos que lutar
Peço força para vencer minha jornada
E ter brilho quando for me apresentar
Neste mundo que riqueza já herdamos
Isto eu digo e ninguém pode duvidar
O cantar mais lindo nós cantamos
Quando unidos estamos à Deus louvar
Só nos resta é cultivar este ensino
Com ﬁrmeza e com amor no coração
Que o dom deste cantar é do Divino
E nosso Mestre está presente no salão
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19. VIM E VOU DIZER

Vim e vou dizer
E não posso me escusar
Mesmo com sofrimento
Nós só temos é que alegrar
A vida é maravilha
Para quem compreendeu
Que Deus é soberano
E Jesus Cristo é o ﬁlho Seu
Quem quer viver em paz
Tem que prestar atenção
Ter tudo bem cuidado
E se sair da ilusão
O Mestre convidou
E vamos todos trabalhar
Viver com alegria
E a Doutrina cultivar
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20. O MESTRE AJUDA

É um Poder Divino
Que nos une assim
É o Daime a ﬁrmeza
Para lutarmos até o ﬁm

valsa

A estrada é longa
E muitos erram o caminho
Se afastando de Deus
Acabam triste e sozinho
Alegria é esta
Em nós servir ao Divino
Foi o Mestre quem trouxe
Este estudo ﬁno
O nosso Mestre ajuda
A cada um de Seu povo
E ensina a todos
Como se nasce de novo
Foi Jesus nesta vida
O homem mais humilhado
Passou por tanta angústia
Pra nos livrar do pecado
A nossa Mãe Soberana
Tem por nós o carinho
Quem buscar com certeza
Não vai errar o caminho
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21. PARA LOUVAR O CRIADOR

(Oﬀered to Demontier)
Vou vivendo a minha vida
Com fervor vou nesta lida
Quanto mais o tempo passa
Mais aumenta esta graça
De louvar o Criador
De louvar o Criador com amor
De louvar o Criador com amor
O primor vem da Floresta
A natureza está em festa
O cantar da passarada
Começa na madrugada
Pra louvar o Criador
Para louvar o Criador com amor
Para louvar o Criador com amor
O amor é harmonia
O bem viver de cada dia
Vou cantando este hino
Mais um louvor ao Divino
Meu Supremo Criador
Meu Supremo Criador de amor
Meu Supremo criador de amor
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22. POVO DE DEUS

Povo de Deus, povo de Deus
No Nosso Mestre vamos nos ﬁrmar
Que Ele é Pai de todos nós
E sabe aonde nos levar
Têm a ciência , a instrução
Aqui na Terra o céu construir
Em cada um, só com o trabalho
È que se pode conseguir
Filho de Deus, ﬁlho de Deus
Só com Jesus podes crescer
Que o mundo chama, só para ver
Aquele que vai descer
Vamos em frente , com o nosso Mestre
Tem a certeza de vencer
Que Ele veio aqui na Terra
A todo ﬁlho socorrer
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23. ENCONTREI O PADRINHO

Agora é o momento
E já posso declarar
O que digo a meus irmãos
Ninguém deve duvidar
Eu ia de viagem
Encontrei o meu Padrinho
Ele me abraçou
Nunca mais andei sozinho
Ele me abraçou
Fez por mim o que podia
Ensinou-me a viver
O Reino da Soberania
Segui minha jornada
Com este grande companheiro
Aprendi muita lição
Com meu Mestre Justiceiro
Ele se ausentou
Seu corpo está no relento
Está no meu coração
E não sai do pensamento
Ele se ausentou
Continua o Seu ﬁlho
Com seu imenso amor
Faz crescer mais este brilho
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23. ENCONTREI O PADRINHO (continued...)

Que grande alegria
Ter na vida uma Madrinha
Eu digo com certeza
Ela é nossa Rainha
Na Terra e no Céu
Tudo está acontecendo
Quem não abrir os olhos
Nada disto está vendo
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24. MEU REINO

Quando todos entender que o Meu Reino
Não é o deste mundo de ilusão
Onde mora a alegria verdadeira
É no amor dentro do seu coração
Todos que batalham nesta linha
Lá na frente sempre tem compensação
Veja se entenda o que digo
O nosso Mestre vive sempre no salão
Eu convindo os que estão lá no aceiro
Aqui mesmo é o brilho desta Luz
Veja quem comanda é o nosso Mestre
Radiante com o nome de Jesus
No brilho deste meu salão ornado
O Império é só de Juramidam
Conﬁra todos ensinamentos
Com este amor a Doutrina é Cristã
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25. O CAMINHO ESTÁ ABERTO

(Oﬀered to José Ribamar)
Nesta Divina Missão
Fomos todos reunidos
Santo Deus Onipotente
Que nenhum seja perdido
O caminho está aberto
Vai no brilho do amor
Nossa Mãe é Soberana
E Jesus Cristo Redentor
Todos temos muitas provas
Mestre Daime nos ensina
Nós só vamos conhecer
Se tiver a disciplina
Todo aquele que se humilha
Ao Poder que aqui se encerra
Louva a Deus com alegria
E vive em paz aqui na Terra
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26. PALAVRAS RADIANTES

O Sol que irradia
Esta Luz resplandecente
É o brilho do amor
Do nosso Deus Onipotente
Na Terra em que vivemos
Com o balanço do Mar
Em tudo está Deus
Para sabermos consagrar
Tão bela a Lua
Que nos dá o seu clarão
É eterna lembrança
Da Virgem da Conceição
Estrelas cintilam
Lá do alto do Astral
São inﬁnitas provas
Da grandeza Divinal
Palavras radiantes
Pra cantar com devoção
São da sabedoria
Do Senhor Rei Salomão
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27. PASSAGEIRO

(Oﬀered to Hamilton)
Passageiro deste mundo
Vamos nesta embarcação
Que no leme tem um Mestre
Que conhece a direção
Tem amor e tem a cura
Nesta Terra de Deus Pai
Santo Daime é o convite
Para ver quem é que vai
Navegar em águas claras
Nesta boa companhia
Combater o bom combate
Até chegar nosso dia
Este tempo é precioso
De se entender a vida
Para andar no rumo certo
Até a Terra prometida
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28. AGRADECIMENTO

(Oﬀered to Glauco)
Meu Pai eu agradeço
Este dom recebido
Cantar com meus irmãos
Rogar e ser ouvido
É com tão grande amor
Que Vós tem nos brindado
Por toda esta vida
Meu Deus muito obrigado
Que tempo bom é este
De ter a gratidão
Já temos a certeza
Da nossa redenção
De todos os mistérios
É o maior que há
De um Poder Superior
Que veio nos salvar

53

29. FORÇA DE CURA

(Oﬀered to Diego)
Chamei a força
Ela é de cura
Sempre pedindo ao Mestre
No plano terrestre
Ele é quem nos segura
Nesta sessão
Só tem bondade
Vamos rezar pro doente
Que é dever da gente
Ter a caridade
Jesus atende
Quem Lhe procura
Peço ﬁrmeza na mente
Fechar a corrente
Que a força é de cura
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30. UMA BELA HISTÓRIA

I'll tell a nice story
The plant that has more love
She was a little one
That Padrinho saw and blessed

mazurca

He said pay attention
Here there is a divine force
Whoever knows how to consecrate
Has a Mother who teaches us
It heals and nurtures
The love in our heart
Her perfume soothes us
And comforts us in our mission
An angel came and said
In the dream of our Padrinho
With this plant he can also heal himself
And has more Light on the path
With the green branch in his hand
THe angel came and made the prophecy
Now we are going to have union
And more respect for the Santa Maria
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30. UMA BELA HISTÓRIA

Eu vou contar uma bela história
Da plantinha que mais tem amor
Ela era bem pequenina
Padrinho viu e abençoou

mazurca

Ele disse preste atenção
Aqui tem uma força divina
Quem souber dar consagração
Tem uma Mãe que nos ensina
Ela cura e alimenta
O amor em nosso coração
O seu perfume nos acalenta
E nos conforta em nossa missão
Um anjo veio e foi dizendo
No sonho de nosso Padrinho
Com esta planta também se cura
E tem mais Luz no seu caminho
Com o galho verde em sua mão
O anjo veio e fez a profecia
Agora vamos ter união
E mais respeito à Santa Maria
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31. COM LOUVORES

(Oﬀered to Leonardo Christo)
É só com louvores
Que vamos seguindo
Porque tudo temos
Que agradecer
Tem neste mundo
Um belo dom
Chamando todos
Para o bem viver
O Santo Daime
É o Mensageiro
Na missão Divina
Cresce a irmandade
Vem da Floresta
A grande Luz
Estrela guia
Na humanidade
O importante
É chegar a Deus
Para conhecer
O verdadeiro amor
Eu canto hoje
E canto sempre
Que é nosso tempo
De se dar louvor
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32. FILHO BEM AVENTURADO

(Oﬀered to Francisco Leal)
Aviso aos meus irmãos
Se liguem na lembrança do passado
Vejam quem nosso Jesus
Chamou de ﬁlho bem aventurado
Verdade é uma só
Ela é de um valor universal
Amar a todos os seus irmãos
Fazer sempre bem, não fazer mal
Mesmo com nosso esforço
De ter a vida em harmonia
Maldade está neste mundo
Tem gente que ainda nos calunia
Na Terra sempre existiu
Inimigos da missão que é divina
Firmemos nossa união
Zelando a excelência da Doutrina
E vamos ﬂorir nosso amor
Cantando mais um hino com alegria
O nosso Mestre sempre ensinou
Que Deus é Pai e Ele é quem nos auxilia
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33. O QUE FOI E HÁ DE SER

(Oﬀered to Carola)
Chegou a força
Chegou o amor
Chegou o brilho
Do Divino Nosso Senhor

2x

Vamos cantar
E agradecer
Nós neste mundo
O que foi e há de ser
Mas cada um
Preste atenção
Saiba viver
E ter Deus no coração

60

34. CAMINHE COM AMOR

(Oﬀered to Isabel Mota)
Por onde for
Caminhe com amor
Caminhe com amor
Por onde for

2x

Vamos seguindo
Levando a paz
Que o Mestre pede
E assim se faz
Neste caminho
Sem arrodeio
Se é meus irmãos
Eu vou no meio
Jesus é Rei
Nosso Senhor
Vamos vivendo
E dando louvor
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35. VIVENDO E AGRADECENDO

(Oﬀered to Gilberto)
Vou vivendo e agradecendo
Que eu não ando sozinho
Eu recordo com carinho
Que a melhor coisa
É possuir um Padrinho
Estou pedindo a Deus Pai
Que me dê um bom juízo
Livrai-me do egoísmo
Que me afasta
Do Vosso paraíso
Estou pedindo à Mamãe
Sempre peço que me ajude
A tomar certa atitude
Para ter vida
Com paz e com saúde
Eu pedi mais estes versos
Pra dizer aos meus irmãos
Nós devemos dar a mão
Que mais riqueza
É seguir na união
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36. TRANSFORMAÇÃO

(Oﬀered to Apolo)
Deus de misericórdia
Meu Pai Soberano
Me dê a Vossa mão
Nas provas que estão passando

valsa

Dai-me a paciência
Que o gosto é de fel
Seja feita Vossa vontade
Na Terra como no Céu
Assim é nossa vida
Alegrias e sofrimento
Agradeço pela vez
De estar neste padecimento
Crescei a minha fé
Dai-me a conformação
Precisa ter ﬁrmeza
E entender a transformação
Eu estou em pé ﬁrme
Firmado no meu lugar
Que tudo aqui passado
Seja para Vos louvar
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37. TRIUNFO MAIOR

(Oﬀered to Orlando Villas-Boas e Luisa)
Posso cantar alegrias da vida
A certeza de ser um ﬁlho estimado
Agradeço a São João, meu Mestre querido
Que bom ter ouvido o seu chamado
Sigo contente, Jesus vai comigo
Do meu coração é o melhor amigo
Sou ﬁlho da Terra, nela pequei
Na Santa Doutrina me iluminei
Todo louvor na Soberania
Que a nossa Rainha é quem nos guia
Triunfo maior vai no coração
De quem quer ouvir e seguir a 'Instrução'

64

Instrução
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1. EU CONVIDO MEUS IRMÃOS

(Oﬀered to Odemir)
Eu convido meus irmãos
Para todos nós seguir
Firme forte na batalha
Que é para não cair
Que é para não cair
Na missão que está ﬁrmada
Todos prestem atenção
Para vencer a jornada
Vamos prestar atenção
Tudo que diz os ensinos
Para poder receber
O nosso Ser Divino
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1. SOU PEQUENO

Sou pequeno e tenho amor
Bem-aventurado ﬁlho do Pai Criador
Estou aqui para cantar
O Mestre mesmo é que está a me ensinar
Vou dar louvor no coração
Ser escolhido para seguir nesta missão
Formar na Terra, com o povo amado
Casa que Deus habita com Seu reinado
Viva São João, viva Jesus
Meu Mestre Império, seres desta grande Luz
Me dê a mão, minha Mãezinha
Santa Maria desta Terra é Rainha
Quero viver para louvar
A natureza linda vida divinal
Se meus irmãos me ajudar
Até um dia nesta vitória ﬁnal
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1. INSTRUÇÃO

(Oﬀered to Lúcio)
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 Ele se encontrar
Louvado seja
Bendito louvado está
Bendito louvado seja
Aqueles que me escutar
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1. INSTRUÇÃO (continued...)

(Oﬀered to Lúcio)
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
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2. COM O PODER DO CÉU

(Oﬀered to Lúcio Mortimer)
Com o poder do Céu
Da Terra e também do Mar
Ordeno a São Miguel
A força Deus é quem dá

valsa

A força Deus é quem dá
Para quem tem conhecimento
Reconhecendo os primores
E não tirar do pensamento
Só Deus, só Deus, só Deus
É quem pode nos segurar
Para nós vencer a batalha
Para adiante se alcançar
Para adiante se alcançar
O que custa grande sofrimento
Que é amar com ﬁrmeza
A Deus Pai do ﬁrmamento
O Deus do ﬁrmamento
É o Sol e a Lua
No ﬁrmamento está o carreiro
E o Cruzeiro, caminhada sua
A constelação chegou
Bem juntinho da Virgem Maria
No Cruzeiro está o rosário
Dos pedidos em agonia
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2. COM O PODER DO CÉU (continued...)

(Oﬀered to Lúcio Mortimer)
A força quem tem é o Rei
Jesus Cristo, o Mestre de sempre
Tudo no coração de Maria
Na Terra e em todo ﬁrmamento

valsa
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2. FORTE DE JESUS

(Oﬀered to Regina Pereira)
Concentrado neste campo de esperança
Que esta força em meus olhos faz mirar
É esta Luz, este forte de Jesus
É a Doutrina, com seus ﬁlhos a cantar
Com este espírito que sois a Luz do mundo
Em rica beleza, o tesouro universal
Vem desta Luz, deste forte de Jesus
Que é esta Luz, a ciência natural
Silenciosa profundeza o verde espalha
E de esperança o grande manto nos acalma
É esta Luz, este forte de Jesus
É o Divino lá do alto aqui na Terra
Esta Luz Divina que entre nós está
É o límpido cristal para quem se acordar
É esta Luz, este forte de Jesus
É transparente este amor de cristal
Sois a Luz do mundo, este amor de cristal
A natureza em harmonia universal
É esta Luz, este forte de Jesus
Deus da ciência, Onisciente aqui está
Estou aqui, peço a Vossa misericórdia
Para eu seguir dentro desta provação
Que nesta Luz, neste forte de Jesus
Está o convite para o dia de São João
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2. FORTE DE JESUS (continued...)

(Oﬀered to Regina Pereira)
Meu São João, centro de luz, trono de amor
Nos fortiﬁcai pelo mistério da Cruz
Com minha Mãe, Rainha Santa Maria
Nos segurai com alegria neste dia
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2. O PODER DIVINO

Para servir e louvar
Ao poder divino
Que aqui está

valsa

Peço ﬁrmeza na mente
O amor verdadeiro
Sempre apresentar
Para servir e louvar
Ao Poder Divino
Que aqui está
Peço palavras de força
Clareza na vista
Para não tropeçar
Para servir e louvar
Ao Poder Divino
Que aqui está
Peço este santo perdão
Uma vida aprumada
E sair da ilusão
Que a doutrina está viva
O tempo é chegado
De todos cantar
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2. O PODER DIVINO (continued...)

Pedindo e rogando unidos
O dom que o Mestre
Tem para nos dar

valsa
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3. GLÓRIA E PODER EM JESUS

(Oﬀered to Alex Polari)
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Oh! Meu Senhor Jesus
A Vós eu vou pedir
A Vossa Santa Luz
Para eu poder seguir
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Oh! Meu Salvador
Eu quero merecer
Na Divina Luz de amor
Eu poder vos conhecer
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Sopra o vento nessa tarde
Que embala a criação
É Vosso fogo que arde
Dentro do meu coração
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3. ME AJUDE

Neste mundo de tanta malícia
Nesta vida de tanta disputa
Vamos nós com toda prudência
Que ainda estamos na luta
Vou ouvindo todo este clamor
Vou pedindo sempre a coragem
Pra chegar no ﬁm da viagem
Conhecer este santo amor
Me ajude, minha Mãe Divina
Jesus Cristo, Pai desta Doutrina
Meu São João, Mestre ensinador
Tendo fé, temos o valor
Nesta estrada tem passagem dura
Tem momento como noite escura
Mas na frente, sempre a brilhar
Tem a Luz para quem alcançar
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4. A FORÇA DE JURAMIDAM

(Oﬀered to Sônia Palhares)
A força, a força
A força chegou e estremeceu
Vamos todos se unir
Meus irmãos, vamos obedecer
O vento, o vento
O vento espalha a tempestade
Vamos se ﬁrmar no vento
Meus irmãos, vamos vencer a batalha
A força, a força
A força de Juramidam
Que está nesse mundo
Para ensinar dentro do Santo Daime
O ar, a chuva
O Sol, a Lua e as Estrelas
São a presença do bem
São os guias da eternidade
Cuidemos, cuidemos
Cuidemos dessa Santa Doutrina
Perdoando e amando
Praticando o que o Daime ensina
O dom da vida
Está no poder da criação
Protegendo a semente
Frutiﬁcam os desígnios da missão
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4. AMOR E PAZ

Comigo tudo bem
Tudo está em paz
Só quero o que convém
E não quero nada mais
Não quero mal a ninguém
E com paz desejo
Fazer sempre o bem
Amar a quem eu vejo
Sou casa de um espírito
Instrumento da verdade
Seguindo o que foi dito
Com amor, com lealdade
Por isso eu digo agora
E digo toda manhã
Firmeza para seguir
No Império Juramidam
Na presença do meu Mestre
Caminhando bem limpinho
Com amor na Mãe Divina
Trilhar este caminho
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5. DÁ LICENÇA EU ENTRAR

Dá licença eu entrar
Nas profundezas do Mar
Para eu bem aprender
A trabalhar neste Poder
Meu Jesus cruciﬁcado
Quero estar sempre a seu lado
Me perdoe a ingratidão
E limpai meu coração
Dá licença eu entrar
Para sempre vos amar
Servindo a espiritualidade
Com amor, sem vaidade
Meu São João Batista
Que Deus sempre lhe assista
Com o teu Santo Poder
Nós estamos a vencer
Para dar todo louvor
A nosso Pai Criador
E a nossa Mãe do Céu
Nos cobrir com Vosso véu
Toda hora e todo dia
Com fé e toda harmonia
Seguir na estrada de Luz
Dando prova de Jesus
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5. DÁ LICENÇA EU ENTRAR (continued...)

Digo agora meu amém
Lembrando sempre também
Agradecer no coração
O amor dos meus irmãos
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5. OS TRABALHOS DO PADRINHO

(Oﬀered to Kleuber)
O que eu estou lembrando
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos do Padrinho
Na Colônia Cinco Mil
Ajuntando com amor
Ensinando a verdade
Com Deus fazendo justiça
E dando o pão por caridade
O que eu estou dizendo
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos da Madrinha
Na Colônia Cinco Mil
Suportando com amor
Tudo o que acontecia
Zelando a Casa Santa
Da sempre Virgem Maria
Nesta casa entram todos
Entra o sujo e o rasgado
Quem trabalhou direitinho
Está limpo e sem pecado
O que eu estou dizendo
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos dos irmãos
Da Colônia Cinco Mil
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5. OS TRABALHOS DO PADRINHO (continued...)

(Oﬀered to Kleuber)
O que está acontecendo
Hoje todo mundo viu
A ﬁrmeza nos trabalhos
Da Colônia Cinco Mil
Aqui estou pedindo
Por favor, deixem de graça
É limpar o aparelho
E respeitar a nossa casa
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6. ESPÍRITO DE LUZ

Espírito
Espírito de Luz
Do resplendor
Da corte de Jesus
Te peço agora
Cantando este hino
Guiai meus passos
No rumo do Divino
Estou na Terra
Eu devo dar louvor
Ao Pai Eterno
Meu Divino Criador
Agradecendo
A beleza desta vida
Com minha Mãe
Na Lua reﬂetida
Sou ﬁlho eterno
E vim testemunhar
O grande amor
Que Deus tem para nos dar
Firme meus passos
Com Vossa proteção
Que eu vou seguindo
E vencendo a provação
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6. ESPÍRITO DE UNIÃO

(Oﬀered to Gilda)
Embuído do espírito de união
E rasgando o seu coração
Vamos acreditar e vamos conﬁar
Que esta verdade vai brilhar
É aqui e agora esta missão
Se você entregar seu coração
Mas é com alegria e com muito amor
Pois assim é Santa Maria
Vamos se humilhar, se apresentar
Para cumprir essa missão
Mas é com toda calma e com todo amor
Que essa vitória vai chegar
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7. SÃO JOÃO ERA MENINO

São João era menino
E andava na ﬂoresta
Louvando ao Pai Eterno
E a Rainha desta festa
O Rei Salomão me disse
Que é preciso caprichar
Que o tempo está chegando
E vamos se apresentar
Soloína Pedra Fina
No jardim do beija-ﬂor
Cantemos todo dia
Consagrando este louvor
Janaína, ﬂor menina
Currupipipiraguá
Com amor e alegria
Tem a vida a festejar
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7. CONCENTRAR ENERGIA EM SI

(Oﬀered to Vera Fróes)
Concentrar energia em si
Ficar forte para não cair
O tempo é de plantar
Plantar muito sem se preocupar
Com a colheita que irá chegar
Pois no trigo o joio está
A mão de Deus é que vai ajuntar
O que é bom do que não tem lugar
A ignorância não tem lugar
O desrespeito tem que acabar
Na união é que o Poder está
Povo de Deus, vamos se alertar
Semeadores, vamos trabalhar
Lealdade não é só falar
A ordem é plantar
Plantando, tudo chegará
A saúde em primeiro lugar
A nossa e do Mestre sempre é bom pedir
O coração é para ter amor
É a semente de Nosso Senhor
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8. VAMOS SER HUMILDES

Vamos ser humildes
Vamos ter amor
Vamos nós louvar
A Jesus Cristo Redentor
Vão crescer as ﬂores
Vai brilhar o dia
Vamos festejar a Jesus
Filho de Maria
Que primor a vida
É só quem conhece
Vamos agradecer
A Deus com esta prece
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8. QUANDO LEMBRO DO MEU PAI

(Oﬀered to Júlio)
Quando lembro do meu Pai
A alegria invade o meu coração

mazurca

Eu ﬁrmo logo o meu pensamento
No ensinamento do Rei São João
São João o Vosso ensino
De Jesus menino está em meu coração
Verdade, justiça, amor e harmonia
Eis a Santa Guia na palma da mão
Canto hoje e canto sempre
Viva o meu Padrinho Sebastião
Bendito seja Vós lá nas alturas
Vossa imagem pura eu não esqueço não
Quando penso em minha Mãe
Vejo a natureza brilhando de amor
O Universo todo resplandece
Rogo em minha prece a meu Pai Criador

90

9. NA CASA DO PADRINHO

Eu conto para todos
Com grande satisfação
Como foi que eu cheguei
Na casa do Padrinho Sebastião
Eu vinha pelo mundo
Caminhando sem parar
Eu buscava uma coisa
Sem saber onde encontrar
Eu vivia iludido
E meu ser querendo a Luz
Pois desde o nascimento
Fui chamado por Jesus
Quando eu tomei o Daime
Quando eu sentei nesta mesa
Eu vi o Amor de Deus
E a vida no esplendor da natureza
Muito eu já recebi
Agradeço a meu Padrinho
Pois foi o seu grande amor
A chave do meu caminho
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9. VAMOS TOMAR DAIME

(Oﬀered to Juliano)
Vamos tomar Daime
Para todos nós seguir
Vamos tomar Daime
Para podermos subir
O Daime é preparado
No fogo da fornalha
E feito com carinho
Para nós ele é o vinho
Do sangue de Jesus
Que nasceu lá em Belém
Transforma em todos nós
O corpo e a mente também
Eu peço esta limpeza
Dentro do meu coração
Eu tenho certeza
Com o Padrinho Sebastião
Eu peço a Vossa ajuda
Para eu vencer nesta vida
Eu peço Vosso escudo
Para eu vencer neste mundo
Um mundo de ilusão
Que gera tanto medo
Retira o véu e vê
E guarda este segredo
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10. CHAPÉU DE PRATA

(Oﬀered to Glauco)
Viva Santa Maria
Que curou o meu medo
Viva Santa Maria
Que me revelou o segredo
Eu estava numa sala
Deu um castelo divinal
Papai se apresentou
Com sua farda oﬁcial
Papai se apresentou
Com seu pito divinal
Me assoprou fumaça
Eu pitei lá no astral
Papai com chapéu de prata
Assoprou fumaça em mim
Espantou toda maldade
Espantou coisa ruim
A piteira de papai
É de um branco laqueado
Na ponta uma Estrela
E um Cruzeiro gravado
No chapéu vinha pendurado
Estrelinhas de marﬁm
O Cruzeiro em minha frente
Faz eu me lembrar de mim
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10. CHAPÉU DE PRATA (continued...)

(Oﬀered to Glauco)
Papai abriu uma porta
Eu entrei em um jardim
Mamãe se aproximando
Veio e me disse assim:
Agora eu te trouxe
Tu vai ser o meu soldado
Te entrego essa bandeira
Quero ver tu perﬁlado
Meu Padrinho me chamando
Para eu destrinchar segredo
Viva Santa Isabel
Também viva Simão Pedro
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10. GRAÇA EU DOU

(Oﬀered to Rone)
Graça eu dou meu Daime Santo
Me cobri com Vosso manto
Quero a vida do astral
Para seguir no Vosso brilho
Nesta missão, eu merecer ser Vosso ﬁlho
Graça eu dou, Santa Maria
Que me ensina todo dia
Me alegra o coração
Com muita calma, peço ﬁrmeza
Nesta missão eu dou prova de nobreza
Graça eu dou, meu Sol dourado
Glória a Deus, meu Pai amado
Viva a vida que vivemos
Vamos seguir, com muito amor
Nesta missão apresenta nosso valor
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11. VAMOS TODOS SE FIRMAR

(Oﬀered to Apolo)
Vamos todos meus irmãos se curar
Que é para todos entender
Que esta força que vem do Astral
Ela é Divinal
E é Deus o poder
Vamos todos meus irmãos se ﬁrmar
Se aﬁrmando aqui neste poder
Que é para todos seguir nesta linha
Seguir com a Rainha
E com o Mestre Irineu
Vamos todos meus irmãos se perdoar
Todos se unir neste poder
Que é para todos seguir com ﬁrmeza
É preciso clareza
E saber proceder
Vamos todos meus irmãos se perdoar
Todos se unir aqui dentro deste poder
Que para todos seguir com ﬁrmeza
É preciso clareza
E saber Proceder
Bem procedendo tudo vai se acalmar
Com obediência tudo vai ﬂorescer
Que o zelador que veio abrir esta estrada
Não fez ela errada
E é reto o poder
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11. VIVA O NOSSO IMPÉRIO

(Oﬀered to Maria Eugênia)
Viva o nosso Império
Que habita na Floresta
Mostrando à humanidade
Um grande amor que ainda resta
Viva o nosso Mestre
O chefe da missão
Que ocupa neste mundo
O lugar de São João
Vamos trabalhar
Que o tempo passa ligeiro
Quem não compreender
Vai ﬁcar por derradeiro
Vai chegar em Deus
Quem está nesta linha
Cumprindo os ensinos
Que nos trouxe a Rainha
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12. MEU MESTRE EU PEÇO

(Oﬀered to Apolo)
Meu Mestre eu peço
Para Vós me ajudar
Me dê caminho
Para eu poder passar
Meu Mestre eu peço
Por Vosso Divino amor
Que Vós me dê conforto
Se eu for merecedor
Meu Mestre eu peço
Para Vós me ajudar
Tirando os espinhos
Para eu poder passar
Meu Mestre eu peço
Por Vosso Divino amor
Que Vós me dê a cura
Se eu for merecedor
Meu Mestre eu peço
Que me escude em Seu amor
Mostrando o caminho
Para eu se vencedor
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12. CUMPRIR OS ENSINOS

Quem chegou nesta Doutrina
Tenha sempre humildade

mazurca

Limpe bem seu coração
Pedindo a Deus o Santo Perdão
Para estar neste Poder
Não é só cantar hinário
Tem que cumprir os ensinos
Que são ditos nestes hinos
O caminho para o Céu
É estreito e difícil
Mas com este dom que Deus nos deu
Temos na frente o Mestre Irineu
O Mestre está no seu lugar
Esperando os companheiros
Só quem tiver sinceridade
Pode ser parte desta verdade
Eu convido os meus irmãos
Vamos buscar a perfeição
Que todos temos de entender
O ponto certo de viver
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13. DEUS ESTÁ PRESENTE

Deus está presente
Ele é brilho e transparência
Vamos meditar o tempo
E manter limpa a consciência
Vamos meus irmãos
Vamos todos se ﬁrmar
Tesouro maior que este
Ninguém pode encontrar
Vamos agradecer
Nós estar nesta irmandade
Que cultiva este amor
E mora com a Divindade
Viva nossa Mãe
Rainha da formosura
Vossos ﬁlhos aqui na Terra
Pedem a benção com ternura
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14. JESUS

Jesus, tende piedade de mim
Eu vou pedindo assim
E Vós, Senhor
Perdoa a nós pecador

valsa

Meu Pai que tanto já ofendi
E Vós me trouxeste aqui
No coração
Eu receber meu perdão
Que bom estar sempre com Deus
Trilhar os caminhos seus
Com amor
Na missão do Redentor
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15. SÃO MIGUEL

(Oﬀered to Clara)
Eu pedi para esta Luz me clarear
Eu pedi que eu tivesse este amor
Eu pedi para ter força de ajudar
Aos espíritos neste mundo sofredor
Recebi de meu Jesus esta missão
Fazer esforço de ajudar o precisado
Rogando à Deus com fé e convicção
Para o pedido poder ser escutado
Vou seguindo ﬁrme e forte a jornada
Estou ﬁrmado com este meu sagrado vinho
Rogando sempre defender destas ciladas
Que o inimigo apresenta no caminho
Com São Miguel, meu Arcanjo Protetor
Eu tenho força de passar em toda prova
Vou conﬁando, pois estou com meu Senhor
Que ao vencedor prometeu a vida nova
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16. SE AFROUXAR

Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
Quem quiser saúde escute
Tem que limpar seu coração
Não adianta querer sarar
E em seguida ir pra ilusão
Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
O sofrimento está na Terra
É um recurso para apurar
Aos que precisam chegar mais perto
Do Pai Eterno e da perfeição
Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
Vão entender, vamos curar
Todos têm dom de se salvar
Saúde boa é a do espírito
Que se humilhou a nosso Deus
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16. SE AFROUXAR (continued...)

Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
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17. VIVA DEUS

Viva Deus que está lá nas alturas
Viva Deus, o universo e as criaturas
Viva Deus que nos tirou lá do deserto
Nos mandando Seu Jesus
Para ensinar o caminho certo
Viva a Rainha do Império Criador
Viva a Rainha, nossa Mãe de puro amor
Viva a Rainha Soberana de bondade
Que colheu de um a um
Para formar a irmandade
Viva São João, padroeiro universal
Viva São João, nosso mestre do astral
Viva São João, tão querido e estimado
Nos cobrindo de amor
Com o seu manto sagrado
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18. RECEBI A INSTRUÇÃO

De meu Mestre eu recebi a instrução
E prometo ser ﬁel eternamente
Com vigor seguirei nesta missão
Consagrando sempre Deus em minha mente
Me ajude minha Mãe Imaculada
Nesta vida todos temos que lutar
Peço força para vencer minha jornada
E ter brilho quando for me apresentar
Neste mundo que riqueza já herdamos
Isto eu digo e ninguém pode duvidar
O cantar mais lindo nós cantamos
Quando unidos estamos à Deus louvar
Só nos resta é cultivar este ensino
Com ﬁrmeza e com amor no coração
Que o dom deste cantar é do Divino
E nosso Mestre está presente no salão
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19. VIM E VOU DIZER

Vim e vou dizer
E não posso me escusar
Mesmo com sofrimento
Nós só temos é que alegrar
A vida é maravilha
Para quem compreendeu
Que Deus é soberano
E Jesus Cristo é o ﬁlho Seu
Quem quer viver em paz
Tem que prestar atenção
Ter tudo bem cuidado
E se sair da ilusão
O Mestre convidou
E vamos todos trabalhar
Viver com alegria
E a Doutrina cultivar
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20. O MESTRE AJUDA

É um Poder Divino
Que nos une assim
É o Daime a ﬁrmeza
Para lutarmos até o ﬁm

valsa

A estrada é longa
E muitos erram o caminho
Se afastando de Deus
Acabam triste e sozinho
Alegria é esta
Em nós servir ao Divino
Foi o Mestre quem trouxe
Este estudo ﬁno
O nosso Mestre ajuda
A cada um de Seu povo
E ensina a todos
Como se nasce de novo
Foi Jesus nesta vida
O homem mais humilhado
Passou por tanta angústia
Pra nos livrar do pecado
A nossa Mãe Soberana
Tem por nós o carinho
Quem buscar com certeza
Não vai errar o caminho
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21. PARA LOUVAR O CRIADOR

(Oﬀered to Demontier)
Vou vivendo a minha vida
Com fervor vou nesta lida
Quanto mais o tempo passa
Mais aumenta esta graça
De louvar o Criador
De louvar o Criador com amor
De louvar o Criador com amor
O primor vem da Floresta
A natureza está em festa
O cantar da passarada
Começa na madrugada
Pra louvar o Criador
Para louvar o Criador com amor
Para louvar o Criador com amor
O amor é harmonia
O bem viver de cada dia
Vou cantando este hino
Mais um louvor ao Divino
Meu Supremo Criador
Meu Supremo Criador de amor
Meu Supremo criador de amor
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22. POVO DE DEUS

Povo de Deus, povo de Deus
No Nosso Mestre vamos nos ﬁrmar
Que Ele é Pai de todos nós
E sabe aonde nos levar
Têm a ciência , a instrução
Aqui na Terra o céu construir
Em cada um, só com o trabalho
È que se pode conseguir
Filho de Deus, ﬁlho de Deus
Só com Jesus podes crescer
Que o mundo chama, só para ver
Aquele que vai descer
Vamos em frente , com o nosso Mestre
Tem a certeza de vencer
Que Ele veio aqui na Terra
A todo ﬁlho socorrer
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23. ENCONTREI O PADRINHO

Agora é o momento
E já posso declarar
O que digo a meus irmãos
Ninguém deve duvidar
Eu ia de viagem
Encontrei o meu Padrinho
Ele me abraçou
Nunca mais andei sozinho
Ele me abraçou
Fez por mim o que podia
Ensinou-me a viver
O Reino da Soberania
Segui minha jornada
Com este grande companheiro
Aprendi muita lição
Com meu Mestre Justiceiro
Ele se ausentou
Seu corpo está no relento
Está no meu coração
E não sai do pensamento
Ele se ausentou
Continua o Seu ﬁlho
Com seu imenso amor
Faz crescer mais este brilho
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23. ENCONTREI O PADRINHO (continued...)

Que grande alegria
Ter na vida uma Madrinha
Eu digo com certeza
Ela é nossa Rainha
Na Terra e no Céu
Tudo está acontecendo
Quem não abrir os olhos
Nada disto está vendo
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24. MEU REINO

Quando todos entender que o Meu Reino
Não é o deste mundo de ilusão
Onde mora a alegria verdadeira
É no amor dentro do seu coração
Todos que batalham nesta linha
Lá na frente sempre tem compensação
Veja se entenda o que digo
O nosso Mestre vive sempre no salão
Eu convindo os que estão lá no aceiro
Aqui mesmo é o brilho desta Luz
Veja quem comanda é o nosso Mestre
Radiante com o nome de Jesus
No brilho deste meu salão ornado
O Império é só de Juramidam
Conﬁra todos ensinamentos
Com este amor a Doutrina é Cristã
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25. O CAMINHO ESTÁ ABERTO

(Oﬀered to José Ribamar)
Nesta Divina Missão
Fomos todos reunidos
Santo Deus Onipotente
Que nenhum seja perdido
O caminho está aberto
Vai no brilho do amor
Nossa Mãe é Soberana
E Jesus Cristo Redentor
Todos temos muitas provas
Mestre Daime nos ensina
Nós só vamos conhecer
Se tiver a disciplina
Todo aquele que se humilha
Ao Poder que aqui se encerra
Louva a Deus com alegria
E vive em paz aqui na Terra
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26. PALAVRAS RADIANTES

O Sol que irradia
Esta Luz resplandecente
É o brilho do amor
Do nosso Deus Onipotente
Na Terra em que vivemos
Com o balanço do Mar
Em tudo está Deus
Para sabermos consagrar
Tão bela a Lua
Que nos dá o seu clarão
É eterna lembrança
Da Virgem da Conceição
Estrelas cintilam
Lá do alto do Astral
São inﬁnitas provas
Da grandeza Divinal
Palavras radiantes
Pra cantar com devoção
São da sabedoria
Do Senhor Rei Salomão
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27. PASSAGEIRO

(Oﬀered to Hamilton)
Passageiro deste mundo
Vamos nesta embarcação
Que no leme tem um Mestre
Que conhece a direção
Tem amor e tem a cura
Nesta Terra de Deus Pai
Santo Daime é o convite
Para ver quem é que vai
Navegar em águas claras
Nesta boa companhia
Combater o bom combate
Até chegar nosso dia
Este tempo é precioso
De se entender a vida
Para andar no rumo certo
Até a Terra prometida
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28. AGRADECIMENTO

(Oﬀered to Glauco)
Meu Pai eu agradeço
Este dom recebido
Cantar com meus irmãos
Rogar e ser ouvido
É com tão grande amor
Que Vós tem nos brindado
Por toda esta vida
Meu Deus muito obrigado
Que tempo bom é este
De ter a gratidão
Já temos a certeza
Da nossa redenção
De todos os mistérios
É o maior que há
De um Poder Superior
Que veio nos salvar

117

29. FORÇA DE CURA

(Oﬀered to Diego)
Chamei a força
Ela é de cura
Sempre pedindo ao Mestre
No plano terrestre
Ele é quem nos segura
Nesta sessão
Só tem bondade
Vamos rezar pro doente
Que é dever da gente
Ter a caridade
Jesus atende
Quem Lhe procura
Peço ﬁrmeza na mente
Fechar a corrente
Que a força é de cura
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30. UMA BELA HISTÓRIA

I'll tell a nice story
The plant that has more love
She was a little one
That Padrinho saw and blessed

mazurca

He said pay attention
Here there is a divine force
Whoever knows how to consecrate
Has a Mother who teaches us
It heals and nurtures
The love in our heart
Her perfume soothes us
And comforts us in our mission
An angel came and said
In the dream of our Padrinho
With this plant he can also heal himself
And has more Light on the path
With the green branch in his hand
THe angel came and made the prophecy
Now we are going to have union
And more respect for the Santa Maria

119

30. UMA BELA HISTÓRIA

Eu vou contar uma bela história
Da plantinha que mais tem amor
Ela era bem pequenina
Padrinho viu e abençoou

mazurca

Ele disse preste atenção
Aqui tem uma força divina
Quem souber dar consagração
Tem uma Mãe que nos ensina
Ela cura e alimenta
O amor em nosso coração
O seu perfume nos acalenta
E nos conforta em nossa missão
Um anjo veio e foi dizendo
No sonho de nosso Padrinho
Com esta planta também se cura
E tem mais Luz no seu caminho
Com o galho verde em sua mão
O anjo veio e fez a profecia
Agora vamos ter união
E mais respeito à Santa Maria
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31. COM LOUVORES

(Oﬀered to Leonardo Christo)
É só com louvores
Que vamos seguindo
Porque tudo temos
Que agradecer
Tem neste mundo
Um belo dom
Chamando todos
Para o bem viver
O Santo Daime
É o Mensageiro
Na missão Divina
Cresce a irmandade
Vem da Floresta
A grande Luz
Estrela guia
Na humanidade
O importante
É chegar a Deus
Para conhecer
O verdadeiro amor
Eu canto hoje
E canto sempre
Que é nosso tempo
De se dar louvor

121

32. FILHO BEM AVENTURADO

(Oﬀered to Francisco Leal)
Aviso aos meus irmãos
Se liguem na lembrança do passado
Vejam quem nosso Jesus
Chamou de ﬁlho bem aventurado
Verdade é uma só
Ela é de um valor universal
Amar a todos os seus irmãos
Fazer sempre bem, não fazer mal
Mesmo com nosso esforço
De ter a vida em harmonia
Maldade está neste mundo
Tem gente que ainda nos calunia
Na Terra sempre existiu
Inimigos da missão que é divina
Firmemos nossa união
Zelando a excelência da Doutrina
E vamos ﬂorir nosso amor
Cantando mais um hino com alegria
O nosso Mestre sempre ensinou
Que Deus é Pai e Ele é quem nos auxilia
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33. O QUE FOI E HÁ DE SER

(Oﬀered to Carola)
Chegou a força
Chegou o amor
Chegou o brilho
Do Divino Nosso Senhor

2x

Vamos cantar
E agradecer
Nós neste mundo
O que foi e há de ser
Mas cada um
Preste atenção
Saiba viver
E ter Deus no coração

123

34. CAMINHE COM AMOR

(Oﬀered to Isabel Mota)
Por onde for
Caminhe com amor
Caminhe com amor
Por onde for

2x

Vamos seguindo
Levando a paz
Que o Mestre pede
E assim se faz
Neste caminho
Sem arrodeio
Se é meus irmãos
Eu vou no meio
Jesus é Rei
Nosso Senhor
Vamos vivendo
E dando louvor

124

35. VIVENDO E AGRADECENDO

(Oﬀered to Gilberto)
Vou vivendo e agradecendo
Que eu não ando sozinho
Eu recordo com carinho
Que a melhor coisa
É possuir um Padrinho
Estou pedindo a Deus Pai
Que me dê um bom juízo
Livrai-me do egoísmo
Que me afasta
Do Vosso paraíso
Estou pedindo à Mamãe
Sempre peço que me ajude
A tomar certa atitude
Para ter vida
Com paz e com saúde
Eu pedi mais estes versos
Pra dizer aos meus irmãos
Nós devemos dar a mão
Que mais riqueza
É seguir na união
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36. TRANSFORMAÇÃO

(Oﬀered to Apolo)
Deus de misericórdia
Meu Pai Soberano
Me dê a Vossa mão
Nas provas que estão passando

valsa

Dai-me a paciência
Que o gosto é de fel
Seja feita Vossa vontade
Na Terra como no Céu
Assim é nossa vida
Alegrias e sofrimento
Agradeço pela vez
De estar neste padecimento
Crescei a minha fé
Dai-me a conformação
Precisa ter ﬁrmeza
E entender a transformação
Eu estou em pé ﬁrme
Firmado no meu lugar
Que tudo aqui passado
Seja para Vos louvar
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37. TRIUNFO MAIOR

(Oﬀered to Orlando Villas-Boas e Luisa)
Posso cantar alegrias da vida
A certeza de ser um ﬁlho estimado
Agradeço a São João, meu Mestre querido
Que bom ter ouvido o seu chamado
Sigo contente, Jesus vai comigo
Do meu coração é o melhor amigo
Sou ﬁlho da Terra, nela pequei
Na Santa Doutrina me iluminei
Todo louvor na Soberania
Que a nossa Rainha é quem nos guia
Triunfo maior vai no coração
De quem quer ouvir e seguir a 'Instrução'
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Instrução
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1. EU CONVIDO MEUS IRMÃOS

(Oﬀered to Odemir)
Eu convido meus irmãos
Para todos nós seguir
Firme forte na batalha
Que é para não cair
Que é para não cair
Na missão que está ﬁrmada
Todos prestem atenção
Para vencer a jornada
Vamos prestar atenção
Tudo que diz os ensinos
Para poder receber
O nosso Ser Divino
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1. SOU PEQUENO

Sou pequeno e tenho amor
Bem-aventurado ﬁlho do Pai Criador
Estou aqui para cantar
O Mestre mesmo é que está a me ensinar
Vou dar louvor no coração
Ser escolhido para seguir nesta missão
Formar na Terra, com o povo amado
Casa que Deus habita com Seu reinado
Viva São João, viva Jesus
Meu Mestre Império, seres desta grande Luz
Me dê a mão, minha Mãezinha
Santa Maria desta Terra é Rainha
Quero viver para louvar
A natureza linda vida divinal
Se meus irmãos me ajudar
Até um dia nesta vitória ﬁnal
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1. INSTRUÇÃO

(Oﬀered to Lúcio)
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 Ele se encontrar
Louvado seja
Bendito louvado está
Bendito louvado seja
Aqueles que me escutar
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1. INSTRUÇÃO (continued...)

(Oﬀered to Lúcio)
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
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2. COM O PODER DO CÉU

(Oﬀered to Lúcio Mortimer)
Com o poder do Céu
Da Terra e também do Mar
Ordeno a São Miguel
A força Deus é quem dá

valsa

A força Deus é quem dá
Para quem tem conhecimento
Reconhecendo os primores
E não tirar do pensamento
Só Deus, só Deus, só Deus
É quem pode nos segurar
Para nós vencer a batalha
Para adiante se alcançar
Para adiante se alcançar
O que custa grande sofrimento
Que é amar com ﬁrmeza
A Deus Pai do ﬁrmamento
O Deus do ﬁrmamento
É o Sol e a Lua
No ﬁrmamento está o carreiro
E o Cruzeiro, caminhada sua
A constelação chegou
Bem juntinho da Virgem Maria
No Cruzeiro está o rosário
Dos pedidos em agonia
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2. COM O PODER DO CÉU (continued...)

(Oﬀered to Lúcio Mortimer)
A força quem tem é o Rei
Jesus Cristo, o Mestre de sempre
Tudo no coração de Maria
Na Terra e em todo ﬁrmamento

valsa
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2. FORTE DE JESUS

(Oﬀered to Regina Pereira)
Concentrado neste campo de esperança
Que esta força em meus olhos faz mirar
É esta Luz, este forte de Jesus
É a Doutrina, com seus ﬁlhos a cantar
Com este espírito que sois a Luz do mundo
Em rica beleza, o tesouro universal
Vem desta Luz, deste forte de Jesus
Que é esta Luz, a ciência natural
Silenciosa profundeza o verde espalha
E de esperança o grande manto nos acalma
É esta Luz, este forte de Jesus
É o Divino lá do alto aqui na Terra
Esta Luz Divina que entre nós está
É o límpido cristal para quem se acordar
É esta Luz, este forte de Jesus
É transparente este amor de cristal
Sois a Luz do mundo, este amor de cristal
A natureza em harmonia universal
É esta Luz, este forte de Jesus
Deus da ciência, Onisciente aqui está
Estou aqui, peço a Vossa misericórdia
Para eu seguir dentro desta provação
Que nesta Luz, neste forte de Jesus
Está o convite para o dia de São João
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2. FORTE DE JESUS (continued...)

(Oﬀered to Regina Pereira)
Meu São João, centro de luz, trono de amor
Nos fortiﬁcai pelo mistério da Cruz
Com minha Mãe, Rainha Santa Maria
Nos segurai com alegria neste dia
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2. O PODER DIVINO

Para servir e louvar
Ao poder divino
Que aqui está

valsa

Peço ﬁrmeza na mente
O amor verdadeiro
Sempre apresentar
Para servir e louvar
Ao Poder Divino
Que aqui está
Peço palavras de força
Clareza na vista
Para não tropeçar
Para servir e louvar
Ao Poder Divino
Que aqui está
Peço este santo perdão
Uma vida aprumada
E sair da ilusão
Que a doutrina está viva
O tempo é chegado
De todos cantar
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2. O PODER DIVINO (continued...)

Pedindo e rogando unidos
O dom que o Mestre
Tem para nos dar

valsa
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3. GLÓRIA E PODER EM JESUS

(Oﬀered to Alex Polari)
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Oh! Meu Senhor Jesus
A Vós eu vou pedir
A Vossa Santa Luz
Para eu poder seguir
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Oh! Meu Salvador
Eu quero merecer
Na Divina Luz de amor
Eu poder vos conhecer
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Só Vós com Sua glória
Só Vós com Seu poder
Sopra o vento nessa tarde
Que embala a criação
É Vosso fogo que arde
Dentro do meu coração
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3. ME AJUDE

Neste mundo de tanta malícia
Nesta vida de tanta disputa
Vamos nós com toda prudência
Que ainda estamos na luta
Vou ouvindo todo este clamor
Vou pedindo sempre a coragem
Pra chegar no ﬁm da viagem
Conhecer este santo amor
Me ajude, minha Mãe Divina
Jesus Cristo, Pai desta Doutrina
Meu São João, Mestre ensinador
Tendo fé, temos o valor
Nesta estrada tem passagem dura
Tem momento como noite escura
Mas na frente, sempre a brilhar
Tem a Luz para quem alcançar
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4. A FORÇA DE JURAMIDAM

(Oﬀered to Sônia Palhares)
A força, a força
A força chegou e estremeceu
Vamos todos se unir
Meus irmãos, vamos obedecer
O vento, o vento
O vento espalha a tempestade
Vamos se ﬁrmar no vento
Meus irmãos, vamos vencer a batalha
A força, a força
A força de Juramidam
Que está nesse mundo
Para ensinar dentro do Santo Daime
O ar, a chuva
O Sol, a Lua e as Estrelas
São a presença do bem
São os guias da eternidade
Cuidemos, cuidemos
Cuidemos dessa Santa Doutrina
Perdoando e amando
Praticando o que o Daime ensina
O dom da vida
Está no poder da criação
Protegendo a semente
Frutiﬁcam os desígnios da missão
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4. AMOR E PAZ

Comigo tudo bem
Tudo está em paz
Só quero o que convém
E não quero nada mais
Não quero mal a ninguém
E com paz desejo
Fazer sempre o bem
Amar a quem eu vejo
Sou casa de um espírito
Instrumento da verdade
Seguindo o que foi dito
Com amor, com lealdade
Por isso eu digo agora
E digo toda manhã
Firmeza para seguir
No Império Juramidam
Na presença do meu Mestre
Caminhando bem limpinho
Com amor na Mãe Divina
Trilhar este caminho
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5. DÁ LICENÇA EU ENTRAR

Dá licença eu entrar
Nas profundezas do Mar
Para eu bem aprender
A trabalhar neste Poder
Meu Jesus cruciﬁcado
Quero estar sempre a seu lado
Me perdoe a ingratidão
E limpai meu coração
Dá licença eu entrar
Para sempre vos amar
Servindo a espiritualidade
Com amor, sem vaidade
Meu São João Batista
Que Deus sempre lhe assista
Com o teu Santo Poder
Nós estamos a vencer
Para dar todo louvor
A nosso Pai Criador
E a nossa Mãe do Céu
Nos cobrir com Vosso véu
Toda hora e todo dia
Com fé e toda harmonia
Seguir na estrada de Luz
Dando prova de Jesus
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5. DÁ LICENÇA EU ENTRAR (continued...)

Digo agora meu amém
Lembrando sempre também
Agradecer no coração
O amor dos meus irmãos
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5. OS TRABALHOS DO PADRINHO

(Oﬀered to Kleuber)
O que eu estou lembrando
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos do Padrinho
Na Colônia Cinco Mil
Ajuntando com amor
Ensinando a verdade
Com Deus fazendo justiça
E dando o pão por caridade
O que eu estou dizendo
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos da Madrinha
Na Colônia Cinco Mil
Suportando com amor
Tudo o que acontecia
Zelando a Casa Santa
Da sempre Virgem Maria
Nesta casa entram todos
Entra o sujo e o rasgado
Quem trabalhou direitinho
Está limpo e sem pecado
O que eu estou dizendo
Só quem sabe foi quem viu
Os trabalhos dos irmãos
Da Colônia Cinco Mil
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5. OS TRABALHOS DO PADRINHO (continued...)

(Oﬀered to Kleuber)
O que está acontecendo
Hoje todo mundo viu
A ﬁrmeza nos trabalhos
Da Colônia Cinco Mil
Aqui estou pedindo
Por favor, deixem de graça
É limpar o aparelho
E respeitar a nossa casa
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6. ESPÍRITO DE LUZ

Espírito
Espírito de Luz
Do resplendor
Da corte de Jesus
Te peço agora
Cantando este hino
Guiai meus passos
No rumo do Divino
Estou na Terra
Eu devo dar louvor
Ao Pai Eterno
Meu Divino Criador
Agradecendo
A beleza desta vida
Com minha Mãe
Na Lua reﬂetida
Sou ﬁlho eterno
E vim testemunhar
O grande amor
Que Deus tem para nos dar
Firme meus passos
Com Vossa proteção
Que eu vou seguindo
E vencendo a provação
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6. ESPÍRITO DE UNIÃO

(Oﬀered to Gilda)
Embuído do espírito de união
E rasgando o seu coração
Vamos acreditar e vamos conﬁar
Que esta verdade vai brilhar
É aqui e agora esta missão
Se você entregar seu coração
Mas é com alegria e com muito amor
Pois assim é Santa Maria
Vamos se humilhar, se apresentar
Para cumprir essa missão
Mas é com toda calma e com todo amor
Que essa vitória vai chegar
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7. SÃO JOÃO ERA MENINO

São João era menino
E andava na ﬂoresta
Louvando ao Pai Eterno
E a Rainha desta festa
O Rei Salomão me disse
Que é preciso caprichar
Que o tempo está chegando
E vamos se apresentar
Soloína Pedra Fina
No jardim do beija-ﬂor
Cantemos todo dia
Consagrando este louvor
Janaína, ﬂor menina
Currupipipiraguá
Com amor e alegria
Tem a vida a festejar
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7. CONCENTRAR ENERGIA EM SI

(Oﬀered to Vera Fróes)
Concentrar energia em si
Ficar forte para não cair
O tempo é de plantar
Plantar muito sem se preocupar
Com a colheita que irá chegar
Pois no trigo o joio está
A mão de Deus é que vai ajuntar
O que é bom do que não tem lugar
A ignorância não tem lugar
O desrespeito tem que acabar
Na união é que o Poder está
Povo de Deus, vamos se alertar
Semeadores, vamos trabalhar
Lealdade não é só falar
A ordem é plantar
Plantando, tudo chegará
A saúde em primeiro lugar
A nossa e do Mestre sempre é bom pedir
O coração é para ter amor
É a semente de Nosso Senhor
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8. VAMOS SER HUMILDES

Vamos ser humildes
Vamos ter amor
Vamos nós louvar
A Jesus Cristo Redentor
Vão crescer as ﬂores
Vai brilhar o dia
Vamos festejar a Jesus
Filho de Maria
Que primor a vida
É só quem conhece
Vamos agradecer
A Deus com esta prece
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8. QUANDO LEMBRO DO MEU PAI

(Oﬀered to Júlio)
Quando lembro do meu Pai
A alegria invade o meu coração
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Eu ﬁrmo logo o meu pensamento
No ensinamento do Rei São João
São João o Vosso ensino
De Jesus menino está em meu coração
Verdade, justiça, amor e harmonia
Eis a Santa Guia na palma da mão
Canto hoje e canto sempre
Viva o meu Padrinho Sebastião
Bendito seja Vós lá nas alturas
Vossa imagem pura eu não esqueço não
Quando penso em minha Mãe
Vejo a natureza brilhando de amor
O Universo todo resplandece
Rogo em minha prece a meu Pai Criador
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9. NA CASA DO PADRINHO

Eu conto para todos
Com grande satisfação
Como foi que eu cheguei
Na casa do Padrinho Sebastião
Eu vinha pelo mundo
Caminhando sem parar
Eu buscava uma coisa
Sem saber onde encontrar
Eu vivia iludido
E meu ser querendo a Luz
Pois desde o nascimento
Fui chamado por Jesus
Quando eu tomei o Daime
Quando eu sentei nesta mesa
Eu vi o Amor de Deus
E a vida no esplendor da natureza
Muito eu já recebi
Agradeço a meu Padrinho
Pois foi o seu grande amor
A chave do meu caminho
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9. VAMOS TOMAR DAIME

(Oﬀered to Juliano)
Vamos tomar Daime
Para todos nós seguir
Vamos tomar Daime
Para podermos subir
O Daime é preparado
No fogo da fornalha
E feito com carinho
Para nós ele é o vinho
Do sangue de Jesus
Que nasceu lá em Belém
Transforma em todos nós
O corpo e a mente também
Eu peço esta limpeza
Dentro do meu coração
Eu tenho certeza
Com o Padrinho Sebastião
Eu peço a Vossa ajuda
Para eu vencer nesta vida
Eu peço Vosso escudo
Para eu vencer neste mundo
Um mundo de ilusão
Que gera tanto medo
Retira o véu e vê
E guarda este segredo
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10. CHAPÉU DE PRATA

(Oﬀered to Glauco)
Viva Santa Maria
Que curou o meu medo
Viva Santa Maria
Que me revelou o segredo
Eu estava numa sala
Deu um castelo divinal
Papai se apresentou
Com sua farda oﬁcial
Papai se apresentou
Com seu pito divinal
Me assoprou fumaça
Eu pitei lá no astral
Papai com chapéu de prata
Assoprou fumaça em mim
Espantou toda maldade
Espantou coisa ruim
A piteira de papai
É de um branco laqueado
Na ponta uma Estrela
E um Cruzeiro gravado
No chapéu vinha pendurado
Estrelinhas de marﬁm
O Cruzeiro em minha frente
Faz eu me lembrar de mim
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10. CHAPÉU DE PRATA (continued...)

(Oﬀered to Glauco)
Papai abriu uma porta
Eu entrei em um jardim
Mamãe se aproximando
Veio e me disse assim:
Agora eu te trouxe
Tu vai ser o meu soldado
Te entrego essa bandeira
Quero ver tu perﬁlado
Meu Padrinho me chamando
Para eu destrinchar segredo
Viva Santa Isabel
Também viva Simão Pedro
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10. GRAÇA EU DOU

(Oﬀered to Rone)
Graça eu dou meu Daime Santo
Me cobri com Vosso manto
Quero a vida do astral
Para seguir no Vosso brilho
Nesta missão, eu merecer ser Vosso ﬁlho
Graça eu dou, Santa Maria
Que me ensina todo dia
Me alegra o coração
Com muita calma, peço ﬁrmeza
Nesta missão eu dou prova de nobreza
Graça eu dou, meu Sol dourado
Glória a Deus, meu Pai amado
Viva a vida que vivemos
Vamos seguir, com muito amor
Nesta missão apresenta nosso valor

158

11. VAMOS TODOS SE FIRMAR

(Oﬀered to Apolo)
Vamos todos meus irmãos se curar
Que é para todos entender
Que esta força que vem do Astral
Ela é Divinal
E é Deus o poder
Vamos todos meus irmãos se ﬁrmar
Se aﬁrmando aqui neste poder
Que é para todos seguir nesta linha
Seguir com a Rainha
E com o Mestre Irineu
Vamos todos meus irmãos se perdoar
Todos se unir neste poder
Que é para todos seguir com ﬁrmeza
É preciso clareza
E saber proceder
Vamos todos meus irmãos se perdoar
Todos se unir aqui dentro deste poder
Que para todos seguir com ﬁrmeza
É preciso clareza
E saber Proceder
Bem procedendo tudo vai se acalmar
Com obediência tudo vai ﬂorescer
Que o zelador que veio abrir esta estrada
Não fez ela errada
E é reto o poder
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11. VIVA O NOSSO IMPÉRIO

(Oﬀered to Maria Eugênia)
Viva o nosso Império
Que habita na Floresta
Mostrando à humanidade
Um grande amor que ainda resta
Viva o nosso Mestre
O chefe da missão
Que ocupa neste mundo
O lugar de São João
Vamos trabalhar
Que o tempo passa ligeiro
Quem não compreender
Vai ﬁcar por derradeiro
Vai chegar em Deus
Quem está nesta linha
Cumprindo os ensinos
Que nos trouxe a Rainha
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12. MEU MESTRE EU PEÇO

(Oﬀered to Apolo)
Meu Mestre eu peço
Para Vós me ajudar
Me dê caminho
Para eu poder passar
Meu Mestre eu peço
Por Vosso Divino amor
Que Vós me dê conforto
Se eu for merecedor
Meu Mestre eu peço
Para Vós me ajudar
Tirando os espinhos
Para eu poder passar
Meu Mestre eu peço
Por Vosso Divino amor
Que Vós me dê a cura
Se eu for merecedor
Meu Mestre eu peço
Que me escude em Seu amor
Mostrando o caminho
Para eu se vencedor
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12. CUMPRIR OS ENSINOS

Quem chegou nesta Doutrina
Tenha sempre humildade
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Limpe bem seu coração
Pedindo a Deus o Santo Perdão
Para estar neste Poder
Não é só cantar hinário
Tem que cumprir os ensinos
Que são ditos nestes hinos
O caminho para o Céu
É estreito e difícil
Mas com este dom que Deus nos deu
Temos na frente o Mestre Irineu
O Mestre está no seu lugar
Esperando os companheiros
Só quem tiver sinceridade
Pode ser parte desta verdade
Eu convido os meus irmãos
Vamos buscar a perfeição
Que todos temos de entender
O ponto certo de viver
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13. DEUS ESTÁ PRESENTE

Deus está presente
Ele é brilho e transparência
Vamos meditar o tempo
E manter limpa a consciência
Vamos meus irmãos
Vamos todos se ﬁrmar
Tesouro maior que este
Ninguém pode encontrar
Vamos agradecer
Nós estar nesta irmandade
Que cultiva este amor
E mora com a Divindade
Viva nossa Mãe
Rainha da formosura
Vossos ﬁlhos aqui na Terra
Pedem a benção com ternura
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14. JESUS

Jesus, tende piedade de mim
Eu vou pedindo assim
E Vós, Senhor
Perdoa a nós pecador
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Meu Pai que tanto já ofendi
E Vós me trouxeste aqui
No coração
Eu receber meu perdão
Que bom estar sempre com Deus
Trilhar os caminhos seus
Com amor
Na missão do Redentor
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15. SÃO MIGUEL

(Oﬀered to Clara)
Eu pedi para esta Luz me clarear
Eu pedi que eu tivesse este amor
Eu pedi para ter força de ajudar
Aos espíritos neste mundo sofredor
Recebi de meu Jesus esta missão
Fazer esforço de ajudar o precisado
Rogando à Deus com fé e convicção
Para o pedido poder ser escutado
Vou seguindo ﬁrme e forte a jornada
Estou ﬁrmado com este meu sagrado vinho
Rogando sempre defender destas ciladas
Que o inimigo apresenta no caminho
Com São Miguel, meu Arcanjo Protetor
Eu tenho força de passar em toda prova
Vou conﬁando, pois estou com meu Senhor
Que ao vencedor prometeu a vida nova
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16. SE AFROUXAR

Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
Quem quiser saúde escute
Tem que limpar seu coração
Não adianta querer sarar
E em seguida ir pra ilusão
Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
O sofrimento está na Terra
É um recurso para apurar
Aos que precisam chegar mais perto
Do Pai Eterno e da perfeição
Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
Vão entender, vamos curar
Todos têm dom de se salvar
Saúde boa é a do espírito
Que se humilhou a nosso Deus
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16. SE AFROUXAR (continued...)

Se afrouxar o Daime cura
Se afrouxar o Daime ajuda
Se afrouxar o Daime salva
Se afrouxar o Daime toma
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17. VIVA DEUS

Viva Deus que está lá nas alturas
Viva Deus, o universo e as criaturas
Viva Deus que nos tirou lá do deserto
Nos mandando Seu Jesus
Para ensinar o caminho certo
Viva a Rainha do Império Criador
Viva a Rainha, nossa Mãe de puro amor
Viva a Rainha Soberana de bondade
Que colheu de um a um
Para formar a irmandade
Viva São João, padroeiro universal
Viva São João, nosso mestre do astral
Viva São João, tão querido e estimado
Nos cobrindo de amor
Com o seu manto sagrado
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18. RECEBI A INSTRUÇÃO

De meu Mestre eu recebi a instrução
E prometo ser ﬁel eternamente
Com vigor seguirei nesta missão
Consagrando sempre Deus em minha mente
Me ajude minha Mãe Imaculada
Nesta vida todos temos que lutar
Peço força para vencer minha jornada
E ter brilho quando for me apresentar
Neste mundo que riqueza já herdamos
Isto eu digo e ninguém pode duvidar
O cantar mais lindo nós cantamos
Quando unidos estamos à Deus louvar
Só nos resta é cultivar este ensino
Com ﬁrmeza e com amor no coração
Que o dom deste cantar é do Divino
E nosso Mestre está presente no salão
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19. VIM E VOU DIZER

Vim e vou dizer
E não posso me escusar
Mesmo com sofrimento
Nós só temos é que alegrar
A vida é maravilha
Para quem compreendeu
Que Deus é soberano
E Jesus Cristo é o ﬁlho Seu
Quem quer viver em paz
Tem que prestar atenção
Ter tudo bem cuidado
E se sair da ilusão
O Mestre convidou
E vamos todos trabalhar
Viver com alegria
E a Doutrina cultivar
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20. O MESTRE AJUDA

É um Poder Divino
Que nos une assim
É o Daime a ﬁrmeza
Para lutarmos até o ﬁm
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A estrada é longa
E muitos erram o caminho
Se afastando de Deus
Acabam triste e sozinho
Alegria é esta
Em nós servir ao Divino
Foi o Mestre quem trouxe
Este estudo ﬁno
O nosso Mestre ajuda
A cada um de Seu povo
E ensina a todos
Como se nasce de novo
Foi Jesus nesta vida
O homem mais humilhado
Passou por tanta angústia
Pra nos livrar do pecado
A nossa Mãe Soberana
Tem por nós o carinho
Quem buscar com certeza
Não vai errar o caminho
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21. PARA LOUVAR O CRIADOR

(Oﬀered to Demontier)
Vou vivendo a minha vida
Com fervor vou nesta lida
Quanto mais o tempo passa
Mais aumenta esta graça
De louvar o Criador
De louvar o Criador com amor
De louvar o Criador com amor
O primor vem da Floresta
A natureza está em festa
O cantar da passarada
Começa na madrugada
Pra louvar o Criador
Para louvar o Criador com amor
Para louvar o Criador com amor
O amor é harmonia
O bem viver de cada dia
Vou cantando este hino
Mais um louvor ao Divino
Meu Supremo Criador
Meu Supremo Criador de amor
Meu Supremo criador de amor
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22. POVO DE DEUS

Povo de Deus, povo de Deus
No Nosso Mestre vamos nos ﬁrmar
Que Ele é Pai de todos nós
E sabe aonde nos levar
Têm a ciência , a instrução
Aqui na Terra o céu construir
Em cada um, só com o trabalho
È que se pode conseguir
Filho de Deus, ﬁlho de Deus
Só com Jesus podes crescer
Que o mundo chama, só para ver
Aquele que vai descer
Vamos em frente , com o nosso Mestre
Tem a certeza de vencer
Que Ele veio aqui na Terra
A todo ﬁlho socorrer
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23. ENCONTREI O PADRINHO

Agora é o momento
E já posso declarar
O que digo a meus irmãos
Ninguém deve duvidar
Eu ia de viagem
Encontrei o meu Padrinho
Ele me abraçou
Nunca mais andei sozinho
Ele me abraçou
Fez por mim o que podia
Ensinou-me a viver
O Reino da Soberania
Segui minha jornada
Com este grande companheiro
Aprendi muita lição
Com meu Mestre Justiceiro
Ele se ausentou
Seu corpo está no relento
Está no meu coração
E não sai do pensamento
Ele se ausentou
Continua o Seu ﬁlho
Com seu imenso amor
Faz crescer mais este brilho
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23. ENCONTREI O PADRINHO (continued...)

Que grande alegria
Ter na vida uma Madrinha
Eu digo com certeza
Ela é nossa Rainha
Na Terra e no Céu
Tudo está acontecendo
Quem não abrir os olhos
Nada disto está vendo
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24. MEU REINO

Quando todos entender que o Meu Reino
Não é o deste mundo de ilusão
Onde mora a alegria verdadeira
É no amor dentro do seu coração
Todos que batalham nesta linha
Lá na frente sempre tem compensação
Veja se entenda o que digo
O nosso Mestre vive sempre no salão
Eu convindo os que estão lá no aceiro
Aqui mesmo é o brilho desta Luz
Veja quem comanda é o nosso Mestre
Radiante com o nome de Jesus
No brilho deste meu salão ornado
O Império é só de Juramidam
Conﬁra todos ensinamentos
Com este amor a Doutrina é Cristã
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25. O CAMINHO ESTÁ ABERTO

(Oﬀered to José Ribamar)
Nesta Divina Missão
Fomos todos reunidos
Santo Deus Onipotente
Que nenhum seja perdido
O caminho está aberto
Vai no brilho do amor
Nossa Mãe é Soberana
E Jesus Cristo Redentor
Todos temos muitas provas
Mestre Daime nos ensina
Nós só vamos conhecer
Se tiver a disciplina
Todo aquele que se humilha
Ao Poder que aqui se encerra
Louva a Deus com alegria
E vive em paz aqui na Terra
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26. PALAVRAS RADIANTES

O Sol que irradia
Esta Luz resplandecente
É o brilho do amor
Do nosso Deus Onipotente
Na Terra em que vivemos
Com o balanço do Mar
Em tudo está Deus
Para sabermos consagrar
Tão bela a Lua
Que nos dá o seu clarão
É eterna lembrança
Da Virgem da Conceição
Estrelas cintilam
Lá do alto do Astral
São inﬁnitas provas
Da grandeza Divinal
Palavras radiantes
Pra cantar com devoção
São da sabedoria
Do Senhor Rei Salomão
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27. PASSAGEIRO

(Oﬀered to Hamilton)
Passageiro deste mundo
Vamos nesta embarcação
Que no leme tem um Mestre
Que conhece a direção
Tem amor e tem a cura
Nesta Terra de Deus Pai
Santo Daime é o convite
Para ver quem é que vai
Navegar em águas claras
Nesta boa companhia
Combater o bom combate
Até chegar nosso dia
Este tempo é precioso
De se entender a vida
Para andar no rumo certo
Até a Terra prometida
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28. AGRADECIMENTO

(Oﬀered to Glauco)
Meu Pai eu agradeço
Este dom recebido
Cantar com meus irmãos
Rogar e ser ouvido
É com tão grande amor
Que Vós tem nos brindado
Por toda esta vida
Meu Deus muito obrigado
Que tempo bom é este
De ter a gratidão
Já temos a certeza
Da nossa redenção
De todos os mistérios
É o maior que há
De um Poder Superior
Que veio nos salvar
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29. FORÇA DE CURA

(Oﬀered to Diego)
Chamei a força
Ela é de cura
Sempre pedindo ao Mestre
No plano terrestre
Ele é quem nos segura
Nesta sessão
Só tem bondade
Vamos rezar pro doente
Que é dever da gente
Ter a caridade
Jesus atende
Quem Lhe procura
Peço ﬁrmeza na mente
Fechar a corrente
Que a força é de cura
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30. UMA BELA HISTÓRIA

I'll tell a nice story
The plant that has more love
She was a little one
That Padrinho saw and blessed
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He said pay attention
Here there is a divine force
Whoever knows how to consecrate
Has a Mother who teaches us
It heals and nurtures
The love in our heart
Her perfume soothes us
And comforts us in our mission
An angel came and said
In the dream of our Padrinho
With this plant he can also heal himself
And has more Light on the path
With the green branch in his hand
THe angel came and made the prophecy
Now we are going to have union
And more respect for the Santa Maria
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30. UMA BELA HISTÓRIA

Eu vou contar uma bela história
Da plantinha que mais tem amor
Ela era bem pequenina
Padrinho viu e abençoou
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Ele disse preste atenção
Aqui tem uma força divina
Quem souber dar consagração
Tem uma Mãe que nos ensina
Ela cura e alimenta
O amor em nosso coração
O seu perfume nos acalenta
E nos conforta em nossa missão
Um anjo veio e foi dizendo
No sonho de nosso Padrinho
Com esta planta também se cura
E tem mais Luz no seu caminho
Com o galho verde em sua mão
O anjo veio e fez a profecia
Agora vamos ter união
E mais respeito à Santa Maria
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31. COM LOUVORES

(Oﬀered to Leonardo Christo)
É só com louvores
Que vamos seguindo
Porque tudo temos
Que agradecer
Tem neste mundo
Um belo dom
Chamando todos
Para o bem viver
O Santo Daime
É o Mensageiro
Na missão Divina
Cresce a irmandade
Vem da Floresta
A grande Luz
Estrela guia
Na humanidade
O importante
É chegar a Deus
Para conhecer
O verdadeiro amor
Eu canto hoje
E canto sempre
Que é nosso tempo
De se dar louvor
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32. FILHO BEM AVENTURADO

(Oﬀered to Francisco Leal)
Aviso aos meus irmãos
Se liguem na lembrança do passado
Vejam quem nosso Jesus
Chamou de ﬁlho bem aventurado
Verdade é uma só
Ela é de um valor universal
Amar a todos os seus irmãos
Fazer sempre bem, não fazer mal
Mesmo com nosso esforço
De ter a vida em harmonia
Maldade está neste mundo
Tem gente que ainda nos calunia
Na Terra sempre existiu
Inimigos da missão que é divina
Firmemos nossa união
Zelando a excelência da Doutrina
E vamos ﬂorir nosso amor
Cantando mais um hino com alegria
O nosso Mestre sempre ensinou
Que Deus é Pai e Ele é quem nos auxilia
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33. O QUE FOI E HÁ DE SER

(Oﬀered to Carola)
Chegou a força
Chegou o amor
Chegou o brilho
Do Divino Nosso Senhor

2x

Vamos cantar
E agradecer
Nós neste mundo
O que foi e há de ser
Mas cada um
Preste atenção
Saiba viver
E ter Deus no coração
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34. CAMINHE COM AMOR

(Oﬀered to Isabel Mota)
Por onde for
Caminhe com amor
Caminhe com amor
Por onde for

2x

Vamos seguindo
Levando a paz
Que o Mestre pede
E assim se faz
Neste caminho
Sem arrodeio
Se é meus irmãos
Eu vou no meio
Jesus é Rei
Nosso Senhor
Vamos vivendo
E dando louvor
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35. VIVENDO E AGRADECENDO

(Oﬀered to Gilberto)
Vou vivendo e agradecendo
Que eu não ando sozinho
Eu recordo com carinho
Que a melhor coisa
É possuir um Padrinho
Estou pedindo a Deus Pai
Que me dê um bom juízo
Livrai-me do egoísmo
Que me afasta
Do Vosso paraíso
Estou pedindo à Mamãe
Sempre peço que me ajude
A tomar certa atitude
Para ter vida
Com paz e com saúde
Eu pedi mais estes versos
Pra dizer aos meus irmãos
Nós devemos dar a mão
Que mais riqueza
É seguir na união
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36. TRANSFORMAÇÃO

(Oﬀered to Apolo)
Deus de misericórdia
Meu Pai Soberano
Me dê a Vossa mão
Nas provas que estão passando

valsa

Dai-me a paciência
Que o gosto é de fel
Seja feita Vossa vontade
Na Terra como no Céu
Assim é nossa vida
Alegrias e sofrimento
Agradeço pela vez
De estar neste padecimento
Crescei a minha fé
Dai-me a conformação
Precisa ter ﬁrmeza
E entender a transformação
Eu estou em pé ﬁrme
Firmado no meu lugar
Que tudo aqui passado
Seja para Vos louvar

189

37. TRIUNFO MAIOR

(Oﬀered to Orlando Villas-Boas e Luisa)
Posso cantar alegrias da vida
A certeza de ser um ﬁlho estimado
Agradeço a São João, meu Mestre querido
Que bom ter ouvido o seu chamado
Sigo contente, Jesus vai comigo
Do meu coração é o melhor amigo
Sou ﬁlho da Terra, nela pequei
Na Santa Doutrina me iluminei
Todo louvor na Soberania
Que a nossa Rainha é quem nos guia
Triunfo maior vai no coração
De quem quer ouvir e seguir a 'Instrução'
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