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001 - A águia 
        (Eliane Haas) 

 

Mensageira do clarão celeste 

Sua viagem é pelo espaço afora 

É o tempo de ontem e de amanhã 

Que também é o tempo do agora 

 

Abre as cortinas do esquecimento 

E alça voo no desconhecido 

Mostrando alguma parte do tesouro 

A quem não teme ter enlouquecido 

 

Me mostre o que me for dado a ver 

De acordo com o meu merecimento 

Que enquanto eu visto as suas asas 

Experimento o seu conhecimento 

 

Com humildade  peço proteção 

Ao meu Padrinho que zele por mim 

Que enquanto como águia eu for 

voar 

Permita que eu retorne ao seu 

jardim. 

 

 

002 - A barca 
        (Padre Irton Ribeiro) 

 

Quem é que vai? (eu vou, eu vou) 

Quem é que vai? (eu vou, eu vou) 

Quem é que vai nessa barca de 

Jesus,  

Quem é que vai? 

 

Jesus está esperando por você 

Com um sorriso, esperando por 

você 

A caminhar, esperando por você 

Na multidão, esperando por você 

 

A sua mão, esperando por você 

A acenar, esperando por você 

Chamando o bem, esperando por 

você 

De coração, esperando por você 

 

Quem é que vai... 

 

 
 

 

 

003 - A Batida do Universo 

        (Andréia Murmann) 

 

A Batida do Universo 

Está em você 

Sinta a natureza 

E seu coração 

 

Sinta com seu coração 

Sinta a pulsação 

E o movimento da Terra 

 

O despertar de cada dia 

Que semeia o amor 

E a conexão se revela 

 

A Batida do Universo 

Está em você 

Sinta a natureza 

E seu coração 

  

Se concentre e permita para receber 

As benções do céu 

E os presentes da Terra 

 

Sinta que você se eleva 

Ao encontro de Deus 

O Próprio Deus em você  

 

A Batida do Universo 

Está em você 

Sinta a natureza 

E seu coração. 

 

004 - Abençoa Senhor as famílias 
        (Padre Zezinho) 

 

Que nenhuma família comece em 

qualquer de repente 

Que nenhuma família termine por 

falta de amor 

Que o casal seja um para o outro de 

corpo e de mente 

E que nada no mundo separe um 

casal sonhador! 

 

Que nenhuma família se abrigue 

debaixo da ponte 

Que ninguém interfira no lar e na 

vida dos dois 

Que ninguém os obrigue a viver 

sem nenhum horizonte 

 

Que ele vivam do ontem, do hoje e 

em função de um depois 

Que a família comece e termine 

sabendo onde vai 

E que o homem carregue nos 

ombros a graça de um pai 

Que a mulher seja um Céu de 

ternura, aconchego e calor 

E que os filhos conheçam a força 

que brota do amor 

 

/Abençoa Senhor, as famílias! 

Amém! 

Abençoa Senhor a minha também/ 

Refrão 

 

Que marido e mulher tenham força 

de amar sem medida 

Que ninguém vá dormir sem pedir 

ou sem dar seu perdão 

Que as crianças aprendam no colo, 

o sentido da vida 

Que a família celebre a partilha do 

abraço e do pão! 

 

Que marido e mulher não se traiam, 

nem traiam seus filhos 

Que o ciúme não mate a certeza do 

amor entre os dois 

Que no seu firmamento a estrela 

que tem maior brilho 

Seja a firme esperança de um Céu 

aqui mesmo e depois. 

Refrão 

 

 

 

005 - A Chama Violeta 

         (Eliane Haas) 

 

Essa é a Chama Violeta 

Que aqui vem pra transmutar. 

Que anuncia a Nova Era, 

Que vai comandar sobre a Terra. 

 

Ela é um presente do meu Mestre 

Que já chegou para assumir. 

É coração, cabeça e mão 

De quem com ele for seguir. 

 

Agora que o Salvador 

Lhe entregou autoridade, 

Tá começando um novo tempo 

Pra quem tiver maturidade. 

 

Ao caminhar pro interior, 

Usar a chave do amor, 

Que é hora de se transformar 

Quem aqui quiser continuar. 
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006 – A Dona Natureza 

         ( Maria Salete Acordi) 

 

A terra de todas as cores 

O Fogo Multicolor 

A Água Cristalina 

E o Vento Inodor 

 

A Dona Natureza 

Presença do Senhor 

Senhor que nos guia 

Ilumina nosso amor 

 

Amor ao nosso ser 

Amor ao nosso irmão 

Amor a todos os seres 

Da Natureza meus irmãos 

 

Somos todos em Um Deus 

Deus em Um, em todos nós 

Somos, somos Luz Divina 

Do Senhor da Criação 

 

Somos, somos criação 

Somos, somos amor, amor 

Somos todos fogo e água 

Terra e ar meus irmãos 

 

Éter, Éter, Éter, Éter 

É na essência de cada irmão  

É o Fogo do Divino  

Iluminando os corações 

 

Nossa terra, nosso corpo 

Nosso sangue, nossa água 

Nosso alento, nosso ar 

Nosso Espirito é Fogo Universal. 

 

007 - A febre do amor 

         (Mestre Irineu - 52) 

 

A febre do amor 

É preciso compreender 

Trazer sempre na memória 

Este Divino Poder 

 

Minha Mãe, minha Mãezinha 

Vós me dá todo valor 

Não sei se eu mereço 

Para sempre eu ter amor 

 

Completei o meu Cruzeiro 

Com cento e trinta e duas 

flores 

Se tiver alguma de mais 

Vós acrescente o meu amor. 

 

 

008 - A Força da Natureza é Luz  

       (de Necy Maria da Rosa 

Carpes - rec. p/ Andréia Feltrin 

Teixeira) 

 

A Força da Natureza é Luz 

Que a Deus nos conduz 

 

A Fonte da Luz é a Paz 

A Paz é a gente que faz 

 

O Amor é a Fortaleza, 

Que transforma todo em beleza 

 

Todos seremos irmãos, 

Se vivermos em oração 

 

Cristo veio consolar, 

E a nós todos ensinar 

 

Paz é você que faz,  

Paz é você que faz. 

 

 

 

009 - Agora mesmo 

         (Pad. Alfredo Motta) 

 

Agora mesmo estou dizendo e vou 

dizer 

Para todos que puder e quiser ver 

Com certeza, digo Deus está em 

tudo 

O que percebo é o que posso dizer 

 

Deus no Sol, Deus na Lua e nas 

Estrelas 

Deus na Terra, na Floresta e no Mar 

Deus em mim, Deus em ti, Deus em 

nós 

Deus em tudo e em todo lugar 

 

Deus na vida, Deus no vento e Deus 

no ar 

Deus no Céu em Vosso trono aonde 

está 

Deus matéria aqui na Terra em 

todos nós 

Deus Sublime na Vida Espiritual. 

 

 

 
 

 

010 - Agradecimento (2x) 

         (Pad. José Ricardo) 

 

Sou todo agradecimento 

No peito o mais puro amor 

Eu agradeço ao meu Pai 

A minha Mãe e Lhes dou louvor 

 

Eu agradeço ao meu Padrinho 

E a todos os meus irmãos 

Mirando a floresta e o mar 

Eu agradeço por este chão 

 

Eu hoje amanheci cantando 

Eu hoje amanheci de pé 

Louvando a Juramidam 

A Jesus, Maria e José. 

 

 
 

 

11 - Agradeço,  agradeço 

      (Maria Salete Accordi) 

 

Agradeço, agradeço 

A vida que Deus me dá 

Agradeço, agradeço 

Vossa Luz a brilhar 

 

Agradeço, agradeço 

Por tudo que Vós me mostra 

Agradeço, agradeço 

A jornada a trilhar 

 

Agradeço, agradeço 

Tua Mão a me guiar 

Agradeço, agradeço 

O Amor que Vós me dá 

 

Agradeço, agradeço 

A Alegria que Vós me dá 

Agradeço, agradeço  

A Tua Luz a iluminar. 

 

 
 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 3 
 

12 – Água,  água 

      ( Maria Salete Accordi) 

 

Água, água  

Água, água 

É nas águas 

Que eu vou 

 

Água, água tão nascente 

Que eu vou 

Água, água, não tem País 

Água, água, não tem igual 

 

Água, água 

Água, água 

Água, água 

Água Universal 

 

Água, água 

Água, água 

Água, água 

Amor de Nossa Mãe 

 

Corre rio, corre cascata 

Jorra, jorra com amor 

Água, água, chove, chove 

Fecunda a Mãe Terra 

 

Água, água, sem País 

Água, água, Luz e Cor 

Água, água, só amor 

Água, água, vida, vida 

 

Água, água de todas as Mães 

Trazem o Amor do Redentor 

Água, água é assim que vem 

Água, água, água, Luz do Arco-Íris  

 

Água, água, limpa, limpa e fecunda 

Fecunda com o Amor do Redentor 

Redentor, Redentor, somos nós 

Redentor 

Redentor, Redentor, Redentor, 

Redentor. 

 

 

 
 

 

 

013 - Águas de Oxum 

        (Ivo H. Malschitzky) 

 

O rio é de Oxum, aiêêo 

O lago é de Oxum, aiêêo 

Águas de Oxum, aiêêo,  

Aiêêo Oxum, aiêêo 

Águas de Oxum, aiêêo,  

Aiêêo Oxum, aiêêo 

 

Água da cachoeira, aiêêo 

Força da cachoeira, aiêêo 

Água cristalina, aiêêo, aiêêo Oxum, 

aiêêo 

Águas de Oxum, aiêêo, aiêêo 

Oxum, aiêêo 

 

O rio passa na mata, aiêêo 

Na pedra uma cascata, aiêêo 

Oxóssi e Xangô, aiêêo, aiêêo 

Oxum, aiêêo 

Águas de Oxum, aiêêo, aiêêo 

Oxum, aiêêo 

 

O vento na campina, aiêêo 

O rio corta a campina, aiêêo 

Iansã e Ogum, aiêêo, aiêêo Oxum, 

aiêêo 

Águas de Oxum, aiêêo, aiêêo 

Oxum, aiêêo 

 

O rio encontra o mar, aiêêo 

Nos braços de Iemanjá, aiêêo 

Mãe de Oxalá, aiêêo, aiêêo Oxum, 

aiêêo 

Águas de Oxum, aiêêo, aiêêo 

Oxum, aiêêo. 

 

 

 
 

 

014 - Águas e pedras 

         (Raquel Montagna) 

 

Águas e pedras 

Cada um tem seu Poder 

Se olharem bem perto 

Todos podem perceber 

 

Mamãe Oxum que carrega os seus 

filhos  

Nestas águas e pedras flui a vida 

sem destino 

 

Entre águas e pedras 

Meus sonhos na Terra 

Encontra o Arco-Íris 

Leva aos Céus o que me espera 

 

Mamãe Oxum que carrega os seus 

filhos  

Nestas águas e pedras cada um tem 

seu destino 

 

Nas águas e pedras 

Pedimos permissão 

Pra navegar nestas águas 

Será a aprovação  

 

Mamãe Oxum que carrega os seus 

filhos  

Nestas águas e pedras firma aqui o 

seu destino 

 

Não temas 

Não segure sua alma 

Águas e pedras vão rolar 

Deixa Oxum te carregar. 
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15 – A guerra dos meninos 

       (Roberto Carlos) 

 

Hoje eu tive um sonho que foi o 

mais bonito 

Que eu sonhei em toda a minha 

vida 

Sonhei que todo mundo vivia 

preocupado 

Tentando encontrar uma saída 

Quando em minha porta alguém 

tocou 

Sem que ela se abrisse Ele entrou 

E era algo tão divino, Luz em forma 

de menino 

Que uma canção me ensinou 

Lá...lá..lá... (coro) 

 

Tinha na inocência a sabedoria 

Da simplicidade e me dizia 

Que tudo é mais forte quando todos 

cantam 

A mesma canção e que eu devia 

Ensinar a todos por ali 

E quantos mais houvessem para 

ouvir 

E a fé em cada coração, na força 

daquela canção 

Seria ouvida lá no Céu por Deus 

 

Lá...lá...lá.. (coro) 

 

E saí cantando meu pequeno hino 

Quando vi que alguém também 

cantava 

Vi minha esperança na voz de um 

menino 

Que sorrindo me acompanhava 

Outros que brincavam mais além 

Deixavam de brincar pra vir 

também 

E cada vez crescia mais aquele 

batalhão de paz 

Onde já marchavam mais de cem 

 

Lá...lá...lá... (coro) 

 

De todos os lugares vinham aos 

milhares 

E em pouco tempo eram milhões 

Invadindo ruas, campos e cidades 

Espalhando amor aos corações 

Em resposta o Céu se iluminou 

Uma luz imensa apareceu 

Tocaram fortes os sinos, os sons 

eram divinos 

A paz tão esperada aconteceu 

Inimigos se abraçaram e juntos 

festejaram 

O bem maior, a paz, o amor e Deus. 

 

 
 

16 -A instrução de São Miguel 

     (Davi Oliveira Frc) 

 

Meu São Miguel 

Aqui dentro da verdade 

Tudo pode balançar 

Mas Vós ensina para todos 

A não sair do seu lugar 

Seguindo em frente 

Com a Luz do Onipotente 

Firma bem a tua espada 

Corta o mal, não olha para trás 

 

Meu São Miguel 

Aqui dentro da verdade 

Tudo pode balançar 

Mas Vós ensina para todos 

A não sair do seu lugar 

Seguindo em frente 

Com a Luz do Onipotente 

Firma bem a tua espada 

Corta o mal, não olha para trás 

 

São Miguel chegou 

Vamos todos se perfilar 

Com suas Hostes Celestes 

Traz força para nós guerrear 

 

São Miguel chegou 

Vamos todos se perfilar 

Com suas Hostes Celestes 

Traz força para nós guerrear 

 

Meu Mestre Império 

Dono de todo o Poder 

Perante a Vós eu me apresento 

Só Vós pode nos valer 

Vós nos ensine como sermos 

bons soldados 

Que cumprem as santas ordens 

Do Império Divinal 

 

São Miguel chegou 

Vamos todos se perfilar 

Com suas Hostes Celestes 

Traz força para nós guerrear 

 

São Miguel chegou 

Traz força para nós cantar 

Cantar louvor ao Pai Eterno 

Viva o Poder aonde está 

 

São Miguel chegou 

Traz força para nós cantar 

Cantar louvor ao Pai Eterno 

Viva o Poder aonde está 

 

Esta instrução 

É um escudo protetor 

Contra armadilhas que a mente 

Projeta em nosso caminhar 

Meu São Miguel 

No julgamento de São Pedro 

Vos chama de um a um 

Dá a cada um a sua missão 

 

Esta instrução 

É um escudo protetor 

Contra armadilhas que a mente 

Projeta em nosso caminhar 

Meu São Miguel 

No julgamento de São Pedro 

Vos chama de um a um 

Dá a cada um a sua missão 

 

São Miguel traz a balança 

Todos querem se julgar 

Só Vós tem o discernimento 

Para os decretos realizar 

 

São Miguel traz a balança 

Todos querem se julgar 

Só Vós tem o discernimento 

Para os decretos realizar 

 

São Miguel Arcanjo 

Adonai, Mikaelilu 

Termina aqui esclarecendo 

Cada qual em seu lugar 

 

São Miguel Arcanjo 

Adonai, Mikaelilu 

Termina aqui esclarecendo 

Cada qual em seu lugar 

Na união vamos somar. 

 

 

 

 

 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 5 
 

017 - Aleluia 

        (Roberto Carlos) 

 

Quando o sol aquece de manhã 

O planeta Terra onde eu vivo 

Não importa em que lugar estou 

Olho a natureza pensativo 

O vento assanha as águas do 

Oceano 

Surfa pelas ondas da canção 

Quem compõe a música do 

vento 

E quem acendeu o sol então 

 

Aleluia, aleluia 

Conclusão dos pensamentos meus 

Aleluia, aleluia 

Em tudo isso tem a mão de Deus 

(bis) 

 

Quando cai a chuva e molha o chão 

Meu planeta fica tão florido 

Vem a tarde e as tintas lá do céu 

Pintam um horizonte colorido 

Folhas, flores, frutos se 

misturam 

Nesse quadro o amor e a perfeição 

Quem é esse Agricultor Divino 

É o mesmo autor do quadro então 

 

Estribilho 

 

Quando vem a noite eu olho 

o céu 

As estrelas brilham no infinito 

Vejo a Lua clara sobre o mar 

E nesse momento eu reflito 

Um Ser Supremo em tudo isso 

existe 

Deus, a Luz Maior, a explicação 

Tudo vem das Suas Mãos 

Divinas 

O Céu, a Terra, o Mar, a vida então. 

 

 

 
 

 

 

 

 

018 -Aliança 

        (Raquel Montagna) 

 

Aliança com a Doutrina 

É o que firmo nesta vida 

Praticar o que se canta e ensina 

Já dizia a Madrinha 

 

O saber é uma virtude 

Que se passa em herança 

Mestre Irineu nos ofertou 

Um baú de lembranças 

 

Vida no caminho da fé 

Encontrou na mata virgem 

Com a imagem de Maria 

Lhe ensinando toda Primosia 

 

Amado Mestre e Nossa 

Senhora  

Conceição o chamou 

Educou o Filho das mãos 

A cantar hinos com amor 

 

Cantar hino, canto Divino 

Tocar maracá, bailar certinho 

Prostrar medalha no peito 

Firmar Aliança neste caminho. 

 

 
 

019 - Almas 

        (Autor Ignorado) 

 

Eu vou iluminar as almas 

Que é para as almas me ajudar 

Eu vou também pedir às almas 

Que é para elas me ajudar 

 

Lá no Cruzeiro Divino 

As almas choram de alegria  

Quando as almas se combinam 

E de tristeza quando não quer 

combinar 

 

As almas que aqui vem buscar 

O amor e a luz do saber 

Eu entrego ao Arcanjo Miguel 

É Ele é quem vem receber. 

 

 

020 - A Lua gira em torno da 

Terra 

  (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

A Lua gira em torno da Terra 

A Terra gira em torno do Sol 

A Lua nas ondas refletida 

Que cantam pra Mamãe Iemanjá 

 

Nossa Senhora dos Navegantes 

Navega no nosso coração 

Embala pela vida 

Ilumina e abençoa a todos 

 

Oh! Mãe,  dai Vosso perdão 

Meu Ser está em festa 

Perdoando e sendo livre 

Amando e recebendo Vossa Benção 

 

Sempre me lembrando  

O caminho do Pai 

E o do Filho 

Pelo Espírito Santo 

 

Mamãe me dá a vida 

Na Terra posso louvar 

Agradecer e amar 

Feliz a participar 

 

Lugar de luz 

Planeta em evolução 

Todos colaborando 

Para canalizar 

 

De Deus por seus seres 

Fonte de tudo 

Formando a corrente 

Com os Irmãos de Luz 

(Viva os Guardiões de Luz. Viva!) 
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021 - A Lua me apareceu 

         (Maria Damião) 

 

A Lua me apareceu 

Por debaixo das nuvens 

Eu pude compreender 

Que é o Poder de Jesus 

 

O Poder neste mundo 

É certo que ele existe 

Que ele é a Luz 

E esta Luz é de Jesus 

 

Nenhum não se domina 

O Poder é quem nos leva 

O Mestre nos mostrou 

Para nós sair das trevas 

 

O Mestre roga por nós 

Ninguém roga por Ele 

Todos tem obrigação  

De fazer sua imploração. 

 

 
 

022 - A Luz apareceu  
         (Maria Salete Accordi) 

 

O corpo esmoreceu,  

A vida findou 

A Luz apareceu,  

É como nascer 

 

Nascer no mundo de Luz,  

Casa do Divino Pai 

Meus irmãos nada têm a temer 

 

Virão Seres de Luz,  

Buscar  te amparar 

O bem maior tu terás, 

Deixa o Mundo de Ilusão 

 

Terás no coração  

Teu Templo Dourado conhecer 

Novo caminho trilhará  

Na Luz Eterna brilhará 

 

Com teus Irmãos de Luz  

E a eternidade chegará 

Junto ao Pai  

E à Virgem Mãe estará. 

 

023 - Alvorada Santo Daime e 

Umbanda 

       (Jacson Alves de Carpes) 

 

Quando tocou Alvorada, levantei 

Quando Ogum me chamou, me 

apresentei 

 

Sou filho da mata, da terra e do mar 

Eu giro no fogo, eu giro no ar 

 

Quando tocou Alvorada, levantei 

Quando Ogum me chamou, me 

apresentei 

 

A minha armadura é a minha fé 

Um Filho de Umbanda sempre cai 

de pé 

 

Quando tocou Alvorada, levantei 

Quando Ogum me chamou, me 

apresentei 

 

Empunho as armas que ganhei de 

Oxalá 

Evito a batalha, mas sei guerrear 

 

Quando tocou Alvorada, levantei 

Quando Ogum me chamou, me 

apresentei 

 

Saúdo o Mestre, o Cipó e a Rainha 

Santo Daime e Umbanda que 

firmam essa Linha 

 

Quando tocou Alvorada, levantei 

Quando Ogum me chamou, me 

apresentei. 

 

 

024 - Alvorecer 

         (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Tudo está claro 

Tudo está muito bom 

O caminho eu sei 

Na estrada estou 

 

A Luz quando brilha 

Faz tudo clarear 

O brilho é diferente 

Não é só da Luz 

 

É a presença 

De Jesus Cristo em mim. 

 

 

 

025 - Ame a todos, sirva a todos 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Eu vi gente a minha volta 

Tão estranha nem acreditei  

Que residisse neles a essência  

Que há em meu Ser 

 

Observando bem dentro deles 

Eu vi logo que eu errei 

A essência reside em todos 

Não importa quem você é 

 

/Ame a todos, sirva a todos  

Esse é o lema que deve ter 

Lembre sempre nesse instante  

Que o outro é Deus como você/ 

Refrão 

 

Que momento de felicidade 

E alegria  experimentei 

Deus é Todo Onipresente 

Independe quem você é 

 

Não importa qual é sua raça 

Nem o credo que você tem 

Nem o nome, nem a forma 

Ele é Deus para você 

Refrão 
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026 - A meu Pai peço firmeza 

         (Pad. Sebastião Motta) 

         (em pé, sem instrumento) 

 

A meu Pai peço firmeza 

E não saia da minha mente 

Dou Ensino a quem não sabe 

E aconselho os inocentes 

 

Meu Pai, a Ti eu peço 

E não saio do meu lugar 

Dai-me força e dai-me amor 

Para eu poder trabalhar 

 

Meu Pai a Ti eu peço 

E aos teus pés estou 

Rogando pelo povo 

Para ser merecedor 

 

Oh! Minha Virgem Mãe 

Oh! Virgem Protetora 

És Rainha do mar 

És minha Professora 

 

Oh! Meu Bendito Pai 

Oh! Meu Juramidam 

Chama de um a um 

Para receber o perdão 

 

Se todos conhecessem 

O Poder que Meu Pai tem 

Deixavam a ilusão 

Que é coisa que não convém 

 

O mundo está em balanço 

E tudo vai balançar 

Mas nos pés do meu Pai 

Todos têm que se curvar. 

 

 027 -Amigo 

      (Roberto e Erasmo) 

 

Você meu amigo de fé, meu irmão 

camarada 

Amigo de tantos caminhos e tantas 

jornadas 

Cabeça de homem, mas o coração 

de menino 

Aquele que está do meu lado em 

qualquer caminhada 

Me lembro de todas as lutas, meu 

bom companheiro 

Você tantas vezes provou que é um 

grande guerreiro 

O seu coração é uma casa de portas 

abertas 

Amigo, você é o mais certo das 

horas incertas 

Às vezes em certos momentos 

difíceis da vida 

Em que precisamos de alguém pra 

ajudar na saída 

A sua palavra de força, de fé e de 

carinho 

Me dá a certeza de que eu nunca 

estive sozinho 

 

Você meu amigo de fé, meu irmão 

camarada 

Sorriso e abraço festivo da minha 

chegada 

Você que me diz as verdades com 

frases abertas 

Amigo você é o mais certo das 

horas incertas 

 

Não preciso nem dizer 

Tudo isso que eu lhe digo 

Mas é muito bom saber 

Que você é meu amigo 

 

Não preciso nem dizer 

Tudo isso que eu lhe digo 

Mas é muito bom saber 

Que eu tenho um grande amigo 

 

Não preciso nem dizer 

Tudo isso que eu lhe digo 

Mas é muito bom saber 

Que você é meu amigo 

 

Não preciso nem dizer 

Tudo isso que eu lhe digo 

Mas é muito bom saber 

Que eu tenho um grande amigo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

028 - Amigo Velho 

        (Mestre Irineu – 36) 

 

Chegou seu Amigo Velho 

Chegou sem ser chamado  

/Para sempre amém Jesus  

Para sempre ser lembrado/ 

 

A minha Mãe que me mandou 

Eu sou Filho Estimado 

/Quem seguir na Minha Linha 

Segue limpo e não errado/ 

 

O Patriarca São José 

Todo mundo se esqueceu 

/Jesus Filho de Maria 

Com o Divino Senhor Deus/ 

 

Patriarca São José 

Vós Esposo de Maria 

/Que o Divino Pai lhe deu 

Para Vossa companhia/ 

 

Viveram honestamente 

Dentro da Soberania 

/Jesus quando nasceu 

Foi na Vossa companhia/ 

 

Aconselho a todo mundo 

Para seguir na verdade 

/Saindo desta Linha 

Não espere ser chamado/ 

 

O Divino Senhor Deus 

Foi quem me mandou dizer 

/Que nós somos Filhos Eternos 

Somos, somos e deve ser/ 
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029 - A minha Mãe é a Santa 

Virgem 

         (Mestre Irineu - 16) 

 

A minha Mãe é a Santa Virgem 

Ela é Quem vem me ensinar 

Não posso viver sem Ela 

Só posso estar aonde Ela está 

 

E Ela é Mãe de todos nós 

Daqueles que procurar 

Seguindo neste caminho 

Vai chegar aonde Ela está 

 

Óh minha Virgem Mãe 

Óh Mãe do coração 

Eu vivo nesta Escola 

É para ensinar meus irmãos 

 

E eles pouco caso fazem 

De aprender com alegria 

Porque pensam que não é 

Ensinos da Virgem Maria  

 

Ninguém trata de aprender 

Só se levam na ilusão 

Aqui mesmo neste mundo 

Está no Mar da Escuridão. 

 

 
 

 

 

030 - A minha Mãe É Mãe de 

todos 
        (Mestre Irineu - 49) 

 

A minha Mãe é Mãe de todos 

Que quiser ser filho d’Ela 

Ela roga por nós todos 

Mas ninguém roga por Ela 

 

O Divino Pai Eterno 

Me deu um Grande Poder 

Eu como Filho de Vós 

Vou eterno agradecer 

  

Vou eterno agradecer 

E para sempre eu quero estar  

Encostado à minha Mãe 

Para sempre eu Vos amar 

  

Para sempre eu Vos amar 

E eterno agradecer 

Vós me dê a Eterna Glória  

Conforme eu merecer. 

 

 

 

031 - A montanha 

        (Roberto e Erasmo Carlos) 

 

Eu vou seguir uma Luz lá no alto 

Eu vou ouvir uma voz que me 

chama 

Eu vou subir a montanha e ficar 

bem mais perto de Deus e rezar 

 

Eu vou gritar para o mundo me 

ouvir e acompanhar 

Toda a minha escalada e ajudar 

A mostrar como é o meu grito de 

amor e de fé 

 

Eu vou pedir que as estrelas não 

parem de brilhar 

E as crianças não deixem de sorrir 

E que os homens jamais se 

esqueçam de agradecer 

 

Por isso eu digo 

Obrigado, Senhor, por mais um dia 

Obrigado, Senhor, que eu posso ver 

Que seria de mim sem a fé que eu 

tenho em Você? 

 

Por mais que eu sofra 

Obrigado, Senhor, mesmo que eu 

chore 

Obrigado, Senhor, por eu saber 

Que tudo isso me mostra o  

caminho que leva a Você 

 

Mais uma vez 

Obrigado, Senhor, por outro dia 

Obrigado, Senhor, que o sol nasceu 

Obrigado, Senhor, agradeço, 

Obrigado, Senhor 

 

 

Por isso eu digo 

Obrigado, Senhor, pelas estrelas 

Obrigado, Senhor, pelo sorriso 

Obrigado, Senhor, agradeço, 

Obrigado, Senhor 

 

Mais uma vez 

Obrigado, Senhor, por um novo dia 

Obrigado, Senhor, pela esperança 

Obrigado, Senhor, agradeço, 

Obrigado, Senhor 

 

Por isso eu digo 

Obrigado, Senhor, pelo sorriso 

Obrigado, Senhor, pelo perdão 

Obrigado, Senhor, agradeço, 

Obrigado, Senhor 

 

Mais uma vez 

Obrigado, Senhor, pela natureza 

Obrigado, Senhor, por tudo isso 

Obrigado, Senhor, agradeço, 

Obrigado, Senhor. 

 

 
 

032 - Amor 

        (Raquel Montagna) 

 

O amor, o amor está em mim 

O amor está em ti 

Em todos nós 

 

Um amor 

Um amor verdadeiro 

De Juramidam 

Por seus guerreiros 

 

Amor, Amor da Rainha 

De Mãe por seus filhos 

Nossa Maria 

 

Amor, amor por inteiro 

Amor verdadeiro 

Amor sem desejos 

 

Amor, amor pela vida 

Amor pelos irmãos 

É o que o Mestre ensina 

 

Amor, comungar com amor 

A Santa Bebida 

(O amor de Maria 

(O amor se confirma. 
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033 - Amor 
         (Cristina Tati) 

 

Vai seguindo, vai seguindo 

Tu não deves esmorecer 

Daqui estou te ajudando 

E tu tens que triunfar 

 

Tudo está acontecendo 

Tudo é merecimento 

Te humilha, te entrega 

E dê valor aos seus irmãos 

 

Com pureza e lealdade 

Firmeza no coração 

Tomando muito cuidado 

É só prestar atenção 

 

Atenção é em si mesmo 

É no seu comportamento 

Amor é a palavra chave 

Para o bom seguimento 

 

Amor, amor, amor 

Amor sem fingimento 

Amor, amor, amor 

Amor sem julgamento 

 

Oh meu Pai, Vos agradeço 

Por todos esses ensinos 

Com os Olhos do Amor 

Tudo, tudo eu hei de ver. 

 

 
 

 

 

 

034 - Amor 

        (Paulo Feijó) 

 

Ainda que eu fale as línguas dos 

homens e dos anjos 

Mas se eu não tiver amor 

Serei como o metal 

Ou címbalo que retine 

 

Nada serei 

Nada terei 

Se eu não tiver amor 

 

Ainda que eu tenha 

O dom de profetizar 

E conheça todos os mistérios 

Toda a ciência 

Ainda que eu tenha tamanha fé 

Que transporte montes 

 

Nada serei 

Nada terei 

Se eu não tiver  amor 

 

O amor é paciente 

O amor é benigno 

Não arde em ciúme 

Não se ensoberbece   

 

O amor tudo sofre 

O amor tudo espera 

Tudo suporta 

O amor tudo crê 

 

Não guarda rancores 

Não busca favores 

O amor não termina 

O amor é perfeito! 

 

Nada serei 

Nada terei 

Se eu não tiver amor 

Refrão 

 

 

 

035 - Amor à Terra 

         (Pad. José Ricardo) 

 

 

Mamãe Terra, Ela trata bem seus 

filhos 

Mas os filhos não ligam 

importância 

Dá o alimento, dá as curas, dá a 

força 

E tanta beleza para se apreciar 

 

Aprecie tudo o que Ela oferece 

E a nós entrega com todo Vosso 

amor 

Respire fundo e preste mais atenção 

Veja o que você joga pelo chão 

 

Muitos se dizem filhos da floresta 

Mas bem poucos a ela têm amor 

Até lixo lhe atiram sem respeito 

Porque não ouvem o canto do beija-

flor 

 

Pra merecer esta morada é preciso 

Ter respeito e viver em harmonia 

Educação, humildade, gratidão 

Porque tudo é sagrado, meu irmão 

 

Lá no Céu, o Sol, a Lua e as estrelas 

É Deus em tudo e em todo lugar 

Deus no vento, Deus na Terra, Deus 

no mar 

Pra todos nós, louvar e respeitar. 

 

 

 036 - Amuleto Dourado 
         (Raquel Montagna) 

 

No coração um Amuleto 

Santo Daime entregou 

A fé no Firmamento 

O Sol, o Poder que chegou 

 

O Amuleto é o Sol 

O Dourado faz brilhar 

A Consciência Divina 

Daquele o caminho trilhar 

 

Na mão o Poder da Luz 

É a Fé que nos conduz 

O Amuleto brilha para todos 

Todos aqueles que merecer 

 

O merecimento no Firmamento 

O Dourado do Amuleto 

Ambos brilham na fé e no amor 

No coração singelo desejo 

 

Desejo de ver a Luz 

O Dourado, Raio de Sol 

Cada um em seu lugar 

Nosso Pai está pra chegar 

 

Nas mãos o Dourado em Luz 

Faz brilhar o Amuleto 

O Amuleto no peito daquele 

Caminho verdadeiro trilhou. 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 10 
 

037 - Anjos de Deus 

        (Pastor Elizeu Gomes) 

 

Se acontecer um barulho  

Perto de você 

É um anjo chegando para receber 

Suas orações e levá-las a Deus 

 

Então abra o coração  

E comece a louvar 

Sinta o gosto do Céu que se 

derrama no altar 

Que um Anjo já vem com a benção 

nas mãos 

 

Tem anjos voando neste lugar 

No meio do povo, em cima do altar 

Subindo e descendo em todas as 

direções 

Não sei se a Igreja subiu ou se o 

Céu desceu 

Só sei que está cheio de anjos de 

Deus 

Porque o próprio Deus está aqui 

(2x) 

 

Quando os anjos passeiam a Igreja 

se alegra 

Ela canta, ela chora, ela ri e 

congrega 

Abala o inferno e dissipa o mal 

Sinta o vento das asas dos anjos 

agora 

Confia irmão pois é a tua hora 

A benção chegou e você vai levar 

 

Tem anjos voando neste lugar 

No meio do povo, em cima do altar 

Subindo e descendo em todas as 

direções 

Não sei se a Igreja subiu ou se o 

Céu desceu 

Só sei que está cheio de anjos de 

Deus 

Porque o próprio Deus está aqui. 

   

 

 

 

 

038 -A nós descei Divina Luz 

        (Autor ignorado) 

 

À nós descei Divina Luz, 

À nós descei Divina Luz. 

Em nossas almas acendei 

O amor, o amor de Jesus 

 

Vinde oh Grande Mãe, 

Nos doar os dons 

Acender o fogo  

Em nossas corações. 

 

 
 

 

039 - Ao Santo Daime eu 

agradeço 

         (Autor ignorado) 

 

Ao Santo Daime eu agradeço 

A iluminação, a regeneração 

 

É o Espírito Santo, é o Amor 

A Santa Benção no meu coração.  

 

 

040 - Aprender a receber 

        (Raquel Montagna) 

 

Piedade eu já pedi 

O perdão já concebi 

O que mais posso querer 

É aprender a receber 

 

Meu corpo fechado está 

Minha mente inquieta a pensar 

O coração bate descompassado 

Almejando o que conquistar 

 

Olho e não vejo nada 

Quando penso me perco em 

devaneios 

Tento sentir a emanação 

Mas no escuro, sem 

concentração 

 

Ando em círculos fechados 

A procura da entrada e saída 

Quando olho para mim 

Me encontro num lugar sem 

fim 

 

Agora eu paro e fecho os olhos 

Olho para dentro de mim 

Apenas sinto e percebo 

Que eu sou tudo aquilo que 

recebo. 

041 - Apresentação 

        (Raquel Montagna of. p/     

Daniel Montagna) 

 

É na firmeza que sei andar 

É no respeito que faço falar 

Cada um em seu lugar 

Em união vamos trabalhar 

 

É no amor que se compreende 

É na ternura que se vence 

Todos juntos se dando as mãos 

Num só canto, uma só oração 

 

É na Terra que se faz o bem 

É no Céu que se pede a quem 

Cada um em seu lugar 

Em união vamos brilhar. 

 

 

 

 

042 - Aqui estive 

        (Maria Salete Accordi) 

 

Aqui estive  

Foi minha Mãe que buscou 

Sua Benção de Luz me encaminhou 

Caminho de Luz e Flor trilhei 

 

Aqui voltei  

Para Luz buscar 

Feixes de Luz agora caem 

Abram seus corações  

 

Flores de Luzes,  

Bênçãos nos preenchem 

Eleva meu Ser, cheguei, cheguei 

Luz Eu Sou, Eu Sou Luz, Luz Eu 

Sou, Eu Sou Luz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/padre-marcelo-rossi/
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043 - Aqui estou dizendo 

        (Mestre Irineu - 125) 

 

Aqui estou dizendo 

Aqui estou cantando 

Eu digo para todos 

Hinos estão ensinando 

 

Aqueles que compreender 

Que quiser seguir comigo 

Tendo fé e tendo amor 

Não devem encarar perigo. 

 

Sigo meus passos em frente 

Com alegria e com amor 

Porque Deus é Soberano 

E nessa firmeza estou 

 

A Virgem Mãe é Soberana 

Foi Ela quem me ensinou 

Ela me mandou pra cá 

Para eu ser um Professor 

 

Vamos seguir, vamos seguir, 

Vamos seguir, vamos embora 

Que nós somos filhos eternos 

Filhos de Nossa Senhora. 

 

 

044 - Aqui eu vou expor 
        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Aqui eu vou expor 

Eu vim para lembrar 

O Mistério da Oração 

Não é somente rezar 

 

É rezar e por em prática 

E entrar em comunhão 

Se lembrar de Jesus Cristo 

E esquecer a ilusão 

 

A minha Mãe sempre me olha 

E meu Pai comigo está 

Me entrega estes Ensinos 

Para aqui eu explicar 

 

Cada um cuida de si 

Eu também cuido de mim 

Vou zelando esta Estrada 

Estou fazendo o Meu Jardim 

 

O que é do meu Pai é meu 

O que é dele eu posso usar 

Só não uso o que é dos outros 

Que pode me derribar. 

 

 

045 - A Rainha da Floresta 

        (Mestre Irineu - 48) 

  

A Rainha da Floresta 

Ela veio me acompanhar 

Todo mundo ri graceja 

Para depois ir chorar 

  

Tu perdeste a tua Luz 

Que Eu te dei com Tanto Amor 

Não foi a falta de conselho  

Tu mesmo nunca ligou 

  

Vai chorar de arrependido 

Quando um dia te lembrar 

Que eu perdi a minha fortuna 

Que eu tinha para alcançar. 

  

 

 

046 - A Rainha da Floresta 
        (Mestre Irineu - 61) 

 

A Rainha da Floresta 

Vós venha receber  

Estes cânticos aqui na mata 

Que eu venho oferecer 

  

Vós mandou para mim 

Ensinar os meus irmãos 

Estamos todos reunidos 

Com amor no coração 

  

Eu apresento os Meus Trabalhos 

Conforme eu aprendi 

Estamos todos reunidos 

Vós faça todos feliz. 

 

 

 

047 - A Rainha me mandou 

         (Mestre Irineu - 08) 

 

A Rainha me mandou 

Eu rezar para o meu irmão 

Para Ela lá no céu 

Alimpar meu coração 

 

A Rainha me mandou 

Eu rezar para a humanidade 

Para Ela lá no Céu  

Fazer as vossas vontades 

 

A Rainha me mandou 

Eu rezar para os inocentes 

Para Ela lá no Céu  

Rogar o Onipotente 

 

A Rainha me mandou 

Santa Paz e alegria 

Para Ela lá no Céu  

Mandar o pão de cada dia. 

 

048 - Arathi 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Glória a Ti, óh! Senhor, 

Toda glória a Ti, Sathya Sai 

Glorificas toda a Terra, glorificas 

toda a Vida, 

És a Luz e o Esplendor 

Toda a glória a Ti, Sathya Sai 

 

És em cada Ser, Pai e Mãe, 

Mestre Deus: És o som primordial 

(2x) 

 

Senhor de todo Universo,  

Senhor de toda a Vida 

És a graça ao amor, 

Toda a glória a Ti Sathya Sai 

 

Tua presença é doçura 

Consciência imanente em todo ser 

(2x) 

 

Fonte de toda a beleza,  

Fonte de toda alegria 

És o Ser Interior, 

Eu sou contigo Sathya Sai 

 

Óh! Sathya Sai, como o Lótus 

Desabrocha em meu próprio 

coração (2x) 

 

E recebe todos apegos,  

E recebe todos desejos, 

Que se dissolvem aos Teus pés, 

Na Doce Luz do Teu Amor. 

 

NARAYANA, NARAYANA OM 

SATHYA 

NARAYANA, NARAYANA, 

NARAYANA OM 

NARAYANA, NARAYANA OM 

SATHYA (2X) 

NARAYANA, NARAYANA OM 

TODA GLÓRIA A TI, SATHYA 

SAI. 

OM SHANTI, SHANTI, SHANTI! 
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049 - Arcanjo Miguel 

        (Valter Pini) 

 

Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel  

Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel 

Óh! Arcanjo Miguel, secciona tudo 

aqui em mim 

Que não seja a Verdade  

E a Vontade do Pai do Céu  

Arcanjo Miguel  

Me envolve em teu Brilhante Azul 

Protegendo minha aura  

Defendendo minha fé  

 

Arcanjo Miguel  

Com Tua Espada feita em Luz  

Corta os laços que me prendem  

Que me amarram na escuridão  

 

Arcanjo Miguel me socorre em 

todos os conflitos 

E ilumina cada sombra escondida 

no coração 

Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, 

Arcanjo Miguel  

Óh! Arcanjo Miguel...(repetir 1x 

tudo) 

 

 

050 - As águas que batem nas 

pedras 

        (Renato Steindorff Spindler) 

  

Muitos perigos eu passei 

Sem ao menos perceber 

Fui seguindo minhas vontades 

E hoje sei que muito errei 

  

Muito tempo fiquei fora 

Ocupado fazendo nada 

Inventando muitas desculpas 

Muitas delas indesejadas 

  

O caminho que vou seguir 

Vai no encontro do coração 

Pois mais forte que a tristeza 

É o amor e o perdão 

  

A força dessas águas 

Me mostraram a direção 

Vai em frente e contorne as pedras 

Com paz no teu coração ( 2x) 

  

A vida nos ensina 

A ter coragem e compaixão 

Ajudar um irmão caindo 

Segurando na sua mão 

  

Essa força que vem das águas 

É mais forte que a escuridão 

Pois a água que bate na pedra 

Ecoa na imensidão 

  

A força dessas águas 

Me mostraram a direção 

Vai em frente e contorne as pedras 

Com paz no teu coração  (2x) 

 

051 - Asatoma 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Este é o Mantra da Paz, por 

excelência. Resume tudo o que o 

devoto deve pedir a Deus. 

 

Te suplico, meu Senhor,  

Nos conduze da irrealidade à 

realidade, 

Da morte à imortalidade, 

Da escuridão à Luz, 

Nos conduze, meu Senhor! 

 

PAZ! PAZ! PAZ! 

 

052 - As campinas 
        (Mestre Irineu - 96 ) 

 

Quando eu cheguei em uma 

campina 

Vi um formoso batalhão 

Também vi uma Senhora 

Com uma bandeira na mão 

  

Quando esta Senhora me viu 

Veio comigo falar 

Há tempo eu estou te esperando  

Para tudo isto eu te entregar 

  

Você me zele esta campina 

De brilhantes pedras finas 

Conservando a Santa Luz 

No caminho que destino. 

 

053 - Ascensão 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Vamos acordar meus irmãos 

Vamos acordar meus irmãos 

Tudo está acontecendo 

Não tem outra solução 

 

O Mundo de Ilusão 

Está aí é para nós criar 

Usar nossa Fonte Divina 

Vamos todos triunfar 

 

A Fonte Divina 

É o teu coração 

O discernimento 

Vem do Eu Superior 

 

Silencia o pensamento 

Sente teu coração 

O pensamento obedece 

O comando do coração 

 

A sabedoria 

Vem do Eu Superior 

Ela é Divina 

E nós os portadores 

 

Cuidar de toda forma 

Pensamento, sentimento 

Regando com amor 

Pureza e perfeição 

 

Vamos acordar meus irmãos 

Cumprir nossa  missão 

Fazer a sua parte 

No Mundo de Ilusão 

 

Cumprir com os estudos 

Que o corpo oferece 

Agradecer os Ensinos 

Que são do Divino Mestre 

 

A ascensão  

É para todos 

Jesus Cristo deu o exemplo 

A morte não acontece 

 

Vamos amar o nosso irmão 

Que ele é nosso mestre 

E nele me espelho 

Corrijo minhas atitudes 

E nele é que vejo 

 

Todos temos  

Eterna vida 

Vamos agradecer 

As lições de cada tempo 

 

Vamos voltar 

Ao Um com o Pai 

Da União tudo já é 

Somos Um Só e assim seremos  

 

Dele todos  

Nós viemos 

É o Plano Divino 

Nossa Missão de Luz. 
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054 - As Estrelas 

         (Mestre Irineu -75) 

 

As Estrelas já chegaram 

Para dizer o nome Seu  

Sou eu, sou eu, sou eu 

Sou eu um filho de Deus 

 

As Estrelas me levaram 

Para correr o mundo inteiro 

Pra conhecer esta Verdade 

Para poder ser verdadeiro 

 

Eu subi Serra de Espinhos 

Pisando em pontas agudas 

As Estrelas me disseram  

No mundo se cura tudo 

 

As Estrelas me disseram  

Ouve muito e fala pouco 

Para poder compreender 

E conversar com meus Caboclos 

 

Os Caboclos já chegaram 

De braços nus e pés no chão 

Eles trazem remédios bons 

Para curar os cristãos. 

 

 

 
 

 

 

055 - As estrelas do céu 

        (Maria Salete Accordi) 

 

As estrelas do céu  

Papai mandou brilhar 

A iluminar nossos caminhos,  

Felizes triunfar 

 

Seja bom filho ou não,  

Ele está a iluminar 

Venha irmão,  

A escolha realizar 

 

Para todo o sempre a Luz buscar 

Quando no coração, cuide em não 

desperdiçar 

Pois a cobrança 

Vai logo te buscar 

Deus Pai e Virgem Mãe estão a 

esperar 

Todo o filho pródigo 

À casa voltará 

E na eternidade com o Filho 

brilhará. 

 

 

 

056 - As Filhas da Lua 

        (Eliane Haas) 

 

Salve as Princesas, as Iabás e as 

Rainhas 

E todas as deusas detentoras de 

beleza 

Também as Fadas e as Sereias 

Encantadas, 

Filhas da Lua, enfeitando a natureza 

 

Óh! Lua Branca, vem mostrar os 

segredos. 

Está na hora da outra face revelar; 

Ó Mãe das Águas, vem lavar as 

nossas  mágoas 

E nesse mundo, outros valores 

implantar. 

 

O novo tempo é Deus no Céu quem 

determina 

É liberdade, paz, justiça e emoção. 

Que a Imperatriz afaste os véus da 

ilusão 

E aqui na terra vingue a Lei do 

Coração. 

 

 

 

057 - As flores 

       (Raquel Montagna of.p/ Casa 

Soldados da Luz) 

 

As Flores que são entregues 

Preenchem o coração 

Simbolizam um Ensinamento 

Do Velho Juramidam 

 

O Canteiro de Lindas Flores 

Traz esperança ao luar 

Amostra Benção Divina 

Das palavras a firmar 

 

O Jardim já está florido 

Cada um com seu saber 

Traz paixão e devoção 

De um hinário a florescer. 

 

 

058 – A Terra aonde  estou 

        (Mestre Irineu - 42) 

 

A Terra aonde estou 

Ninguém acreditou 

Dai-me amor, dai-me amor 

Dai-me o Pão do Criador 

 

A minha Mãe que me ensinou 

Quem me deu este primor 

Dai-me amor, dai-me amor 

Dai-me o Pão do Criador 

  

A Riqueza todos têm 

Mas ninguém quer acreditar 

Dai-me amor, dai-me amor 

Livrai-me de todo mal. 

 

 

059 - A teus pés Senhor 

        (Devocional  Sai Baba)  

 

A Teus pés, Senhor, quero entregar 

a minha alma 

Faz brotar em mim a Luz, o Teu 

amor, a Tua calma 

Quando os meus erros afastarem-

me do Teu caminho 

Dá-me a Tua mão para que eu não 

me sinta tão sozinho 

 

A Teus pés, Senhor, peço 

humildemente o Teu perdão 

Pelo egoísmo, por ter negado ajuda 

aos meus irmãos 

Me auxilia, oh! Pai, a encontrar 

agora uma saída 

Dá-me a Tua Luz para reconduzir a 

minha vida 

 

A Teus pés, Senhor, peço 

humildemente o Teu amor 

Para que eu possa levar comigo 

sempre aonde eu for 

E pelo exemplo ensinar a todos 

meus irmãos 

/A verdade, a paz, não-violência, 

amor e retidão/ 
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060 - A Treze de Maio 

        (Autor ignorado) 

 

A Treze de Maio 

Na Cova da Iria 

No Céu aparece 

A Virgem Maria ! 

 

AVE, AVE, AVE MARIA 

AVE, AVE, AVE MARIA ! 

 

Os três pastorinhos 

Cercados de Luz 

Recebem a visita 

Da Mãe de Jesus ! 

 

Um susto tiveram 

Ao verem a Luz 

Mas logo a Senhora 

Da Paz os conduz ! 

 

Então perguntaram 

Que nome era seu... 

A Virgem responde: 

"Maria de Deus" ! 

 

Vivamos sem mancha 

Cristãos sem labéu. 

Que a Virgem nos guie 

A todos pro Céu ! 

 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ! 

ROGAI POR NÓS QUE 

RECORREMOS A VÓS ! 

 

 

061 - Avante Soldados (em pé) 

         (Maria Salete Accordi) 

 

Avante Soldados, com sua Espada 

de Luz 

Avante Soldados, Soldados da Luz 

REFRÃO 

 

Com sua espada buscai a Santa Luz 

Defendei e livrai de todo mal 

Refrão  

 

Cortai as doenças, desmanchai 

amarrações 

Protegei e iluminai nossos corações 

Refrão  

 

Buscai a proteção do Mestre 

Juramidam 

E a Santa Luz da Senhora da 

Conceição 

Refrão  

Atrai para os irmãos esta Imensa 

Luz 

Inundai nosso planeta com a Luz da 

Redenção 

Refrão  

 

Para sempre com o Mestre 

Juramidam 

Eternamente ao lado da Senhora da 

Conceição 

Refrão  

 

 

 

062 – A Viagem 

         (Andréia Murmann) 

 

Com a União 

Vamos aumentar 

Nossa energia 

De amor e paz 

 

Arcanjo Miguel 

Com a sua proteção 

Vamos propagar 

Teu Amor Divino 

 

Vamos viajar 

Nesta Confraria 

Com nossos Arcanjos 

E a Mãe Maria 

 

A Chuva Divina 

Que está presente 

Nesta Confraria 

De grande energia 

 

Vamos ter acesso 

À Sabedoria 

Que a nossa Mãe 

A Santa Mãe Maria 

 

Vai nos ensinar  

Com sua beleza 

A grande lição 

Da Mãe Natureza 

 

Viagem Eterna  

Que vamos seguir 

Com a Grande Luz 

Para nos redimir 

 

Sempre viajando 

Com muita alegria 

Vamos todos vamos 

Para esta Confraria. 

 

 

063 - A Vida Eterna 

         (Daniel Braun) 

 

O mistério da Vida Espírita 

Está dentro de cada ser 

O inconsciente conduz o consciente 

Sobre as nuvens do Grande Espírito 

 

A esta Dimensão de Luz 

É onde encontrarei Jesus 

E o meu Pai ao seu lado está 

Iluminando as almas que chegar 

 

Neste mundo de Paz Universal 

Onde o amor sempre reinará 

Esta Egrégora de Seres Celestiais 

Nos conduzirá ao Reino dos Céus 

 

/E com amor estarei a entrar 

No Grande Reino onde irei morar 

Para assim completar a missão 

A vida eterna eu e meus irmãos/ 

 

 

 

064 -A Virgem Mãe É Soberana 

        (Mestre Irineu -76) 

 

A Virgem Mãe é Soberana 

Nas alturas onde Ela está 

Socorrei um filho Seu  

Que está no mundo a reclamar 

  

Chora, chora, chora, chora 

E este choro tem razão 

Tanto tempo que viveu 

E nunca pediu o perdão 

  

Tanto tempo que viveu 

No mundo de provação 

De Deus tu te esqueceu 

E só é bom a ilusão 

  

Eu estava dentro da mata 

Debaixo de um arvoredo 

Tudo tem, tudo tem 

E no mundo não há segredo 

 

Eu digo de mim para ti 

E para os outros que não estou 

vendo 

Quando eu acabo de dizer 

Todo mundo está sabendo. 
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065 - A Virgem Mãe que me 

ensinou 

         (Mestre Irineu - 44) 

 

A Virgem Mãe que me ensinou 

A Virgem Mãe foi quem me deu 

Alegrai meu coração 

Para eu amar ao Senhor Deus 

 

Meu Divino Senhor Deus  

É Pai de toda Nação 

Defendei os Vossos filhos 

De toda escuridão 

 

A escuridão é tão terrível 

Que ninguém pode enxergar 

Vós me dê a Santa Luz 

Para eu poder navegar 

 

A Virgem Mãe é Soberana 

Ela é Rainha do mar 

Quando vê nós na aflição 

Ela vem nos consolar 

 

Consolai óh! Mãe Divina 

Jesus Cristo Redentor 

É quem pode nos livrar 

Neste mundo pecador. 

  

 
 

066 - Basta querer 

       (Jorge Guedes) 

 

Meu pensamento  

Vive em Você,  

A luz do meu viver, Senhor 

Basta entrar, eu nasci para Te amar  

Nem precisa perguntar 

Te amo!  

Há um clima todo diferente, 

que aquece e mexe  

O coração da gente 

 

É como um sonho,  

É como um sonho 

Eu me dou por inteiro,  

Teu é o meu coração  

E ao Teu lado, eu sempre sigo,  

Já não há mais talvez 

Basta querer para Te ter  

outra vez. 

Outra vez... 

 

067 - Batalha (3x em pé) 

        (Mestre Irineu - 115) 

 

Entrei numa batalha  

Vi meu povo esmorecer 

Temos que vencer  

Com o Poder do Senhor Deus  

 

A Virgem Mãe  

Com o Poder que Vós me dá 

Me dá Força me dá Luz 

E não me deixa derribar 

 

Divino Pai Eterno 

E a Virgem da Conceição 

Todo mundo levantou 

Com suas armas na mão 

 

A Virgem Mãe  

Com o Poder que Vós me dá 

Me dá Força me dá Luz 

E não me deixa derribar. 

 

 
 

 

 

068 - Batalha do Amor 

         (Pad. Alfredo Motta) 

 

Cheguei num ponto em que eu 

posso confiar 

Para seguir nessa Batalha do Amor 

No aparelho é preciso atuar  

As Boas Obras do Divino Criador 

 

É com cuidado que se pode 

apresentar 

É com Amor que se faz multiplicar 

Essa semente consciente em nossa 

mente 

Somente o nosso Pai Eterno É quem 

nos dá 

 

O Amor de Deus É quem nos faz 

todos feliz 

O Amor de Deus É quem pode nos 

libertar 

É preciso seguir firme com carinho 

Para poder nesse barco viajar. 

 

 

069 - Begê 

        (Mestre Irineu -23) 

 

Begê eu vou chamar 

Begê aqui chegou 

Begê quem te mandou 

Foi o nosso Salvador 

 

Begê Vós veio à Terra 

Para ensinar a verdade  

Begê quem te mandou  

A nossa Mãe de Piedade 

 

Begê Vós nos quer bem 

Begê Vós tem amor 

Begê Vós nos defenda 

De todos esses terrores. 

 

 

 

070 - Beija-Flor 

         (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

É Beija, é Beija-Flor 

Que a minha Mãe me entregou 

Para afastar as doenças  

De quem for merecedor 

 

Meu Mestre está comigo 

Pois Ele É meu amor 

É no Céu e na Terra 

Jesus Cristo Salvador 

 

Oh! Meu Juramidam 

Foi Ele quem me mandou 

Para relembrar lembranças 

Da Salvação do Amor 

 

Meu Mestre está comigo 

Mesmo aqui aonde estou 

É a Gloria do Meu Pai 

Jesus Cristo Redentor 

 

Eu digo tá, eu digo tá 

Eu digo tá e aqui estou 

Eu não me esqueço, 

Eu só me lembro  

Do meu Mestre Ensinador. 

 

 

 
 

 

http://letras.mus.br/jorge-guedes/
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071 - Beleza Perfeição  

       (Daniel Braun) 

 

O mais puro brilho está aqui, 

perante de nós 

Está no céu, na terra, na água e no 

mar 

Em todo lugar 

A terra que pisamos, firmeza ela 

nos dá 

Por ela seguiremos o caminho a 

trilhar 

 

O ar que respiramos, fonte de vida 

nos dá 

Com ele viveremos para sempre na 

Terra 

A água que bebemos, vem nos 

abençoar 

Que limpa e purifica, as almas que 

necessitar 

 

/Somos Seres de Luz, somos Seres 

de Amor 

Seres de Livre Arbítrio, Seres de 

Livre Arbítrio/ 

 

Beleza perfeição, purificação 

Beleza perfeição, purifica a ação 

(2x na repetição do hino) 

 

 

 
 

 

072 - Benção Cigana 

        (Raquel Montagna) 

 

Uma chuva de flor 

Chuva de Amor 

Riqueza e poder 

Em moedas de cor 

 

Da Linha Cigana 

O presente é dado 

Para abrir os caminhos 

De alianças firmadas 

 

Entre elos de mundos 

O Amor em Comunhão 

O Vinho Consagrado 

Na Taça do Perdão 

Firmado o trato 

Feito a viagem 

De volta e de ida 

O povo anuncia 

 

Cigana e flor 

Perfume e cor      

Esta é a Corrente 

De Abundância e Amor. 

 

 

 

073 - Benção de envio 

        (Autor ignorado) 

 

Deus te abençoe 

Deus te proteja 

Deus te dê a paz (2x) 

 

 

 

074 - Boiadeiro das Sete Luas  

        (Eliane Haas) 

 

Vindo de longe 

Lá na curva da estrada 

Encontrei um boiadeiro 

Tangendo sua boiada 

 

Jogava o laço 

Não olhava e acertava 

Oferecendo o seu serviço 

A quem nele confiava 

 

Exetuê, Exetuá 

Abre caminho 

Que nós queremos passar 

Exetuê, Exetuá 

Seu Sete Luas 

Nós vamos acompanhar 

 

Seu moço eu peço 

Afastar deste recinto 

Quem aqui vem perturbar 

Os que querem trabalhar 

 

Que o encaminhe 

Para aprender na Aruanda 

E um dia retornar 

Quando se regenerar 

 

Exetuê, Exetuá 

Abre caminho 

Que nós queremos passar 

Exetuê, Exetuá 

Seu Sete Luas 

Nós vamos acompanhar. 

   

075 - Brilha 
         (Raquel Montagna) 

 

Brilha, brilha, brilha 

Vai brilhar 

Brilha, brilha, brilha 

A iluminar 

No breu sombrio da noite escura 

Mais uma estrela apontar 

 

Brilha, brilha, brilha, Luz do Sol 

Brilha no nosso coração 

Desperta a emoção e os sentimentos  

De quem adormeceu o coração 

 

Brilha, brilha, brilha, Luz do Sol 

Brilha e ilumina meu caminho 

Acerta o passo de quem anda 

No trilho do destino 

 

Brilha, brilha, brilha 

Já brilhou  

Brilha, brilha, brilha 

Iluminou 

Acendeu mais uma estrela 

No céu posso ver é Orion.  

    

 
 

076 - Brilha em cima, brilha 

embaixo 

(Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Brilha em cima 

Brilha embaixo 

É a Lua, é a água 

Deusa-Mãe 

 

É Maria, é Oxum 

Iansã, Jurema 

Iemanjá agora aqui nos limpando  

E iluminando a consciência. 
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Os 2 próximos hinos são 

cantados em sequência: 

 

077 - Brilho do Sol 

      (Pad. Sebastião Motta)  

 

Eu sou Brilho do Sol  

Sou Brilho da Lua 

Dou brilho às Estrelas  

Porque todas me acompanham 

 

Eu sou brilho do mar  

Eu vivo no vento  

Eu brilho na floresta  

Porque ela me pertence. 

 

 

 

078 -Eu vivo na floresta 
       (Mad. Rita de Mattos) 

  

Eu vivo na floresta 

Aprendendo a me curar 

Eu convido os meus irmãos 

Vamos todos se cuidar 

  

Estou dentro da batalha 

Sofrendo mas sou feliz 

Nela estou aprendendo 

O que eu ainda não sabia 

 

Eu não vou enganar 

Eu vim e vou dizer 

Quem quiser passar nas provas 

É começar do ABC 

  

Examinar a consciência 

É a primeira lição 

Ter firmeza e ter amor 

E amar os seus irmãos 

  

Isto eu digo é porque sei 

Pois estou examinando 

É o Tempo do Apuro 

Do meu Senhor São João 

  

Já foi dito e lembrado 

Todos prestem atenção 

O começo da  história 

Vem do rio de Jordão. 

 

 
 

079 - Búfalo Branco e os Nove 

Eguns 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Entre as brumas das campinas 

Iansã é quem domina 

Vem buscar os teus guerreiros 

Que te honraram o tempo inteiro 

 

Búfalo Branco me conceda 

A honra de te acompanhar 

Búfalo Branco amanheça 

E me ensine a brilhar 

 

De joelhos sobre a terra 

Eu chamei a Deusa da Guerra 

Ieparrêi me respondeu 

“ninguém derruba um filho meu” 

 

Búfalo Branco me falou 

Que um dos Nove agora eu sou 

Búfalo Branco e os Nove Eguns 

Seres de Luz. 

 

 

080 - Busca da cura 

        (Raquel Montagna) 

 

Sentado à espera 

Da saúde do corpo matéria 

A busca, a concretização 

Da cura, verdadeira ascensão 

 

Os corpos se alteram 

O equilíbrio se faz necessário 

A harmonia dos seres na Terra 

Se unirem na primeira esfera 

 

O ser chama auxílio 

A milícia se faz presente 

Da floresta, das matas e rochas 

A magia vem despertar 

 

A cura é então concebida 

Na consciência Terra e Astral 

Na união dos corpos e seres 

A comunhão de tantos saberes 

 

Saúde da mente é a fé 

Cura do corpo é harmonia 

Equilíbrio da Balança Divina 

Doutrina a matéria precisa 

 

Saúdo os Seres presentes 

Agradeço a benção ofertada 

Presente de uma nova vida 

Renascer do adormecido viver. 

 

081 - Cabala e Mandala 

        (Raquel Montagna) 

 

Cabala de Luz 

Se aproxima de meu ser 

Me envolve em energia 

Completa e faz ver 

 

As nove cores 

Trazem suas forças 

A Mandala que forma 

A Estrela de Seis Pontas 

 

Brilhante e forte 

Cabala e Mandala 

Se formam no Astral 

Aos olhos de quem olha 

 

Miração aumentando 

Expansão da consciência 

Uso dos seis sentidos 

Aqui nesta vivência 

 

Vida Humana 

Vida Espírita 

A Luz nos mostra 

A minha imagem sua. 

 

 

 
 

 

 

082 - Cabocla Coral 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Sei que és guerreira, tua flecha é 

certeira 

Mas é tão lindo te ver dançar 

Corre pela mata, se banha na 

cascata 

Deusa da caça venha nos mostrar 

Toda sua força e delicadeza 

Como todos seres deveriam ser 

Jurema e Artêmis, Deusas 

Caçadoras 

Florestas e desertos vão estremecer 

 

Jurema serpenteia, espanta todo mal 

Artêmis na aldeia é a Cabocla 

Coral. 
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083 - Cabocla Guerreira 

        (Raquel Montagna) 

 

Sal pra defumar 

Doce, perfumar 

Com as Ervas de Jurema 

Vamos nos limpar 

 

Folhas de Jurema 

Fé em Tupinambá 

Balança e segura a força 

Vamos nos firmar 

 

Vamos trabalhar 

Do escuro acordar 

É chegada a hora 

Para tudo destrinchar 

 

Jurema, Jurema, Jurema 

Beleza, força e firmeza / 

És Cabocla Guerreira. 

      

 
 

 

 

 

 

084 - Caboclo afirma o Ponto 

      (Pad. Manoel Corrente )   

 

Estejam em pé firme 

Que vem das ondas do mar 

Caboclo afirma o Ponto 

Para as Princesas bailar 

 

O que teus olhos viram 

É preciso aqui firmar 

Canta, canta com todo amor 

A canção do bem estar  

 

Bailando com alegria 

Louvando a este dia 

Sois Mãe de todas as Mães 

Aqui eu louvo o teu dia 

 

Vamos todos receber 

Vamos todos escutar 

Caboclo levanta o Ponto 

Para todos se perfilar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

085 - Caboclo aqui chegou 

         (Raquel Montagna) 

 

Piô piô 

O Caboclo aqui chegou 

Piô piô 

Ele é Mestre Ensinador 

 

Traz a folha, noite escura 

O cipó, alvorecer 

Com a Magia da Lua 

Ele faz acontecer 

 

Dança aos quatro ventos  

Desperta o coração 

Sinta esta força 

Firme em Juramidam 

 

Tua alma, tua vida 

A fonte inspiração 

Mais um dia nesta trilha 

É imagem e criação 

 

Passarinho avoou 

Levou uma mensagem 

Ele canta alegre sempre 

É o dono da verdade 

 

Piô piô 

O Caboclo aqui chegou 

Piô piô 

Ele é Mestre Ensinador. 

 

 

086 - Caboclos 

       (Domínio Público) 

 

Quando os Caboclos trazem as 

Folhas da Jurema, 

E os Pretos Velhos trazem Arruda e 

Guiné, 

Eles vem trabalhar na Lei de 

Umbanda, 

Tem licença de Aruanda, pra salvar 

a quem tem fé. 

 

O sabiá canta alegre na palmeira, 

E Xangô lá na pedreira os seus 

filhos vem salvar, 

Meu Pai Ogum empunhando a sua 

espada, 

Manda o Toque de Alvorada 

quando a Linha vai chegar. 
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087 - Caboclos de Oxóssi 

        (Domínio Público) 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou trabalhar 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou ajudar 

 

Seu Sete Flechas derrama sua Luz 

sobre os filhos de fé 

Quebra a mandinga, afasta a inveja 

Derruba  a maldade 

E o bem fica em pé 

 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou trabalhar 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou ajudar 

 

Seu Tupinambá chega de Aruanda 

armado para guerra 

Trás flecha e bodoque 

E a mira não erra 

Para defender seus filhos da terra 

 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou trabalhar 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou ajudar 

 

Seu Pedra Vermelha colheu uma 

estrela 

Da constelação 

Para guiar nossos passos, abrir os 

caminhos 

Cobrindo de bênçãos a nossa união 

 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou trabalhar 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou ajudar 

 

Cabocla Jupira segura essa gira 

Vem nos ajudar 

Cura as doenças com as ervas da 

mata 

E leva a tristeza pro fundo do mar 

 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou trabalhar 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou ajudar 

 

Todos os Caboclos nos trazem 

mensagem 

De paz e esperança 

Filho de Umbanda tem fé não 

balança 

Nós somos o Exército do  Pai Oxalá 

/Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou trabalhar 

Foi Oxóssi ê… 

Quem mandou ajudar/ 

 

 

 

 088 - Cachoeira 

        (Serginho) 

 

Me transformo em cachoeira 

Corro pelas matas 

Deságuo no mar 

O meu corpo é da terra 

E o meu Espírito é Divinal 

 

Sou parte da natureza 

Sinto esta beleza 

Um jardim em flor 

Reconheço Deus em tudo 

Em cada ser eu posso ver  amor 

 

Estou agora retornando 

Ao Mundo de Luz 

Que um dia deixei 

Estou alegre e satisfeito 

E agradeço a Deus 

Tudo que vivenciei 

 

Agradeço aos meus amigos 

À minha família 

Por todo o amor 

Estaremos sempre juntos 

Na Vida Eterna  

Com nosso Senhor. 

 

 

 
 

089 - Cada dia que passa 

        (Pad. Alfredo Motta)   

 

Cada dia que passa 

Eu sinto  

A necessidade 

De perfeição 

 

Olhemos para o tempo 

Vamos meditando  

Que nós alcançamos 

Esta posição 

 

Vivemos na Terra 

Guiados pelo Sol 

Que viver no claro 

É bem melhor 

 

Que eu considero 

Assim como todos 

Que o Poder do Fogo 

É a Força Maior 

 

Eu vou pelos astros 

Vou me segurando 

Que o nosso Mestre 

Nos ensinou 

 

Que no Firmamento 

Está toda firmeza 

Em meio a pureza 

Deste resplendor 

 

Seguimos em trevas 

Mas temos a Luz 

Nosso Bom Jesus 

E Santa Maria 

 

Em mim eu consagro 

Perante a cruz 

Que estas Fontes de Luz 

São quem nos guiam 

 

Se deve enxergar 

Isto, cada pessoa 

Quantas coisas boas 

Existem aqui 

 

Não considerando 

O erro ser certo 

Que deste deserto 

Temos que sair. 

 

090 - Calma 

        (Pad. José Ricardo) 

 

Calma, calma, calma 

A ordem é calma, meus irmãos 

Com fé 

No Pai eterno 

Na Virgem Mãe 

E no Senhor São João 

 

A batalha está pesada, mas nós 

temos 

O nosso Pai e nossa Mãe ao nosso 

lado 

Chegou São João 

Junto com seus companheiros 

Com Seu bailado 

Iluminando a sessão. 
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091 - Calmaria 

         (Raquel Montagna) 

 

Silencia a alma 

Silencia o corpo 

Silêncio no coração 

Na mente, atitude e razão 

 

Santo Daime te dá 

Tudo que procurar 

Basta se entregar 

Tua paz em ti encontrará 

 

Na calmaria do mar 

No fervor da mata 

Na beleza do azul e verde 

A esperança do presente 

 

No Centro do Ser 

Tua alma terá 

Paz e harmonia  

Vida de Jagube e Rainha. 

 

 

 

 

092 -Caminho a firmar 

       (Raquel Montagna) 

 

O Manto Azul 

Da Mãe Soberana 

Enche o planeta 

Consagra a lembrança 

 

Pedindo e rogando 

Os filhos estão 

Pelo mundo unido 

Ao Elo do Perdão 

 

Prata e Dourado 

As Cores do Ser 

Que brilha e ilumina 

A Luz do Saber 

 

Água e fogo 

Rainha e Rei 

Madrinha e Padrinho 

Leis do Dever 

 

Roupa e medalha 

Consagrados estão 

Pelo Dom do Divino 

E escolha do irmão 

 

Oh Mãe Soberana 

De Manto Azul 

Abençoa o filho 

E o conduz 

Caminho de Ensino 

Do Pai Criador 

Que mostra ao filho 

Todo resplendor 

 

Mãe e Filho 

Pai e Divino 

Abençoam o dia 

Neste caminho me firmo. 

 

 

 

093 - Caminho da Amazônia 

       (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Neste caminho eu vou 

Seguindo meu coração 

Este Caminho é de Luz 

Caminho da Redenção 

 

Peço licença à floresta  

Para nela penetrar 

Me receba e eu te consagro 

Vou me purificar 

 

Saúdo a todos os seres 

Saúdo aos meus irmãos 

Juntos vamos irradiar 

Força Divinal 

 

Todo planeta já sente 

Que tudo pode curar 

Basta querer no seu peito 

Com firmeza alcançar 

 

Peço aos meus irmãos  

Manter sempre a união 

Para eternamente receber 

Força de Juramidam 

 

Peço bênção a meu Padrinho 

Peço bênção à minha Madrinha 

Que Deus abençoe o Santo Daime  

Meu Mestre e meu Guia. 

 

 

094 - Caminho de Luz (2x) 

        (Daniel Braun) 

 

Vamos seguindo no caminho 

E acreditar no amor e na fé 

 

A vida é luz e energia 

Resplandece com a Glória de Deus 

 

Justiça e Lealdade nos confirmam 

A Força e União entre os irmãos 

 

Sabedoria é a Fonte da Verdade 

A Liberdade é a Paz em nós 

mesmos 

 

/A Grandeza do Divino está 

presente 

Abençoando almas eternamente/ 

 

 
 

 

095 - Caminho em flor  

        (Andréia  Mürmann) 

 

/É sentindo esta Luz Divina 

Que encanta o meu ser 

E me traz a harmonia / alegria/ 

Refrão 

 

Quero navegar neste mar 

Enfeitar minha rota 

Com amor e ternura 

 

Quero  é voar muito alto 

E sentir esta Luz 

Me guiando em frente 

 

Refrão 

 

Quero me envolver junto às flores 

Num jardim colorido 

Me entregar para o amor 

 

Vamos com os Anjos do Céu 

Encontrar o tesouro 

E pedir proteção 

 

Refrão 

 

Eles estão nos mostrando  

Um caminho em flor 

Que podemos seguir 

 

Vamos com coragem irmãos 

Receber estes dons 

E o amor de Deus 

 

Refrão 

 

 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 21 
 

096 - Campineiro 

        (Mestre Irineu – 82) 

 

Sou jardineiro e sou campineiro 

Tenho tudo que Mamãe me dá 

No Jardim eu tenho as Flores 

E nas campinas eu andava atrás 

 

Sou campineiro e sou verdadeiro 

E é preciso eu viajar 

Que o Poder de Deus é grande 

E eu desejo alcançar 

 

Me acho fraco e cansado 

De lutar com rebeldia 

Fazer gosto a quem não tem 

Esperança de um dia 

 

Digo adeus aos meus amigos 

Até um dia final 

Se Deus e a Virgem Mãe 

Me der licença, eu voltar 

 

Digo adeus a todos e todas 

E ninguém me respondeu 

Todos ficam em seus lugares 

E quem se retira sou eu. 

 

 
 

97 - Canção da despedida 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Quando meus pés não pisarem mais 

este solo sagrado, 

Ouça minha canção na melodia do 

Irmão Vento.  

 

Quando o fogo dos meus olhos se 

apagar,  

Me sinta nas águas cristalinas que 

nos banharam.  

 

Quando minhas asas me levarem 

para meu ultimo vôo,  

Sinta meu calor na grande fogueira 

do Avô Sol.  

 

Quando meu rio encontrar o mar,  

Me verás dançando na areia e 

saberás que voltei pra casa. 

 

098 – Canção do amor 

         (Andréia Murmann) 

 

Amor, amor, amor 

Vamos cantar com amor (amor) 

Nós somos o amor 

Refrão 

 

Nós somos o amor 

Amor que ilumina 

O nosso coração 

Eleva a nossa alma 

 

Faça-nos seres de amor 

Vamos encontrar a Deus 

Dentro de nós mesmos 

Energia de amor e perdão 

 

Sejamos influenciados 

Pelo nosso coração 

Que permite ser tocado 

Com a energia do amor (amor) 

 

Energia de força e poder 

Que traz a felicidade 

Vamos abrir as asas 

E lançar-nos para o amor 

 

Lançaremos com o nosso vôo 

A semente do amor 

Que germina em nosso ser 

E contagia o nosso irmão 

 

Amor sem preconceito 

Amor universal 

Amor só verdadeiro 

Amor do nosso jeito 

 

Encha de amor o que tocares 

Faça tudo com amor 

Trazendo a paz no coração 

Buscando a nossa ascenção 

 

Amor que só constrói 

Que cura o planeta 

Energia poderosa 

Universo de amor (amor). 

 

 

 

 
 

099 - Canção para a Lua 

        (Marie Bruce) 

 

Vejo a Lua esta noite 

Sorrindo baixo para mim 

Lanço meu círculo ao infinito 

Quando a Lua brilha 

A Deusa me chama 

E eu danço no círculo de seu amor 

E eu danço no círculo de seu amor 

 

Ela nos deixa tímidos com Sua Luz 

Ela é modesta e pura como pastora 

da noite 

Com toda a sua translucidez, a Mãe 

sorri 

Seu brilho irradia, nos encanta e 

seduz 

 

Gritando alto, a anciã espera 

calmamente 

A mais justa das almas, ganha a 

escuridão 

Danço no Círculo e lhe ofereço meu 

Amor 

Me banho na noite da Senhora 

acima 

 

Eterna, imortal, a Deusa permanece 

E o ciclo do luar começa mais uma 

vez 

Para a Lua da noite 

Brilhando baixa em mim 

Canto no Círculo do Infinito 

Agora os feixes luminosos da Lua 

Brilhando baixo em mim 

Danço com sua sombra no escuro 

Canto para a Deusa do meu coração 

 

Olho para a Lua da noite 

Brilhando baixo em mim 

Canto no Círculo do infinito 

A Lua com feixes luminosos 

Brilhando baixo em mim 

Danço com a sombra do seu Amor 

Canto para a Deusa do meu coração 

Canto para a Deusa do meu 

coração. 
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100 - Cantar ir 

         (Mestre Irineu - 28) 

  

Eu quero cantar ir 

Que me ensina eu seguir 

Sou eu, sou eu, sou eu 

Sou eu, sou bem feliz 

  

O Divino Pai Eterno 

Quem me deu este Poder 

De ensinar as criaturas 

Conhecer e compreender 

  

A Virgem Mãe me deu 

O lugar de Professor 

Para ensinar as criaturas 

Conhecer e ter amor 

  

Jesus Cristo me mandou 

Para mim viver aqui 

Sou eu, sou eu, sou eu 

Sou eu, sou bem feliz. 

  

101 - Cantar praia 

         (Mestre  Irineu - 24 ) 

  

Cantar praia, cantar praia 

Cantar praia é quem me ensina 

Eu sou um filho eterno 

Não devo pensar à toa 

Conhecer este Poder 

Que me traz as coisas boas 

  

Não devo Te desprezar 

Para ir atrás da ilusão 

Que me traz tanta riqueza 

E me derriba pelo chão 

  

Devo ser eternamente 

Para sempre Amém Jesus 

Eu sou um Filho Eterno 

De joelhos em uma cruz. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

102 - Cantei hoje 

        (Mestre Irineu- 32) 

 

Cantei hoje, eu cantei hoje 

Cantei hoje com alegria 

Porque tenho uma esperança 

De ver a Virgem Maria  

 

A Rainha me chamou 

Para mim seguir com Ela 

Para eu amar com firmeza 

Para eu ser um filho d’Ela 

 

Para eu ser um filho d’Ela 

Ter força para ensinar 

O Divino Pai do Céu 

O que eu pedir, Ele me dá 

 

O que eu pedir, Ele me dá 

Recebo com alegria 

Porque tenho a minha Mãe 

É a sempre Virgem Maria. 

 

 

 

        
 

103 - Canto da Esperança 

         (Raquel Montagna) 

 

Eu sei da onde vim 

Me pergunto onde estou 

/Este espaço tem sua cor 

Me fala quem eu sou/ 3x 

 

Eu sou Luz, eu sou o Amor 

Sou a Vida que tem calor 

/No vai e vem deste bailado 

Mostro aqui o meu valor/ 3x 

 

No canto apresento 

A voz de cada ensinamento 

/As palavras que se ditam 

Que sirvam de exemplo/ 3x 

 

Saio agora deste lugar 

Me retiro para trilhar 

/Os passos desta dança 

O canto da esperança/ 3x 

 

 

104 - Casa ainda de vida 

         (Raquel Montagna) 

 

A hora chegou 

Vamos se aprumar 

Diante do Cruzeiro 

A Medalha consagrar 

 

É sua vez irmão 

De plantar mais amor 

Estender a mão ao outro 

E deixar a ilusão 

 

O bailado pela vida 

O toque ao coração 

Vamos todos juntos 

Orar com devoção 

 

Canto é oração 

Hinos de elevação 

Concebidos pelo Mestre 

Padrinhos e irmãos 

    

Agradeço a nova chance 

Concebida e permitida 

Retorno ao meu templo 

Casa ainda de vida. 

 

 

105 - Casa de Mãe Maria 

        (Raquel Montagna - Of. Bª.  

Maria Hilleshein) 

 

Na casa de Mãe Maria 

Há fé, paz e harmonia 

Aos filhos que lá chegarem  

É ofertado essa Primozia 

 

A casa de Mãe Maria 

É feito em flores e cores 

Os raios bondosos de amor 

Tocam o coração de quem chegou 

 

Na casa de Mãe Maria 

O filho reencontra paz 

Reafirma a fé em Jesus 

De Nazaré, Filho da Luz. 
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106- Centenário 

        (Mestre Irineu - 97) 

 

Traí, traí, traí, trai 

Traí, traí, traí, trai 

Trai... trai... 

 

Chamo e sei, chamo e sei 

Chamo e sei quem te mandou 

Te recebo, te recebo 

Te recebo é com amor 

 

Com as forças do meu Pai 

E o Poder Superior 

  

Completei um centenário 

No Cruzeiro Universal 

 

Cada um que está comigo 

Capriche e venha se apresentar. 

 

 
 

107 – Centro Livre 

         (Mestre  Irineu - 39 ) 

  

Centro Livre, Centro Livre 

É preciso ter amor 

A minha Mãe que me mandou 

A minha Mãe que me mandou 

  

Minha Mãe, Prenda Querida 

Minha Mãe, Prenda Querida 

Minha Mãe, Prenda Querida 

 

Estou com Vós, Eterna Vida 

Estou com Vós, Eterna Vida 

Estou com Vós, Eterna Vida 

 

Currupipipiraquá 

Eu devo chamar aqui 

Eu devo chamar aqui. 

 

108 - Céu ora  

      (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

O Céu ora 

É Nossa Senhora 

 

Ao ver todos nós 

Os filhos Seus 

Vamos acertar meus irmãos 

O amor, o amor no coração 

 

O amor nas atitudes 

O amor no pensamento 

 

O beija flor 

O beija flor do meu amor 

 

Beija, beija, beija, beija, beija 

Beija meu coração 

 

Mestre do amor 

Meu Mestre é o amor. 

 

  
 

 

 

 

 

 

109 - Chama Azul 

        (Valter Pini) 

 

Chama Azul  

Vinda de Alfa e Ômega,  

Descei em nosso santuário (3x)  

 

Chama Azul,  

Trazida pelo Grande Arcanjo 

Miguel,  

Vibrai em nosso Santuário (3x), 

Seccionai-o (3x) 

De todas as impurezas,  

Purificai-o , protegei-o , defendei-o,  

 

Chama Azul,  

Trazida pelo Grande Arcanjo 

Miguel,  

Vibrai em nosso Santuário (3x), 

Seccionai nossos corpos de todas as 

impurezas,  

Seccionai nossas auras de todas as 

impurezas,  

Seccionai nossas vidas de tudo que 

não é divino.  

 

Chama Azul,  

Trazida pelo Grande Arcanjo 

Miguel,  

Vibrai em nosso Planeta (3x) , 

Seccionai-o de todas as impurezas 

(3x) 

 

Chama Azul, 

Vinda de Alfa e Ômega,  

Descei em nosso planeta (3x)   

 

Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel 

Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, 

oh Arcanjo Miguel  

Secciona tudo aqui em mim  

Que não seja a Verdade e a vontade 

do Pai do Céu  

Arcanjo Miguel me envolve em teu 

brilhante azul  

Protegendo minha aura,  

Defendendo a minha Fé  

Arcanjo Miguel com a tua espada 

feita em luz  

Corta os laços que me prendem  

Que me amarram na escuridão 

Arcanjo Miguel me socorre em 

todos os conflitos,  

Ilumina cada sombra, escondida, no 

coração.  

 

Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, 

Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, 

oh Arcanjo Miguel  

Secciona tudo aqui em mim  

Que não seja a verdade e a vontade 

do Pai do Céu  

Arcanjo Miguel me envolve em teu 

brilhante azul  

Protegendo a minha aura  

Arcanjo Miguel com a tua espada 

feita em luz  

Corta os laços que me prendem  

Que me amarram, na escuridão 

Arcanjo Miguel,  

Me socorre em todos os conflitos, 

Ilumina cada sombra,  

Escondida, no coração. 
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110 - Chamada 

        (Pad. José Ricardo) 

 

Eu chamo Nossa Senhora 

Pra nossa casa proteger 

Vossa Luz Azul e Prata 

A todos nós iluminar 

 

Mamãezinha Iemanjá 

Todos os seres do mar 

Conchinhas e rosas brancas 

Vem aqui nos derramar 

 

Chamo o nosso Padrinho 

São João e São Irineu 

Todos os Seres Divinos 

Para nos abençoar 

 

Chamo e já vem chegando 

Com sua espada na mão 

Viva nosso São Miguel 

Toda Sua legião 

 

Salve São Jorge Guerreiro 

Salve São Sebastião 

Todos os Santos Guerreiros 

Que protegem nossa Nação 

 

Vou chamar Juramidam 

Jesus Cristo Redentor 

Pai Eterno e nosso Irmão 

Rendemos o coração 

 

Pai, Filho, Espírito Santo 

Reinem neste lugar 

Curando e batizando 

Todos que aqui chegar 

 

Estando na proteção 

Vamos a Corrente fechar 

Chamo agora meus irmãos 

Para virem se curar. 

 

 

 

111 - Chamei lá nas alturas 

        (Mestre Irineu - 68) 

 

Chamei lá nas alturas 

Para o Divino vir à Terra 

Trazer a Santa Paz 

Que não precisamos de guerra 

 

Vou louvar Bendito é o Fruto 

Do Vosso Ventre Jesus  

Foi quem veio a este mundo 

Nos trazer a Santa Luz 

 

Vós nos dê o Vosso pão 

O Vosso Ensino Divino 

Vós me dê a Santa Luz 

Para eu seguir o meu destino 

 

Para seguir o meu destino 

Neste mundo com certeza 

Que Deus não abandona 

Quem ama com firmeza. 

 

 
 

112 - Chamei lá nas alturas 
        (Mestre Irineu - 107) 

 

Chamei lá nas alturas 

Para o Divino me ouvir 

A minha Mãe me respondeu 

Óh! filho meu, Estou aqui 

  

Minha Mãe,  vamos comigo 

Para sempre Eterna Luz 

Para eu poder assinar 

Para sempre a Santa Cruz 

  

Esta Cruz do Firmamento 

Que  radeia  a Santa Luz 

Todos que nela firmar 

É para sempre amém Jesus. 

 

 

 

 

113 - Chamei o Mestre 

Juramidam 

        (Pad. Alfredo Motta) 

 

Chamei o Mestre Juramidam 

Para o meu Mestre vir cá 

Com sua Força Divina 

Para vir me libertar 

 

Dai-me força e dai-me amor 

Para eu poder dominar 

Meu Mestre em sua corte, em seu 

Trono Divinal 

Tudo tem, tudo dá, com sua Luz de 

Cristal 

 

Sou pequeno, sou pequeno 

É a quem eu devo pedir 

Todos tem, todos tem 

Todos tem, podem seguir 

 

Aqui eu vou declarar 

A quem o Mestre entregou 

Quem ama e sabe amar 

Segue na Estrada do Amor 

 

Meu Mestre me declare 

Como é que vai ficar 

Preste atenção no que eu já disse 

Quem vencer é que vai brilhar. 

 

 

 

 

114 - Chamo a Força 

         (Mestre Irineu - 80) 

 

Chamo a Força, eu chamo a  

Força 

A Força vem nos amostrar 

Treme a terra e balanceia 

E Vós não sai do Seu lugar 

 

Treme a terra, treme a terra 

Treme a terra e geme o mar 

Ainda tem gente que duvida 

Do Poder que Vós me dá 

 

Aqui dentro da verdade 

Tem uns certos mentirosos 

Que caluniam os seus irmãos 

Pra se tornar muito viçosos 

 

Mas ninguém não se alembra 

Que chamou o Mestre mentiroso 

Devagarinho vai chegando 

E quem chamou é quem vai 

ficando. 

 

 

 

115 - Chamo e sei 

        (Mestre Irineu - 77) 

 

Chamo e sei, eu chamo e sei 

Chamo e sei, aonde está 

Chamo e sei, eu chamo e sei 

Eu chamo e sei, e vou mostrar 

  

A Verdade é minha vida 

A minha Mãe É quem me dá 

Para conhecer esta Verdade 

Para saber aonde está 

  

Vou rezar as minhas preces 

Cumprir minha obrigação 

Oferecer ao Pai Eterno 

Que é o Senhor da Criação. 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 25 
 

116 - Chamo Estrela 

        (Mestre Irineu - 88) 

 

Chamo Estrela, chamo Estrela 

Chamo Estrela, Estrela vem 

Ela vem me ensinar 

O amor de quem quer bem 

 

O amor de quem quer bem 

É a saúde e o bem estar 

Consagrando este amor 

Para sempre não faltar 

 

Para sempre, para sempre 

Amigo do meu irmão  

Que ele é a minha Luz 

Neste Mundo de Ilusão. 

 

117 - Chamo o Tempo 

         (Mestre Irineu - 71) 

 

Chamo o Tempo, eu chamo o 

Tempo 

Para ele vir me ensinar 

Aprender com perfeição 

Para eu poder ensinar 

  

Os que forem obedientes 

Tratar de aprender 

Para ser eternamente 

Para Deus lhe atender 

  

Depois que o Tempo chega 

Ninguém quis aprender 

Depois que refletir 

É que vai se arrepender 

  

Firmeza no pensamento 

Para seguir no caminho 

Embora que não aprenda muito 

Aprenda sempre um bocadinho. 

 

 

 

 

 

118 - Chamou estou aqui 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Chamou estou aqui 

Teu chamado me revelou 

Somos Flores em Teu Jardim 

Regados por Teu Amor 

 

Como a brisa da manhã 

Soprando em minha direção 

Vou levar pra todo mundo 

Tua mensagem na canção 

O orvalho, o néctar e o mel 

Serão retidão e serviço 

Como manhã de primavera 

/Sem ego, sem dor e sem vícios/ 

(2x) 

 

 

119 - Chamou estou aqui 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Quando estou em Tua presença,  

Quando vejo Teu olhar, 

Teu amor me aconchega, 

Tu me fazes flutuar 

 

Tua doçura  me acalma, 

Teu  sorriso me fascina, 

És o meu Porto seguro, 

Tua mensagem me ensina 

 

A amar, a servir meus irmãos, 

A levar paz e compreensão 

Onde eu for Tua mensagem de 

Amor 

Será um farol a iluminar, quem está 

na escuridão. 

 

 

120 - Chave Mestra 

         (Raquel Montagna) 

 

Paz no coração 

Ame teu irmão 

Siga Vosso Pai 

Te apresenta à Vossa Mãe 

 

Chegarás ao Portal 

Violeta, fogo e luz 

Dourado, a sabedoria 

Branco, pura alquimia 

 

Siga tua fé 

Pise firme ao primeiro degrau 

A direção é ofertada 

Pelo coração não maculado 

 

Encontrarás a Chave Mestra 

Que abrirá os Nove Portais 

Avançarás no caminho 

Da chegada ao Grande Pai. 

 

 

 

121 - Chaves de Ser 

        (Raquel Montagna) 

 

Sabedoria é a Chave da Harmonia 

Paciência é a Chave da Verdade 

Somos Seres, todos Filhos 

Seres somos, todos eternos 

 

Eternidade é a Chave da Sabedoria 

Caridade é a Chave do Amor 

Somos Pais, Seres de Amor 

Somos Filhos, Seres do Redentor. 

 

122 - Chegada de cura 

        (Raquel Montagna) 

 

Bolha Dourada 

Viaja no tempo 

Ilumina os três cantos 

Enche o terreno 

 

Avisa a chegada 

De Caboclos Guerreiros 

Deusas e Princesas 

Dobradouras do tempo 

 

Das águas e matas 

A cura vem nos dar 

Despacha as mazelas 

A saúde vem firmar. 

 

 

 

123 - Choro muito 

        (Mestre Irineu - 91) 

 

Choro muito e lamento 

Tudo que já se passou 

Deixo tudo saudosamente 

E vou viver no meio das flores 

 

Vou viver no meio das flores 

Junto com a Virgem Maria 

Os terrores que aparecem  

É essa grande rebeldia 

 

Vamos todos meus irmãos 

Vamos rezar com amor  

Para Deus e a Virgem Mãe  

Nos defender desses terrores 

 

Sou filho da Virgem Mãe 

Reconheço este Poder 

Chamo a Força, eu chamo a Força 

Para vir nos defender. 
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124 - Cigana do Mar 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Saia do mar Linda Sereia 

E venha dançar na areia 

 

Deixe a fogueira secar o teu corpo 

E se embale nesse fogo 

 

No mar, na praia, e na floresta 

Todos os seres estão em festa 

 

Flores no cabelo e o mundo aos teus 

pés 

Agora nos diga quem Tu ès 

 

Odociabá é a Cigana do Mar 

Optchá é a Sereia Cigana 

O teu corpo bailando 

Parece com as ondas do mar. 
 

 

125 - Cigana Rosa 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Abra um sorriso,  

Que os olhos vão brilhar 

Sinta o perfume das rosas,  

Que a Cigana vai girar 

 

Cigana Rosa 

Gira no ar 

Traz o perfume 

E o brilho no olhar 

 

O corpo serpenteia, 

A saia vai rodar 

Ciganos batam palmas, 

Que a Cigana vai girar. 

 

      
 

 

 

 

126 - Cigano do Universo     
        (Jacson Alves De Carpes) 

 

Somos todos Ciganos do Universo  

 

Traga seu melhor sorriso e se vista 

de amor 

Sempre haverá perfume para quem 

plantou a Flor 

 

Sinta o corpo arrepiando e o mundo 

a girar  

Sempre haverá esperança para 

quem insiste em dançar  

 

Tribos de todo o universo chegaram 

para comemorar  

Saudando todos elementos: Terra, 

Fogo, Água e Ar  

 

Trazendo ensinamentos nobres de 

Amor e União  

E que a estrada do Universo é 

através do coração.  

 

 

127 - Clarão 

         (Raquel Montagna) 

 

Sentada à beira do rio 

Flores brancas chegam a mim 

/Me mostram o que preciso saber 

Do caminho que tenho ainda a 

escolher/ 

 

  Flores brancas nas águas      

  passeiam 

  Dançam e bailam ao relento 

/A Lua reflete sua luz 

Abençoa as águas que a vida 

conduz/ 

 

Mãe Divina, oh! Mãe Celestina 

Abençoa com sua presença 

/Encanta a noite estrelada 

E brilha no escuro abrindo a mata/ 

 

Clarão, clarão, clarão 

É luz, energia, é vida e paixão 

/Nas águas, na mata e no Céu 

É a presença das mães em 

Juramidam/ 

 

 

128 - Cobra Coral 
        (Isabel Cristina Padilha) 

 

Cobra coral envolve meu corpo 

Cobra coral se enrosque em minha 

volta 

Cobra coral me cubra de energia 

Cobra coral  me ensina a direção 

Cobra coral me mostra o caminho 

Cobra coral me mostre o caminho 

Cobra coral não me deixe aqui 

sozinho 

Cobra coral me levante deste chão. 

 

 

         
 

 

129 - Com Juramidam 

         (Eliane Haas) 

 

Aqui cheguei junto a Juramidam 

Depois de tanta peregrinação. 

Dou graças à Princesa Janaina,  

Ao Senhor Mestre Irineu 

E ao Padrinho Sebastião 

 

Eu vim de longe, de um tempo 

distante, 

Com outra vida acostumada, 

Mas a Verdade eu buscava 

Pois foi lutando e andando de 

joelhos 

Que me arrastei até Ele 

E o Cruzeiro  eu alcancei 

 

E foi atravessando o oceano,  

Deixando atrás tanta ilusão, 

Que eu cheguei na Terra do 

Cruzeiro, 

Neste Lar Abençoado 

Em forma de coração 

 

Eu me apresento para trabalhar,  

Atuar como puder,  

Dando o que tenho pra dar 

Fui coroada aqui neste terreiro 

Para servir e afirmar 

Que Ele é Jura e eu sou Midam. 
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130 - Como nasce o dia 

         (Padre Jorge Trevisol / Padre 

Osmar Coppi) 

 

Como nasce o dia e vai cair no 

entardecer 

Como saem as aves pra seu ninho 

construir 

Como a natureza tem seu tempo, 

cor e flor 

Força da semente, muito amor 

É assim que o povo vai fazendo 

acontecer 

Este mundo novo que as crianças 

hão de ver 

Sem temer o mal, a esperança irá 

surgir 

Nova humanidade a se fazer! 

 

São tantos projetos impedindo o 

acontecer 

Deste novo Reino de justiça e de 

paz 

Mas é bem maior a nossa força em 

mutirão 

Nosso Deus é da libertação 

Jovens e operários, lavradores e 

peões 

Os desempregados, desterrados 

deste chão 

Homens e mulheres, esta imensa 

multidão 

É fermento de transformação! 

 

A tua Palavra nos ensina o que é 

melhor 

Ilumina a vida do teu povo que tem 

fé 

É projeto novo de igualdade e 

comunhão 

Construir na participação 

Ela nos envolve e nos convida a 

pertencer 

Nela toda a gente vai saber o que 

fazer 

Neste mundo novo, nesta terra, 

neste céu 

Vamos bendizer o que é de Deus! 

 

Dar as mãos e construir 

Passo a passo caminhar 

O que queres tu de mim? 

Eis-me aqui, ó meu Senhor! 

 

 

 

 

 

131 - ComPaixão 

        (Raquel Montagna) 

 

Saber o que fazer 

Não temer o Poder 

Ter no coração a paixão 

Ter o coração com paixão 

 

Compaixão se faz o bem 

Se entrega ao além 

Além da matéria 

A lenda da Mãe Terra. 

 

132 - Compromisso 

        (Raquel Montagna) 

 

Filho que vens a Casa 

Comungar com a bebida 

Saibas que esta Doutrina 

Destrincha sua vida 

 

Sua firmeza será testada 

E lealdade comprovada 

Seus pensamentos são seus 

guias 

Te orientam nesta vida 

 

Os passos que darás 

Terás que assumir 

Cada ato e sentimento 

Que jogares aqui 

 

A cobrança se fará 

Eterna pelos Seres 

Suas vidas em uma só 

Amostradas pela Doutrina 

 

A entrega é doação 

De tudo aquilo que te faz 

Confrontar sua fé 

E se perder na escuridão 

 

O temor que surgir 

É a humildade pagã 

Perante esta Bebida 

Que te apresenta a Juramidam. 

 

 

  
 

 

 

 

133 - Conexão 

        (Mad. Áurea Altenhofen)  

 

Estou em conexão com Mãe Maria 

Eu Sou Fé, Eu Sou Luz, Eu Sou 

Amor 

 

Estou em conexão com Mãe Maria 

Ela me cobre com Seu Manto 

E me dá a Santa Bênção 

 

Estou em conexão com Mãe Maria 

Reconheço e perdoo a todos 

E entrego à Justiça de Deus 

 

Estou em conexão com Mãe Maria 

O amor incondicional eu recebo 

E concebo este amor além da ilusão 

Estou em conexão com Mãe Maria. 

 

 

 

134 - Confia 

         (Mestre Irineu - 119 ) 

  

Confia, confia, confia no Poder 

Confia no Saber 

Confia na Força  

Aonde pode ser 

  

Esta Força é muito simples 

Todo mundo vê 

Mas passa por Ela 

E não procura compreender 

  

Estamos todos reunidos 

Com a nossa chave na mão 

É limpar mentalidade 

Para entrar neste Salão 

  

Este é o Salão Dourado 

Do nosso Pai Verdadeiro 

Todos nós somos filhos 

E todos nós somos herdeiros 

  

Nós todos somos filhos 

É preciso trabalhar 

Amar ao Pai Eterno 

É quem tem para nos dar. 
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135 - Confirmação  

        (Raquel Montagna) 

 

Nasceu da Virgem Mãe 

Abençoado pelo Pai 

Repassado aos irmãos 

Nesta consagração 

 

Nesta consagração 

A Medalha está no peito 

O branco e azul 

A luz e o firmamento 

 

A luz e o firmamento 

Resplandece todo Ser 

Coloca em pé firmado 

E não teme o Poder 

 

E não teme o Poder 

Que toca o coração 

Sente o frio descer 

Emanar confirmação 

 

Emanar confirmação 

Do caminho escolher 

Mãe Maria, Juramidam 

Santo Daime, a saber. 

 

136 - Confissão (3x, de pé) 

        (Mestre Irineu - 17)  

  

Meu Divino Pai do Céu 

Soberano Criador 

Eu sou um filho Seu 

Neste mundo pecador 

  

Meu Divino Pai do Céu 

Meu Soberano Senhor 

Perdoai as minhas culpas 

Pelo Vosso Santo Amor 

  

Meu Divino Pai do Céu 

Soberano Onipotente 

Perdoai as minhas culpas 

E Vós perdoe aos inocentes 

  

Eu confesso os meus pecados 

E reconheço os crimes meus 

Eu a Vós peço perdão 

Ao meu Divino Senhor Deus. 

 

 

137 - Conhecimento 

        (Susana da Rosa) 

 

O Jagube é um ser de Luz 

De força, coragem e esperança. 

Refrão 

 

A folha da Rainha é um Ser Divino 

De Amor, Verdade e Poder 

 

Vamos neste caminho 

Unirmos nesta jornada 

Seguindo na Santa Luz 

Dos ensinos desta doutrina  

 

(refrão 2x) 

 

A Rainha da Floresta 

Junto ao Grande Império 

Vem abrir-nos este Portal 

De Fé, Sabedoria e Igualdade. 

 

 
 

138 - Contato 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

A liberdade é Violeta 

O Portal Dimensional 

 

Feito de Fé, Luz e Amor 

É Azul, Dourado e Rosa 

 

Depende da vibração 

Da Fé no pedido 

 

E já é atendido 

Receba a benção de Deus 

 

Passe o Portal de Luz 

Respondendo com Amor 

 

Atitude reta e pura 

Liberdade no coração 

 

Mundo novo é agora 

Nova vida, novo tempo 

 

A aurora do mundo 

Está na consciência 

 

Aos irmãos agradecemos 

Os auxílios recebidos. 

 

139 - Corre  a Gira  meu  São 

Jorge 
        (Domínio público) 

 

Corre a Gira meu São Jorge 

Filhos quer  se defumar 

Umbanda tem fundamento 

É preciso preparar 

 

Cheira incenso e Alecrim 

Cheira Arruda e Guiné 

Umbanda tem fundamento 

Defumar filhos de fé. 

 

 

140 - Cosme Damião 
        (Domínio público) 

 

Cosme Damião  

A sua casa cheira 

Cheira a cravo, cheira a rosa, cheira 

a flor de laranjeira. 

Cheira a cravo, cheira a rosa, cheira 

a flor de laranjeira. 

 

 

 
 

 

141 - Creio que não estamos sós 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Creio que não estamos sós, 

Que temos aonde ir. 

Numa viagem ao infinito,  

Que começa desde  mim, 

Que começa desde aqui. 

 

O mundo é o melhor livro 

E o melhor mestre é viver, 

Deus É o meu Melhor Amigo, 

E É Amor dentro de mim, 

E É Amor dentro de ti. 

 

Se nos damos hoje as mãos, 

Juntos poderemos sentir, 

Que todos somos irmãos, 

Encontrando o compartir. (2x) 
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142 – Cristo Redentor 

          (Pad. Alfredo Motta) 

 

Em homenagem eu vou cantar este 

presente 

Em união para todos compreender 

Lembrando a Lua e a luz do Sol 

nascente 

Sentindo o mar e as montanhas 

perceber 

 

Saúdo a todos que se fazem aqui 

presentes 

Rogando a  Deus para todos 

entender 

Que o tempo é chegado para todos 

Filhos de Deus que desejarem 

aprender 

 

Esta Força É viva no Espírito 

De cada um que em matéria está 

vivendo 

Somente Deus é quem domina 

todos seres 

Juntinho à Mãe sabe o que está 

fazendo 

 

Eu agradeço a Jesus Cristo 

Redentor 

À Virgem Mãe com carinho e com 

amor 

Ao Mestre Império, ao Senhor São 

Irineu 

Meu Pai e eu, e todos que acreditou 

 

Eu arremato agradecendo a natureza 

Desta beleza que o vento me soprou 

Louvado sejam sempre os Seres 

Divinos 

Dou viva a  Deus aos pés do Cristo 

Redentor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

143 - Cura Senhor onde dói 

        (Padre  Antonio Maria) 

 

Vamos Jesus passear na minha vida.  

Quero voltar aos lugares em que 

fiquei só.  

Quero voltar lá contigo, vendo que 

estavas comigo,  

Quero sentir teu amor a me 

embalar. 

 

/Cura Senhor onde dói,  

Cura Senhor bem aqui,  

Cura Senhor onde eu não posso ir./ 

(2X) 

 

Quando a lembrança me faz 

adormecer,  

Sabes que a espada de dor entra em 

meu Ser.  

Tu me carregas nos braços, leva-me 

com teu abraço,  

Sinto minha alma chorar junto de 

Ti. 

 

/Cura Senhor onde dói,  

Cura Senhor bem aqui,  

Cura Senhor onde eu não posso ir./ 

(2X) 

 

Tantas lembranças eu quero 

esquecer, 

Deixa um vazio em minha alma e 

em meu viver. 

Toma Senhor meu espaço, te  

entrego todo cansaço, 

Quero acordar com Tua Paz a me 

aquecer. 

 

/Cura Senhor onde dói,  

Cura Senhor bem aqui, 

Cura Senhor onde eu não posso ir./ 

(2X) 

 

 
 

 

 

144 - Curo tudo,  expulso tudo 

         (Mad. Tetê) 

 

Eu vou me levantar 

Com ajuda do Senhor 

Peguei a minha espada 

Foi para guerrear 

 

Esta Força quem me deu 

Foi o Mestre Juramidam 

Para eu me levantar 

Com a espada na mão 

 

Curo tudo, expulso tudo 

Como poder do Pai Eterno 

E da Virgem Soberana 

E do Divino Espírito Santo. 

 

 

 
 

 

145 - Dabiel 

        (Raquel Montagna) 

 

Dabiel, o Ser de Luz 

Que traz a esperança quando o dia 

reluz 

 

Ensina o homem da Terra 

Guia suas mãos a curar suas 

mazelas 

 

Com luzes e matéria 

Vamos todos juntos agora se 

curar 

 

A saúde ele diz 

É merecimento de todo aprendiz 

 

Ação, olhar para si 

Adentrar a alma e se permitir 

 

Dabiel, o Ser de Luz 

Sua Luz Branca e Púrpura conduz. 
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146 - Da Luz eu sou 

        (Eliane Haas) 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou  

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

Eu vou seguindo o beija-flor 

Que me entregou esse primor 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou 

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

Com o cipó vou me purificar 

Com a folha posso enxergar 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou 

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

O Mestre manda, eu obedeço 

Pra demonstrar o meu apreço 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou  

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

Quero atrair a perfeição 

Para alcançar a ascensão 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou  

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

A hora é de libertação 

Do carma de toda esta ação 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou  

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

Pra dissolver toda impureza 

Que está turvando a clareza 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou  

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

O amor envolve toda a Terra 

Está chegando a Nova Era 

 

Da Luz eu vim, pra Luz eu vou  

Da Luz eu vim, da Luz eu sou 

Vamos lembrar que pra paz reinar 

Nós temos muito que trabalhar. 

 

 

 

147 - Das matas 

        (Renato Steindorff  Spindler) 

  

Caboclo Cipó chegou 

Das matas para o Congá 

Trazendo suas ervas e folhas 

E as bênçãos dos Orixás 

  

Suas ervas nos trazem a calma 

Mostrando tudo que há 

De puro e verdadeiro 

Aos filhos de Oxalá  

 

Folha verde e folha seca 

O camuflam do inimigo 

Protegendo sua aldeia 

Do ataque repentino 

  

Caboclo Cipó chegou 

Das matas para o Congá 

Trazendo suas ervas e folhas 

E as bênçãos dos Orixás 

 

Sua flecha rompe o silêncio 

E a onça esturra ao luar   

Afastando obsessores 

Que tentam nos afetar 

 

Seu cocar emana a força 

E o respeito dos guerreiros 

Protetores e guardiões 

Que se entregam por inteiro 

  

Caboclo Cipó chegou 

Das matas para o Congá 

Trazendo suas ervas e folhas 

E as bênçãos dos Orixás 

  

Sua força vêm da humildade 

Que está sempre a trabalhar 

Reforçando seu compromisso 

A nunca desanimar 

 

Por mais longe e perigoso 

Que o caminho possa estar 

Escute teu coração 

Que o Caboclo vai te guiar 

  

Caboclo Cipó chegou 

Das matas para o Congá 

Trazendo suas ervas 

E folhas e as bênçãos dos Orixás. 

 

 

148 - Declaração 

        (Mad. Áurea Altenhofen)  

 

Em nosso coração 

Em nossa imaginação 

Vamos meus irmãos 

Vamos todos iluminar 

 

Ser Cristo em ação 

Com muita firmeza 

Atuando no aparelho 

Toda esta nobreza 

 

Prestando muita atenção 

E sempre ser sincero 

Ao Cristo que em meu Ser 

Habita também. 

149 - Dedo de Deus 

        (Pad. José Ricardo) 

 

A força das obras divinas 

Montanhas, luz, amanhecer 

Renova nossa esperança 

E nos afirma forte, agora é pra 

vencer 

 

Com as bênçãos da Rainha do Mar 

Nossa Mãezinha Iemanjá 

Que lava nossos caminhos 

Nos cobre de rosas e nos ilumina 

 

Depois da tormenta, os frutos 

A Nova Jerusalém 

É o amor do Criador 

Que tudo transforma e é para o 

nosso bem 

 

O Céu do Dedo de Deus 

Já está para nascer 

No céu, o Dedo de Deus 

É que aponta o caminho a percorrer. 

 

150 - Defumação 

        (Domínio público) 

 

Defuma defumador 

Esta Casa  de  Nosso  Senhor 

 

Leva pras ondas do mar 

O mal que aqui possa estar 

 

Defuma esta casa  

Bem defumada 

Com a Cruz de Deus   

Ela vai  ser  rezada 

 

Eu sou rezador 

Sou Filho de Umbanda 

Com a Cruz de Deus  

Todo  mal se abranda. 

 

151 - Defuma com as Ervas da 

Jurema 

        (Domínio público) 

Defuma com as Ervas da Jurema 

Defuma com Arruda e Guiné 

Defuma com as Ervas da Jurema 

Defuma com Arruda e Guiné 

Benjoim, Alecrim e Alfazema 

 

Vamos defumar filhos de fé 

Defumei, defumei 

Em nome de Oxalá 

Que todo mal que aqui estiver  

Parta para as ondas do mar. 
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152 - Deixe fluir  

        (Devocional Sai Baba) 

 

Deixe fluir no seu corpo irmão 

A luz que insiste em brilhar 

Abra sua mente e seu coração 

E sinta o amor revelar 

 

Jesus, palavra doce  

Que invade e nos faz renascer 

Jesus, fonte de amor que não se 

acaba 

Nos dá paz, nos dá prazer  

 

Deixe essa Luz Divina 

Tomar nossa direção 

Deixe o Amor de Cristo 

Habitar o fundo do coração 

 

Jesus, nasci para Te adorar 

Jesus, Tua glória é meu viver 

Jesus, Ó Mestre vem nos ver 

Jesus... 

 

     
 

153 - Deixo aqui o meu recado 

         (Raquel Montagna) 

 

Pelas veias da Mãe Terra 

E permissão lá do Astral 

A Senhora que tudo cria 

Me recebe e ensina 

 

A morte não é o fim 

É um começo de saber 

Que nesta vida que bailamos 

Há muito que aprender 

 

Do escuro surge o claro 

Em sinfonia e melodias 

Os anjos cantam forte 

Um hino de partida 

 

Travessia ao novo mundo 

É feito com pesar 

Das lembranças que deixamos 

Em lágrimas a esperar 

 

Deixo aqui o meu recado 

Um pedido a cada irmão 

Nunca se esqueçam das palavras 

Amor e perdão. 

154 - De longe 

        (Mestre Irineu - 110) 

  

De longe eu venho de longe 

Das ondas do mar sagrado 

Para eu conhecer o poder 

Das florestas e Deus amar 

  

Eu sigo neste caminho 

Ando nele dias inteiros 

Para eu conhecer o Poder 

E a Santa Luz de Deus Verdadeiro 

  

No Poder de Deus Verdadeiro 

É preciso nós ter amor  

Nas estrelas do firmamento 

E em tudo que Deus criou. 

 

                

 
 

 

155 - Dem Dum 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Dem Dum, Dem Dum, 

Dem Dum, Dem Dum, 

 

Deus sabe o que está fazendo 

Sentado no seu lugar 

As doze horas do dia 

Nós precisamos rezar 

 

Pai nosso que estás no Céu 

Recebemos com alegria 

Nosso Pai e nossa Mãe 

A sempre Virgem Maria 

 

O Poder de Deus é grande 

Seja feita a Vossa Vontade 

É quem nos dá o perdão 

E é a nossa Majestade 

 

Todo mundo pede a Deus 

Mas não sabem se explicar 

Guardai-me, defendei-me 

Livrai-me de todo o mal. 

 

 

 

156 - Dentro de mim 

        (Padre  Zezinho) 

 

Dentro de mim existe uma luz 

Que me mostra por onde deverei 

andar 

Dentro de mim também mora Jesus 

Que me ensina a buscar o 

Seu jeito de amar 

 

/Minha Luz é Jesus  

E Jesus me conduz  

Pelos caminhos da paz/ Refrão 

 

Dentro de mim existe um farol 

Que me mostra por onde deverei 

remar 

Dentro de mim Jesus Cristo é o Sol 

Que me ensina a buscar o seu jeito 

de sonhar 

Refrão 

 

Dentro de mim existe um amor 

Que me faz entender e lutar por 

meu irmão 

Dentro de mim Jesus Cristo é o 

calor  

Que acendeu e aqueceu pra valer 

meu coração 

Refrão 

 

157 – Descarrego dos Orixás 

(Domínio Público) 

 

Ogum bateu na terra, num Raio de 

Xangô  

Toda poeira que soprou,  

Oxum pra Aruanda levou, levou, 

levou. 

 

Licença de Oxóssi Ela ganhou, na 

onda de Iemanjá 

Iansã no barravento pra Oxalá, tudo 

levou, levou, levou. 

 

 
 

 

 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 32 
 

158 - Despacho de Amor 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Hoje eu vou fazer 

Um Despacho de Amor 

Vou jogar flores brancas 

Nas águas de Mamãe 

 

Limpa, descarrega 

Purifica meu ser 

Com a beleza e o perfume 

Que Oxum vem trazer 

 

Eu quero ser 

Sempre assim como estou 

Bem feliz em harmonia 

Como está tudo bom. 

 

      
 

 

 

159 - Despedida 

        (Raquel Montagna of. 

Laurinda de O. Accordi - Em 

memória) 

 

Cairá pelos olhos 

Lágrimas e pranto 

O coração aperta o passo 

O ar move o espaço 

 

A dança de almas 

Se completam ao relento 

A brisa toca a todos 

Que estão a contento 

 

O retorno aos Céus 

Aos irmãos em paz 

Agora todos aguardam 

A chegada do Grande Pai. 

 

 

 

 

 
 

 

 

160 - Despertar 

        (Raquel Montagna) 

 

Nas asas da águia vamos voar 

Percorrer o céu e o mar 

Conhecer esta imensidão 

O Universo em nossas mãos 

 

Vamos voar e nos lançar 

Da vida que queremos mais 

E trilhar cada caminho 

Um destino a selar 

 

Mergulhar no azul do mar 

Se encontrar com o que há 

De beleza e leveza 

Que as Nereidas vêm nos mostrar 

 

Sabedoria conquistar 

Raios do sol a iluminar 

A magia do luar 

Os elementos vêm despertar. 

 

 
 

161 - Deus  

         (Almir Bezerra e Costa)  

Deus, vem me ajudar, pois estou só  

aqui 

Eu não sei  por onde vou, qual o 

caminho que vou seguir 

Por que? Diga  por que já não existe 

amor 

Eu não sei porque  razão, há tanto 

ódio entre irmãos 

Deus, perdoe  meu mundo 

Ele não sabe, esqueceu o amor 

Deus ensine o caminho, pois ele 

sozinho, não sabe onde ir 

Deus, tudo mudou, olha  pra nós e 

vê 

Eu não posso viver, neste mundo 

como está. 

 

162 - Deusa Eterna 

        (Raquel Montagna) 

 

O oooo oooo oooo 

 

Vem lá do deserto 

Das areias brancas 

Que voam longe 

Vem ela cavalgando 

Em seu cavalo 

Linda guerreira 

 

Tem em seu punho 

Grande mistério  

Do universo 

 

Tem força da terra 

Da lei do tempo 

Da vida eterna 

 

O oooo oooo oooo 

 

Oh oh Grande Deusa 

A Ti rogamos 

O nosso corpo 

 

O oooo oooo oooo 

 

Oh oh Grande Deusa 

 

A Ti louvamos a nossa alma 

 

A aaaa aaaa aaaa. 

 

163 - Deus Divino Deus 
        (Mestre Irineu - 87) 

 

Deus, Divino Deus 

Soberano Luz de Amor 

É o Poder Universal 

É a Força Superior 

 

Vamos, vamos, meus irmãos 

Vamos todos nós cantar 

Para Deus dar a nossa saúde 

A Virgem Mãe nos perdoar 

 

Eu digo, é com firmeza 

Dentro do meu coração 

Que Jesus Cristo, está conosco 

É quem nos dá as instruções. 
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164 - Deus e eu 

        (Raquel Montagna) 

 

Sem Você 

Onde estou 

Com Você 

Encontro o amor 

 

Amor sem fim 

Incondicional 

De Pai pra filho 

Sem igual 

 

Em Teus Olhos 

Enxergo meu ser 

Sem razão 

Apenas eu 

 

Com Você 

Sei onde estou 

Ao Teu lado 

Sei quem sou. 

 

 

 

 
 

165 - Deus É meu amigo 

       (Maria Salete Accordi) 

 

Deus É meu amigo 

Deus Está comigo 

Está a iluminar 

Esteja onde estiver 

 

Todos vêm comigo 

Para trabalhar 

Vamos todos nós 

Com Deus estar 

 

Estar com Deus 

E a Virgem Mãe 

Todos dando as mãos 

E o planeta iluminar 

 

Iluminar nossas vidas 

Iluminar todos os irmãos 

É assim Deus triunfar 

E a humanidade iluminar. 

 

 

 

166 - Deus É para todos 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Eu vim para lembrar 

Eu tenho que dizer 

Deus é para todos 

Não se pode escolher 

 

De que vive o Eterno 

É do Vosso Grande Amor 

E da onde vem a Luz 

É do nosso Salvador 

 

Meu Pai e minha Mãe 

Todo mundo vê 

Vêem, mas não sabem 

Ficam por saber. 

 

 

 

167 - Deusa das águas 

        (Raquel Montagna) 

 

Eu sou um Ser das profundezas 

Sou Rainha, sou Mãe, sou serena 

Alimento de luz e amor 

O filho das águas, vencedor 

 

Pérolas brancas, luas cheias 

Cintilantes voam nas águas 

Correm pelas correntezas 

Destrincham terra, céu e ar 

 

A pedido de seus filhos 

O manto é colocado 

Envolve em paz de espírito 

Transcendendo ao Amor Divino 

 

Chuva de pétalas de flores 

Benção de Mamãe Iemanjá 

Recaem sobre a Terra 

Transforma-se imenso mar 

 

Mãe Rainha, Mãe Maria 

Deusa das águas, chão de areia 

Vem nos abençoar 

Com suas águas purificar 

Vem nos abençoar 

Com as flores iniciar. 

 

 

 

 

 

 

 

168 - Deuses, eu agradeço 

        (Raquel Montagna) 

 

Ondas do mar vem buscar 

Meus pedidos à Iemanjá 

Oh, Rainha Senhora das Águas 

Entrega a meu Pai Oxalá 

 

Oxalá Senhor do Tempo 

Gira o mundo em aprovação 

Vem de encontro aos pedidos 

Dos filhos em oração 

 

Na areia em oração 

Cantando para Iemanjá 

Um chamado no coração 

Vem de longe, oh meu 

Odociabá 

 

A Lua Crescente no céu 

Beija ao horizonte o mar 

O encontro das Grandes Mães 

E meu Pai a confirmar 

 

Oh Rainha, Lua e Grande Pai 

Omiô, Erá, Epa Babá 

Da água, da Lua, do tempo 

Grandes Deuses, eu agradeço. 

 

 

169 - Devo amar aquela Luz 

         (Mestre Irineu - 30) 

 

Devo amar aquela Luz 

O Divino aonde está 

Para ser um filho Seu 

No coração eu devo amar 

No coração eu devo amar a Luz 

 

A Virgem Mãe foi quem me deu 

Para ensinar os meus irmãos 

Para ser um filho Seu  

Para ser um filho Seu de amor 

 

No coração este primor 

Conhecer esta Verdade 

Deus do Céu foi quem mandou  

Deus do Céu foi quem mandou a 

Luz. 
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170 - Devoção 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Quando as pétalas das rosas 

Tocam Teus pés tão macios 

Gostaria de ser uma flor 

Uma rosa de amor 

E estar em teu caminho 

 

Quando a guirlanda de flores 

Toca Tuas mãos tão macias 

Gostaria de ser uma flor 

Uma guirlanda de amor 

E receber os Teus carinhos 

 

Quando vejo Teus cabelos, tua 

túnica 

Teu suave caminhar 

Gostaria de ser uma flor 

Que em Teus pés devotou todo o 

seu amor 

Que em Tuas mãos devotou todo o 

seu amor. 

 

171 - Disciplina 

         (Mestre Irineu - 55) 

 

Vou chamar os meus irmãos 

Quem quiser venha escutar 

Se ficar firme apanha  

E se correr vai sofrer mais 

 

Minha Mãe, minha Rainha 

Com amor ninguém não quis 

Apanhar para obedecer 

Na estrada para seguir 

 

Mestre bom ninguém não quis 

E não souberam aproveitar 

Apanhar para obedecer 

Para poder acreditar 

 

Fica assim a disciplina 

Quem quiser pode correr  

Se eu falar do meu irmão 

Estou sujeito a morrer. 

 

 

 

 

172 - Disciplina 

        (Raquel Montagna) 

 

Recebi a disciplina 

Fonte de sabedoria 

Caminho de igualdade 

Da Divina Mãe Maria 

 

Caminhar reto e correto 

Não esquivar de opinião 

Tu sabes, teus ensinos 

É colocado em tuas mãos 

 

O Poder quando abençoa 

Faz tremer a união 

Cada um vai para um lado 

Se perdem na escuridão 

 

Eu digo na firmeza 

Vamos todos nós laçar 

O amor e a harmonia 

Na claridade da Lua Prima 

 

A clareza faz brilhar 

A magia do saber 

Os ensinos de Mestre e Maria 

Santo Daime a Doutrina 

 

Disciplina, disciplina 

Nos amostra Mãe Divina 

Disciplina, disciplina 

(Da matéria a Luz Divina 

(Mãe Maria ilumina. 

 

 

 

 

 

173 - Doce é sentir 

    (Jadiel Barbosa / Nei Fernandes) 

 

Doce é sentir 

Em meu coração 

Humildemente 

Vai nascendo amor 

 

Doce é saber 

Não estou sozinho 

Sou uma parte 

De uma imensa vida 

 

Que generosa   

Reluz em torno a mim 

Imenso dom 

Do Teu amor sem fim 

 

O céu nos deste 

E as estrelas claras 

Nosso Irmão Sol 

Nossa Irmã Lua 

 

Nossa Mãe Terra 

Com frutos, campos, flores 

O fogo e o vento 

O ar, a água pura 

 

Fonte de vida 

De Tua criatura 

Que generosa 

Reluz em torno a mim 

Imenso dom 

Do Teu amor sem fim! 

 

 

 

174 - Doce Mãe 

        (Raquel Montagna) 

 

A água pura 

Da Virgem da Conceição 

A água pura 

Cristal da ascensão 

/Iêêiêêiêêu 

Mamãe Oxum 

Iêêiêêiêêu 

Doce Oxum/ Refrão 

 

Água cristalina  

Preenche meu ser 

Traz amor, traz perdão 

Da Virgem da Conceição 

/ Refrão 

 

Os raios de Sol 

Refletem nas águas 

Arco-íris, estrelas 

Lírios e pérolas 

/ Refrão 

 

Minha Mãe, Doce Mãe 

Oxum, Deusa das águas 

Rios e cachoeiras 

Doces águas serenas 

/ Refrão 
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175 – Do Mundo do Arco-Iris 

          (Maria Salete Accordi) 

 

Sou valente, sou guerreira 

Vim aqui para te buscar 

Vim do Mundo do Arco-Iris 

Para o planeta mudar 

 

Muda, muda, muda, 

Rapidinho sem demorar 

Já é tempo de libertação 

Vamos todos iluminar 

 

Ilumina meu irmão 

Para assim te iluminar 

Não há caminho difícil 

Quando se sabe buscar 

 

Busca o Cristo, 

Krishna, Buda e Allá 

Pois são todos Avatares 

Vieram nos buscar. 

 

 

 
 

 

176 - Dos Arcos de Luz 

        (Maria Salete Accordi) 

 

Dos Arcos de Luz 

Portais de Luz eu vi 

Virgem Mãe na frente vem 

Seu Manto de Luz nos  envolve 

 

Por Arco-Íris de Luz passamos 

Ao  encontro  do Mestre Jesus 

Feixes de luzes nos envolvem 

Na Luz chegamos,  Sou Luz, Sou 

Luz. 

 

 

 

 
 

 

 

177 -Doutrina do Verde e Branco 

       (Raquel Montagna) 

 

Aqui estou 

Prestando bem atenção 

A Deus Pai da Criação 

Me ensinando com amor 

 

Em pé firmando estou 

Olhando pro firmamento 

Vejo a lua e as estrelas 

Me acompanharem neste tempo 

 

Adentrar eu vou 

Ao Corpo Celestial 

Me preencher deste amor 

Que é do Divino Pai 

 

Aos Céus pelo Poder 

Me encontro com a Virgem Mãe 

Ela me mostra a Verdade 

Do Império Juramidam 

 

Filho que aqui estás 

Siga o teu caminho 

De encontro com o Divino 

Sua vida é mais que isso 

 

Retorna ao teu templo 

Casa do Grande Pai 

Que te acolhe e te amostra 

Uma Vida Divinal 

 

Doutrina do Verde e Branco 

Da Virgem da Conceição 

Para iluminar nossa passagem 

Na terra da ilusão 

 

Vamos amado irmão 

Seguir no caminho 

Com Deus e a Mãe Maria 

A iluminar nosso destino. 

 

 

 

178 -Dou viva a Deus nas alturas 

        (Mestre Irineu - 117) 

 

Dou viva a Deus nas Alturas 

E à Santa Mãe nosso Amor 

Viva a todo Ser Divino 

E  Jesus Cristo Redentor 

 

Eu peço a Deus nas alturas 

Para Vós me iluminar 

Botai-me no bom caminho 

E livrai-me de todo o mal 

 

Eu vivo aqui neste mundo 

Encostado a este Cruzeiro 

Vejo Tanta Iluminária 

Do nosso Deus Verdadeiro 

 

Esta Iluminária que eu vejo 

Alegra o meu coração 

Estas Flores que recebemos 

Para a nossa salvação. 

 

 

 

 
 

 

 

179 - É a chuva, é a água 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

É a chuva, é a água 

Lava e limpa, é violeta 

 

Transmuta o planeta 

É o Espírito Santo 

É a vontade de Deus 

 

Tudo está perfeito, 

Eu agradeço 

Eu sou Paz e Luz 

 

Eu sou o equilíbrio 

Eu sou a alegria 

Eu sou o amor 

 

Eu sou Deus Pai-Mãe 

Eu sou São José 

Eu sou Mãe Maria 

Eu Sou Cristo, Eu Sou. 
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180 - É a Falange do Bem 

         (Cristiano Marques Pereira e 

Patrícia P.Teixeira, em 27/08/2018,  

ofer. ao CEANoM ) 

 

Quem vem 

Quem vem 

É a Falange do Bem 

  

A Falange de Amor 

A Falange de Luz 

A Falange de Proteção 

  

Quem vem 

Quem vem 

É a Falange do Bem 

  

A Falange da Cura 

A Falange da Transmutação 

A Falange da Gratidão 

  

Quem vem 

Quem vem 

É a Falange do Bem 

  

A Falange que Guia 

A Falange que Ensina 

A Falange da Sabedoria 

  

Quem vem 

Quem vem 

É a Falange do Bem 

  

A Falange da Fé 

A Falange que Cria 

A Falange Divina 

  

Quem vem 

Quem vem 

É a Falange do Bem. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

181 - Ele está pra chegar 

        (Roberto e Erasmo) 

 

Se ilumine na luz das estrelas 

Se aqueça nos raios do Sol 

Se refresque na chuva que cai 

Sobre a sua cabeça 

Agradeça e respire do ar 

Se concentre diante do mar 

Se procure e se encontre depressa 

Ele está pra chegar 

 

Não se pode negar os sentidos 

Tão pouco tapar os ouvidos 

Pra fugir das verdades 

Que a própria consciência nos diz 

 

Não adianta tentar se esconder 

Nem tão pouco querer se enganar 

Se procure, se encontre depressa 

Ele está pra chegar 

Ele está pra chegar 

 

Vista-se no branco desse amor que 

vem do alto 

Busque o céu dos seus pensamentos 

Veja que a verdade e as palavras do 

profeta 

Nunca se perderam nos ventos 

 

Pare pra pensar 

Pense muito bem 

Olhe que esse dia já vem 

Pare pra pensar 

Pense muito bem 

Olhe que esse dia já vem 

 

Pare, pense 

Olhe que esse dia já vem 

Pare, pense 

Olhe que esse dia já vem 

 

Muito breve uma luz vai brilhar 

Dessa luz Ele então surgirá 

Se materializando ante os olhos 

Surpresos do mundo 

 

Não se pode fugir dessa Luz 

Dessa força chamada Jesus 

Se procure, se encontre depressa 

Ele está pra chegar 

Ele está pra chegar 

 

Pare pra pensar 

Pense muito bem 

Olhe que esse dia já vem 

Pare pra pensar 

Pense muito bem 

Olhe que esse dia já vem 

Pare, pense 

Olhe que esse dia já vem 

Pare, pense 

Olhe que esse dia já vem 

 

Pare, pense (Aleluia, aleluia) 

Olhe que esse dia já vem (Aleluia, 

aleluia) 

Pare, pense (Aleluia, aleluia) 

Olhe que esse dia já vem (Aleluia, 

aleluia) 

 

Pare, pense (Aleluia, aleluia) 

Olhe que esse dia já vem (Aleluia, 

aleluia) 

Pare pra pensar (Aleluia, aleluia) 

Pense muito bem (Aleluia, aleluia) 

Olhe que esse dia já vem (Aleluia, 

aleluia) 

Pare pra pensar (Aleluia, aleluia) 

Pense muito bem (Aleluia, aleluia) 

Olhe que esse dia já vem (Aleluia, 

aleluia) 

 

 

 

 

 

182 - Elementos 

        (Walter Pini) 

 

Terra é meu corpo 

Água é o meu sangue 

Ar o meu alento 

E Fogo meu espírito (6x) 
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183 – Embala-me 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Embala-me ao som 

Do teu Canto Azul 

Eleva minha mente à Paz 

Ao amor 

 

Mãe inspira meus atos 

Minhas mãos semear  Tua Luz 

Mãe, minha Mãe!  

Te adorar me conduz 

 

Em teus braços 

Sai, doce Sai 

Para sempre seguir 

Os teus passos. 

 

184 - Encostado à minha Mãe 

         (Mestre Irineu - 114) 

 

Encostado à minha Mãe 

E meu Papai lá no Astral 

Para sempre eu quero estar 

Para sempre eu quero estar 

 

Minha Flor, minha  Esperança 

Minha Rosa do Jardim 

Para sempre eu quero estar 

Com minha Mãe Juntinho a 

mim 

 

Eu moro nesta casa 

Que minha Mãe me entregou 

Eu estando junto com Ela 

Sempre dando o Seu Valor 

 

Fazendo algumas curas 

Que minha Mãe me ordenou 

De brilhantes pedras finas 

Para sempre aqui estou. 

 

 

 

 

 

185 - Energia pura 

        (Andréia Mürmann) 

 

Que o Céu se abra 

E nos ilumine 

/Com essa energia 

E sabedoria/ 

 

Grande emanação 

Que está descendo 

/Vamos transbordar 

De tanta energia/ 

Energia pura 

Que tem tantas cores 

/Vai se espalhando 

Com a ventania/ 

 

Que a noite caia 

Venham os Arcanjos 

/Tocando suas trombetas 

Para nos chamar/ 

 

O presente é dado 

Basta só plantar 

/A semente viva 

Que germinará/ 

 

Ela irá crescer 

No nosso coração 

/E se espalhará 

Bela e pulsante/ 

 

Luz Brilhante Eterna 

Vai nos acalmar 

/Nossos pensamentos 

Vai harmonizar/ 

 

Anjos continuem 

Esta melodia 

/Com a dança da vida 

Vamos renascer/ 

 

186 - Entrando no Reino  
        (Pad. José Ricardo) 

 

Alegre o seu coração 

Para entrar na floresta 

Reino de Juramidam 

Em tudo se manifesta 

 

Com respeito e com amor  

A barquinha vai seguindo 

Dá licença eu entrar  

Dentro da Soberania 

 

Abra o seu coração 

Deixando a ilusão 

Firma o teu pensamento 

Na Rainha da Floresta 

 

Vem no vento envolvente  

Vem no sustento do rio 

Vem no brilho do Sol 

Vem na chuva, vem no frio 

 

Curtidos pelo Sol 

E pelo vento que acalma  

São as mãos do nosso Pai  

Lapidando a nossa alma  

 

Só resta nos entregar 

A essas mãos milagrosas 

Silencia o pensamento 

Vive todo esse momento. 

 

 

187 - Entrega 

        (Prof. Hermógenes) 

 

/Abro a janela do meu coração/ 

 

/Entrego, confio 

Aceito e agradeço/ 

(3x) 

 

 

 

188 – É o retorno de querer bem 

          (Andréia Murmann) 

 

Estou amando a todos os seres 

Estou amando a mim também 

/Estou amando aqui na Terra 

É o retorno de querer bem/ 

 

É o retorno de querer bem 

Para exercer a nossa missão 

Compreender a todos os seres 

E prosseguir com gratidão 

 

Com gratidão vamos seguir 

Acompanhados Mestres de Luz 

/Que nos ensinam aqui na Terra 

Entender a vida eterna/ 

 

Há corações que estão crescendo 

Há corações que estão abrindo 

Vamos em frente amado irmão 

Prosseguir com união 

 

Esta união que aqui se expande 

E faz crescer o Amor Divino 

/Estamos juntos aqui na Terra 

Para crescer e assim merecer/ 

 

Os pensamentos e as ações 

Serão criados só para o bem 

/Para o bem de todos aqui na Terra 

É o despertar do amor que gera/ 

 

Gera luz, gera alegria 

A Santa Paz e Sabedoria 

/Para o bem de todos aqui na Terra 

Muita luz e muita alegria/. 
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189 - É pedindo e é rogando  

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

É pedindo e é rogando 

Que podemos alcançar 

Não é falar um do outro 

Querendo caluniar 

 

Me apresento a meu Pai 

E minha história eu sei contar 

Peço que todos se unam 

E aprendam a respeitar 

 

É no Céu e na Terra 

E é beirando a beira mar 

O meu encontro com Jesus 

Só eu sei destrinchar 

 

Foi aí neste dia 

E foi nas águas de Jordão 

Que ambos foram batizados 

E começou sua missão. 

 

 
 

 

190 -Equiôr Papai me chama 

       (Mestre Irineu -18) 

  

Equiôr Papai me chama 

Equiôr perante a Si 

Equiôr Papai me diz 

Equiôr eu sou feliz 

  

Equiôr Mamãe me chama 

Equiôr Mamãe me dá 

Equiôr Mamãe me ensina 

Amar a quem eu devo amar 

  

Eu vivo neste mundo 

Com prazer e alegria 

Viva Deus no céu 

E à sempre Virgem Maria 

  

Jesus Cristo é o nosso Pai 

De grande consolação 

Ajudai-me neste mundo 

E no outro a salvação. 

 

 

 

191 - Erê 

        (Domínio público)   

 

Erê, Erê, coisa linda de se ver 

Quero ver você crescer 

Papai do Céu vem te abençoar 

Mamãe do Céu vem te iluminar. 

 

 
 

192 - É só se conectar 

        (Andrea Murmann) 

 

É só se conectar  

Elevando os seus pensamentos    

Aumentando a sua luz 

E sentir a beleza da vida 

 

Estamos aqui presentes 

Estamos aqui e sempre 

Para sentir os corações 

Se abrirem em luz 

 

Serás capazes de seguir 

A verdadeira vida 

E sentir este amor 

Como filhos de Deus 

 

É só se conectar  

 

Somos únicos e ligados  

Ao universo cosmico 

E unidos com a nossa essência 

Vamos descobrir 

 

Que a alegria de viver 

Faz o homem sentir 

Que existe um próposito 

Para viver com amor 

 

É só se conectar  

 

Você vai aprender a viver 

Aqui agora e sempre 

E sentir   Luz Divina 

Para transformar 

 

O poder de transformar 

A cada dia a vida 

Ensinado pelo Mestres 

Que estão aqui sempre. 

Os 2 próximos hinos são 

cantados em sequência: 

 

193 - Espírito de Deus 

         (Agnus Dei) 

 

Espírito de Deus 

Vem e fica aqui 

Oh! Espírito de Deus 

Vem e fica aqui 

 

E passeia no meio do teu povo 

E toca o coração do teu povo 

Oh! Espírito de Deus 

Vem e fica aqui. 

 

 

194 - Inunda meu ser 

         (Padre Jonas Abib) 

 

Espírito Santo de Deus 

Inunda meu ser, inunda meu ser 

Quero sentir o amor 

Do meu Senhor, do meu Senhor 

 

Pra poder perdoar o meu irmão 

Abrir meu coração viver o amor! 

Para sentir a paz interior 

Sobre o mal ser vencedor 

Alegrar-me em ti! 

Inunda meu ser (Ah! inunda meu 

ser ) 

Inunda meu ser (Ah! inunda meu 

ser). 

 

 

 
 

 

195 - Esta Força 
         (Mestre Irineu - 121) 

  

Esta Força, este Poder 

Eu devo amar no meu coração 

Trabalhar no mundo Terra 

A benefício dos meus irmãos 

  

Estou aqui neste lugar 

Foi minha Mãe que me mandou 

Estamos dentro desta Casa  

Onde afirmamos a fé e o amor. 
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196 - Estou aqui 

         (Mestre Irineu - 111) 

 

Estou aqui 

E eu não estando como é 

Eu penso na verdade  

Me vem tudo que eu quiser 

 

A minha Mãe me trouxe 

Ela deseja me levar 

Todos nós temos a certeza 

Deste mundo se ausentar 

 

Eu vou contente 

Com esperança de voltar 

Nem que seja em pensamento 

Tudo eu hei de me lembrar 

 

Aqui findei 

Faço a minha narração 

Para sempre se lembrarem  

Do Velho Juramidam. 

 

 

 
 

 

197 - Estou pensando em Deus 

         (Padre Zezinho) 

   

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor 

 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor 

 

Os homens fogem do amor 

E depois que se esvaziam 

No vazio se angustiam 

E duvidam de você 

Você chega perto deles 

Mesmo assim ninguém tem fé 

 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor (bis) 

 

Eu me angustio quando vejo 

Que depois de dois mil anos 

Entre tantos desenganos 

Poucos vivem sua fé 

Muitos falam de esperança 

Mas esquecem de você 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor 

 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor 

 

Tudo podia ser melhor 

Se meu povo procurasse 

Nos caminhos onde andasse 

Pensar mais no seu senhor 

Mas você fica esquecido 

E por isso falta o amor 

 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor 

 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor 

 

Tudo seria bem melhor 

Se o natal não fosse um dia 

E se as mães fossem Maria 

E se os pais fossem José 

E se os filhos parecessem 

Com Jesus de Nazaré 

 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor 

 

Estou pensando em Deus 

Estou pensando no amor. 

 

 

 

198 - Estrela  Brilhante 
         (Mestre Irineu - 34) 

   

Estrela Brilhante 

Vós Sois a minha Luz 

É a Virgem Maria  

E o Menino Jesus 

  

O Menino Jesus 

Nasceu para ensinar 

Cumprir Vossa missão 

Para remir e salvar 

  

Para remir e salvar 

Ninguém Vos conheceu 

Ganhou o Vosso nome 

Depois que Vós morreu 

 

Depois que Vós morreu 

Todo mundo tem amor 

Depois que assassinaram 

O Mestre Ensinador.  

 

 

 
 

 

199 - Estrela D'água 

        (Mestre Irineu - 41) 

 

Vou chamar a Estrela D'Água 

Para vir me iluminar 

Para vir me iluminar 

Para vir me iluminar 

 

Dai-me força e dai-me amor 

Dai-me força e dai-me amor 

Dai-me força e dai-me amor 

Dai-me força e dai-me amor 

 

Dá licença eu entrar 

Dá licença eu entrar 

Nas profundezas do mar 

Nas profundezas do mar 

 

Foi meu Pai quem me mandou 

Foi meu Pai quem me mandou 

Conhecer todos primores 

Conhecer todos primores 

 

Dai-me força e dai-me amor 

Dai-me força e dai-me amor 

Dai-me força e dai-me amor 

Dai-me força e dai-me amor 

 

A minha Mãe que me ensinou 

A minha Mãe que me ensinou 

Conhecer todos primores 

Conhecer todos primores 

 

Com amor no coração 

Para cantar com os meus irmãos 

Para cantar com os meus irmãos 

Para cantar com os meus irmãos. 
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200 - Estrela-D’Alva 

         (Mestre Irineu - 13) 

 

Estrela-D'Alva Vós me dá 

Sois Divina, sois Divina 

Sois Divina em meu olhar 

 

São felizes os passos meus 

Com certeza eu encontrar 

O dia seu resplendor 

É só quem eu devo amar 

 

A minha Mãe que me ensinou 

No mundo dos pecadores 

Tirai-me da ilusão 

Para eu ter outro valor. 

 

 

201 - Estrela no Céu de minha 

alma 

        (Suzana da Rosa) 

 

Quero ver uma estrela no céu a 

brilhar 

No Céu de minha alma 

/Resplandescente, iluminado o meu 

caminho/ 

 

E neste Triângulo de Amor 

Recebemos a Redenção 

/E de Cristo a Sua Benção 

Nos libertando com Seu Perdão/ 

 

Para falar com prudência 

Mesmo que seja verdade 

/Devemos ter delicadeza 

E falar com muito amor/ 

 

Devemos ter humildade e 

consciência 

Sermos fiéis, unidos e 

fortes 

/Respeitar o nosso irmão 

E concluir nossa missão/ 

 

 

202 - Eterna Glória 

        (Maria Salete Accordi) 

 

Teu olhar sobre nós 

Estrelas de Luz a brilhar 

Teu coração em amor 

 

Tuas mãos em flor 

Brilha nosso Jardim de Amor 

Teus Pés de Lotus 

Firma caminhada 

 

Sois o antes 

Sois o agora 

Sois o amanhã 

Sois o depois  

Sois Eterna Glória. 

 

203 - Eu agora paro e peço 

        (Pad. Alfredo Motta) 

 

Eu agora paro e peço 

Peço e rogo ao Senhor Deus 

Que me dê a Santa Saúde 

Para todos filhos Seus 

 

Aqui estamos pedindo 

E quem responde é nosso Pai 

Vossa vontade é feita 

Sempre em todo lugar 

 

Sempre estou reunido 

Para mais fácil dizer 

No trabalho com firmeza 

É mais fácil de vencer 

 

Vou chamando um a um  

Aqui dentro da sessão 

O que tiver consciência  

E desejar ser irmão 

 

Esta prova é para todos 

Nos exige este trabalho 

Viver sempre com alegria  

E no salão cantar hinário. 

 

204– Eu andei na Casa Santa 

          (Mestre Irineu - 123) 

 

Eu andei na Casa Santa 

Trouxe muitas coisas boas 

Tudo vive neste mundo 

Parece umas coisa à toa 

 

Pedi licença ao Divino 

Para estas palavras eu narrar 

Perante aos meus irmãos 

Para todos escutar 

 

Depois que todos escutarem 

É que vão reconhecer 

Tudo vive neste mundo 

Muito longe do Poder 

 

Para estar junto ao Poder 

Da Virgem da Conceição 

É ter Fé e ter Amor 

Dar valor aos seus irmãos. 

 

 

205 - Eu balanço 
        (Mestre Irineu - 46) 

 

E eu balanço e eu balanço  

E eu balanço tudo enquanto há 

Eu chamo o Sol, chamo a Lua e 

chamo Estrela 

Para todos vir me acompanhar 

  

E eu balanço e eu balanço  

E eu balanço tudo enquanto há 

Eu chamo o vento, chamo a terra e 

chamo o mar 

Para todos vir me acompanhar 

  

E eu balanço e eu balanço  

E eu balanço tudo enquanto há 

Chamo o cipó, chamo a folha e 

chamo a água 

Para unir e vir me amostrar 

 

E eu balanço e eu balanço  

E eu balanço tudo enquanto há 

Tenho prazer, tenho força e tenho 

tudo 

Porque Deus Eterno é quem me dá. 

 

                    
 

 

206 - Eu brilho aqui 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Eu brilho aqui, eu brilho ali 

Eu brilho lá 

Todos vão ver  

O mundo balançar 

 

Que as palavras 

Do meu Pai não passam 

Mas o povo 

Estão a duvidar 

 

Eles estão vendo 

Mas fazem que não vê 

Estou dizendo  

E não querem me atender 

 

Mas quando ver 

A terra estremecer 

Valei-me meu Pai Eterno 

Já é tarde pra você. 
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207 - Eu canto, eu digo 

        (Mestre Irineu – 89) 

 

Eu canto, eu digo 

Dentro do Poder Divino 

Porque Deus é quem me dá 

Para trazer estes Ensinos 

 

A minha Mãe que me mandou 

Trazer fé e amor  

Repartir com meus irmãos 

Para ser a mesma Flor 

 

Jesus Cristo me mandou 

Para vir me ensinar 

Replantar Santas Doutrinas  

Deus te dá um bom lugar. 

 

208 - Eu canto nas alturas 
        (Mestre Irineu - 40) 

 

Eu canto nas alturas 

A minha voz é retinida 

Porque eu sou filho de Deus 

E tenho a minha Mãe Querida 

 

A minha Mãe que me ensinou 

A minha Mãe que me mandou 

Eu sou filho de Vós 

Eu devo ter amor 

 

Com amor tudo é verdade 

Com amor tudo é certeza 

Eu vivo neste mundo 

Sou dono da riqueza 

 

A minha Mãe é a Lua cheia 

É a Estrela que me guia 

Estando bem perto de mim 

Junto a mim é prenda minha 

 

A riqueza todos têm 

Mas é preciso compreender 

Não é com fingimento 

Todos querem merecer. 

 

 

 
 

 

 

 

209 - Eu chamo a Força 

        (Eliane Haas) 

 

Eu chamo a Força! 

Eu chamo a Força! 

Eu chamo a Força pra manter essa 

união 

É hora de segurar e sustentar esse 

salão 

Eu chamo a Força que reside no 

cipó 

Para aqui se apresentar desfazendo 

todo o nó 

 

Eu chamo a Força! 

Eu chamo a Força! 

Eu chamo a Força  do Divino Ser 

Sagrado  

Presente nessa bebida 

E a quem fui consagrado 

Eu chamo a Força 

A mesma que Jesus usou naquela 

hora suprema 

Em que da Cruz se libertou 

 

Eu chamo a Força! 

Eu chamo a Força! 

Eu chamo a Força 

Para entrar no desconhecido 

Firmar minha posição 

E não poder ser confundido 

Eu chamo a Força 

Que me dê a segurança 

Fazer frente a essa demanda 

Afirmando a esperança. 

 

 

210 -Eu cheguei nesta Casa 

        (de pé) 

       (Mestre Irineu - 128) 

 

Eu cheguei nesta Casa 

Eu entrei por esta porta 

Eu venho dar os agradecimentos 

A quem rogou por minha volta 

  

Eu estou dentro desta Casa 

Aqui no meio deste Salão 

Estou alegre e satisfeito 

Junto aqui com os meus irmãos 

  

Ia fazendo uma viagem 

Ia pensando em não voltar 

Os pedidos foram tantos 

Me mandaram eu voltar 

  

 

Me mandaram eu voltar 

Eu estou firme vou trabalhar 

Ensinar os meus irmãos 

Aqueles que me escutar. 

 

 

211 - Eu convido os meus irmãos 
         (Mestre  Irineu - 57) 

 

Eu convido os meus irmãos 

Que queiram me acompanhar 

Para nós cantar um pouco 

Nesta noite de Natal 

 

Eu convido os meus irmãos 

Para cantar com alegria 

Para nós ir festejar 

A Jesus Filho de Maria 

  

Eu convido os meus irmãos 

Todo aquele que quiser 

Para nós ir festejar 

A Jesus, Maria e José 

  

Minha sempre Virgem Maria 

Vós só pode é se alegrar 

Porque todos nós pedimos 

Para Vós nos ajudar 

 

O sonhar é uma verdade 

Igualmente à luz do dia 

Reparem neste mundo 

O sonho da Virgem Maria 

  

Meu Divino Senhor Deus  

Vós me dê a Santa Luz 

Para sempre eu festejar  

O dia que nasceu Jesus. 

 

  

212 - Eu devo amar 

         (Mestre Irineu - 51) 

 

Eu devo amar no coração 

A Virgem Mãe foi quem me deu 

Para eu amar ao Senhor Deus 

 

Ó Virgem Mãe, Divina Mãe 

Vós nos perdoe os filhos Seus 

Para nós amar ao Senhor Deus 

 

Divino Pai, Rei Criador 

Vós nos perdoe  nós pecadores 

Para nós amar com grande amor. 
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213 - Eu devo pedir 

        (Mestre Irineu -10) 

 

Eu devo pedir 

A quem pode me dar 

Papai me deu 

Sou eu, sou eu 

 

Mamãe me ensina 

Eu devo aprender 

Na eternidade  

É quem pode me valer 

 

Dos raios do sol 

É que me vem a luz 

Não devo esquecer-me 

Do nome de Jesus 

 

As estrelas pequeninas 

Suas luzes incandescentes 

Só Deus, só Deus 

Só Deus Onipotente 

 

Vejo a Lua nas alturas 

Sua Luz Seu Resplendor 

O meu amor eu entrego a Ti 

E em Jesus Cristo Salvador. 

 

 

 

214 - Eu digo sim 

        (Raquel Montagna) 

 

Eu digo sim 

Eu digo sim a tudo do Bem  

Eu digo sim aquele que mostra 

A herança do estudo fino 

 

Eu digo sim 

Eu digo sim ao irmão cuidador 

Eu digo sim as respostas de amor 

De perguntas de um sonhador 

 

Eu firmo sim 

Eu firmo sim na Casa da Mãe 

Eu firmo sim no amor universal 

Do coração de um fardado 

 

Eu firmo sim 

Eu firmo sim no rosto fitado 

Eu firmo sim ao olhar calado 

Do filho, soldado do Mestre Amado 

 

Eu digo sim. 

 

 

 

 

215 - Eu entrei em entendimento 

(Pad. Alfredo Motta ) 

 

Eu entrei em entendimento  

Entre meu eu e matéria 

Sou luz, expulso doença 

E destrincho a causa dela 

 

Esta Força eu recebi 

Esta Força eu tenho em mim 

Reparto com meus irmãos 

Todos que fizerem assim 

 

Todos que fizerem assim 

Assim como meu Pai é  

Todos estão avisados 

Desde o tempo de Noé 

 

Vejo a batalha fechada 

Firmo bem a minha espada 

Se acordem meus irmãos  

Para vencer a jornada 

 

Vou seguindo passo a passo 

Cumprindo a minha missão 

Tudo está acontecendo 

Se conformem meus irmãos 

 

Com afirmação dos anjos  

Dos seres que nos convém 

Temos tudo nesta vida  

E sei que Deus nos quer bem. 

 

216 - Eu estava em pé firmado        

(em pé) 

        (Mestre Irineu - 45) 

 

Eu estava em pé firmado 

Olhando para o firmamento 

Uma Luz me apareceu  

Iluminou meu pensamento 

 

Iluminou meu pensamento 

E perguntou se eu conhecia 

Nos meus olhos eu enxerguei  

A sempre Virgem Maria  

 

Meu Pai é carinhoso  

Ele não quer mal a ninguém 

Devo amar com firmeza  

A meu Pai que nos quer bem 

 

A minha Mãe é Tão Formosa 

Me dá Luz e o Clarão 

Devo amar eternamente  

E consagrar no coração 

 

Sou filho do meu Pai 

Eu devo ser atencioso 

Abraçar a todo mundo 

E não querer ser orgulhoso 

 

Eu vivo alegre sempre 

O meu consolo é só cantar 

Porque tenho uma esperança  

De breve me separar 

 

De breve me separar 

Com Deus e a Virgem Maria  

Talvez vocês não achem 

Outro irmão com alegria. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

217 - Eu hoje 

         (Raquel Montagna) 

 

Eu hoje acordei cantando 

Eu hoje levantei louvando 

Louvando a Deus Pai Criador 

Que me entregou este primor 

 

Eu hoje olhei as estrelas 

Eu hoje acenei pra Lua 

Eu pedi a Grande Magia 

Que contemplasse mais esse dia 

 

Eu hoje aprendi na vida 

Eu hoje conclui lição 

Que o coração de todo soldado 

Deve estar em perfeita estação 

 

Eu hoje digo a todos e todas 

Eu hoje canto com devoção  

Que a vida ensina e mostra 

Vamos prestar atenção. 
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218 - Eu invoco o meu Mestre 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Eu invoco o meu Mestre 

Quando me acho doente 

Recebo a minha saúde 

É de Deus Onipotente 

 

Levanto a minha bandeira 

Mostrando o meu valor 

Andando por minha estrada 

Por onde o Mestre andou 

 

Quem quiser pode correr 

Mas eu vim testemunhar 

Me chamam de mentiroso 

Mas meu Pai e minha Mãe lá está 

 

Sou filho da Verdade  

Mas não querem me escutar 

O mundo de ilusão  

Como é que vai ficar. 

 

 
 

219 - Eu me firmo 

        (Raquel Montagna) 

 

Eu me firmo, eu me firmo 

Eu me firmo no Poder 

Eu me firmo neste Império 

Que nobreza pertencer 

 

O Poder que tudo toca 

Estremece o coração 

Faz vibrar em sintonia 

A oitava vibração 

 

Eu me firmo, eu me firmo 

Eu me firmo na Virgem Mãe 

Eu me firmo na esperança 

De uma nova constelação 

 

A harmonia em união 

Fortaleza de Maria 

Que despacha todos os medos 

E faz reinar Soberania 

 

Eu me firmo, eu me firmo 

Eu me firmo no salão 

Eu me firmo cantando hinário 

Ao lado, Juramidam 

Este Mestre vem falar 

Ele fala bem baixinho 

Que o filho merecedor 

Segue sempre seu caminho 

 

Eu me firmo, eu me firmo 

Eu me firmo em meu Ser 

Eu me firmo nesta verdade 

E na firmeza vou viver. 

 

  

 
 

 

220 – Eu não sou Deus  

         (Pad. Sebastião Motta) 

 

Eu não sou Deus 

Mas tenho uma esperança 

Eu não sou Deus 

Mas sou sua semelhança 

 

Deus é fogo, 

Deus é água, Deus é tudo 

Eu convido os meus irmãos 

Pra começar nossos estudos 

 

Eu não sou Deus 

Mas tenho uma esperança 

Eu não sou Deus 

Mas sou sua semelhança 

 

Deus no céu, 

Deus na terra, Deus no mar 

Eu convido os meus irmãos 

Para ficar em seu lugar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

221 - Eu navegarei 

        (Azmaveth Carneiro Silva) 

 

Eu navegarei 

No oceano do espírito 

E ali adorarei 

Ao Deus do meu amor 

 

Espírito, Espírito 

Que desce como fogo 

Vem como em Pentecostes 

E enche-me de novo 

Refrão (2x) 

 

Eu adorarei 

Ao Deus da minha vida 

Que me compreendeu 

Sem nenhuma explicação 

Refrão 

 

Eu servirei ao meu Deus fiel 

Ao meu Libertador 

Aquele que venceu 

Refrão 

 

 
 

222 - Eu peço 
        (Mestre Irineu - 120) 

 

Eu peço, eu peço 

Eu peço ao Pai Divino 

Que me dê a Santa Luz 

Para iluminar o meu caminho 

 

Eu peço à Virgem Mãe 

E a Jesus Cristo Redentor 

Iluminai o meu caminho 

Nesta Estrada do Amor 

 

Esta Estrada do Amor 

Dentro do meu coração 

Eu peço a Jesus Cristo 

Que nos dê a Salvação 

 

Eu peço a Salvação 

Que só Vós pode nos dar 

Perdoai-nos neste mundo 

E na Vida Espiritual. 
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223 - Eu peço a Jesus Cristo 

         (Mestre Irineu - 64) 

 

Eu peço a Jesus Cristo  

Eu peço à Virgem Maria  

Eu peço a meu Pai Eterno 

E Vós me dê a Santa Luz 

 

Eu sigo na verdade 

Eu sigo meu caminho 

Eu sigo é com alegria 

Que eu sou filho da Rainha 

 

A Força da Floresta 

A Força do Astral 

A Força está comigo 

A minha Mãe É quem me dá 

 

Eu chamo o Rei Titango 

Eu chamo o Rei Agarrube 

Eu chamo o Rei Tintuma 

E eles vêm lá do Astral 

 

A Força é Divina 

A Força tem Poder 

A Força neste mundo 

Ela faz estremecer 

 

Sempre vivo neste mundo 

Viva todos que quiser 

Viva Deus lá nas alturas 

E o Patriarca São José 

 

Eu dou viva à Virgem Mãe 

Viva suas companheiras 

Nos proteja neste mundo 

Vós como Mãe verdadeira 

 

O Sol que veio à Terra 

Para todos iluminar 

Não tem bonito nem feio 

Ele ilumina todos igual 

 

A Lua tem três passagens 

Todas três nela se encerra 

É preciso compreender 

Que Ela É quem domina a Terra. 

 

 

 
 

224 - Eu peço a meu Pai a Fé 

        ( Maria Hilleshein) 

 

Eu peço a meu Pai a fé 

Que me dê força e vontade 

Para seguir neste caminho 

De Luz que traz felicidade 

 

Eu peço a meu Pai compreensão 

E me traga toda verdade 

Verdade de Juramidam 

Da Divina Rainha Mãe 

 

Eu peço a meu Pai sabedoria 

Nos dê a santa compreensão 

Para não sermos seduzidos 

Pela falsa ilusão da vida 

 

Mamãezinha Nossa Senhora 

Rainha do mar e da floresta 

Da Lua, estrela e o Sol 

Soberana é senhora da Terra 

 

Eu peço a Meu Pai Divinal 

Jesus e Mãe Maria 

Que derramem sobre todos nós 

Luz, verdade, justiça e amor 

 

Somo filhos do Pai Divino 

Soldados da Rainha Mãe 

Somos filhos diletos, amados 

Confiantes na Redenção 

 

Hoje eu canto feliz 

Alegre levando a verdade 

Peço força nesta jornada 

E não cair na caminhada 

 

A Rainha que trouxe este ensino 

Dá a todos chuva de luz 

Juramidam ilumina a consciência 

E seguir com pureza a jornada. 

 

           
 

 

 

225 - Eu peço e agradeço 

        (Raquel Montagna) 

 

Eu peço ao Divino Pai 

Conceder o ensinamento 

Da Divina Maria Mãe 

E de seu Bendito Filho 

 

Eu peço com devoção 

Compreender estes ensinos 

Trazer para toda vida 

A vibração desta Doutrina 

 

Eu agradeço à Divina Mãe 

Eu agradeço ao Divino Pai 

Agradeço aos ensinamentos 

Que despertam a gratidão 

 

Eu agradeço com muito amor 

Ao Santo Daime que entregou 

Os ensinos desta Doutrina 

Cantados neste salão 

 

Eu peço e agradeço 

Parado em meu lugar 

Receber os ensinamentos 

Concedidos pelo Divino Pai. 

 

         
 

 

226 - Eu pedi (de pé) 

        (Mestre Irineu -127) 

  

Eu pedi, eu pedi, eu pedi 

Eu pedi Mamãe me deu 

Para me apresentar 

Ao Divino Senhor Deus 

  

Meu Divino Senhor Deus  

É Pai de todo amor  

Perdoai os vossos filhos 

Neste mundo pecador 

  

Jesus Cristo Redentor 

Senhor do meu coração 

Defendei os vossos filhos 

Neste Mundo de Ilusão. 
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227 - Eu pedi e tive o toque 

        (Pad. Alfredo Motta) 

 

Eu pedi e tive o toque 

Da floresta e do astral 

Aqui estou avisando 

Que devemos ser igual 

 

Examinando o firmamento 

O Tesouro Universal 

Sinto profundo este toque 

Deste Rei Imperial 

 

Digo assim esclarecendo 

E mostrando a todos que 

Quem está neste caminho 

Que procure compreender 

 

Vou dizendo e quero ver 

Esta oração vibrar 

No coração de quem ama 

Para sempre confortar 

 

Digo sempre com firmeza 

Pois sou capaz de provar 

Quem é firme balanceia 

E quem zombar pode tombar 

 

Esta força balanceia 

Faz as estrelas brilhar 

Foge o vento das alturas 

Treme a terra e geme o mar 

 

A Meu Pai eu agradeço 

Por esta compreensão 

Todos busquem a Santa Paz 

Para si e seus irmãos. 

 

228 - Eu quero é trabalhar 

        (Raquel Montagna) 

 

Pérola que brilha 

Ilumina meu olhar 

Acende minha chama 

Eu quero é trabalhar 

 

Cantar com o coração 

Bailar de emoção 

Consagrar a minha vida 

Alcançar a maestria 

 

Trabalho com firmeza 

Trabalho com harmonia 

Um dia hei de chegar 

Junto à Maestria. 

 

 

 

229 - Eu quero ser 

        (Mestre Irineu - 15) 

 

Eu quero ser 

Filho do meu Pai 

Da minha Mãe com meus irmãos 

 

Que me acompanham amar a Ele  

De todo meu coração 

Seguindo nesta estrada 

Com a verdade na mão 

 

Ó Virgem Mãe 

Ó Mãe de Piedade 

Eu quero ser filho de Vós 

Sigo sempre na verdade 

 

O Amor Eterno 

Eu devo consagrar 

À Lua e as estrelas 

À Terra e o mar 

O Sol lá nas alturas 

Com sua Luz de Cristal. 

 

230 - Eu quero ter pureza 

         (Autor Ignorado) 

 

Eu quero ter pureza 

E trabalhar eternamente 

Na consciência do Divino 

Para sempre eu ter na mente 

 

O Daime me dá luz 

E minha  Mãe me dá o perdão 

O amor que vem do Pai 

Transborda no meu coração 

 

Vejo  o Brilho do Cristal 

E peço para merecer 

A clareza da verdade 

A limpeza da perfeição 

 

Com os olhos bem abertos 

Vou seguindo pela estrada 

Peço sempre ao Pai Divino 

Me manter bem acordado. 

 

 
 

 

231 – Eu saúdo, eu saúdo 

         (Maria Salete Accordi) 

 

Eu saúdo, eu saúdo 

Todos Seres meus irmãos  

Eu saúdo, eu saúdo 

Fogo, Fogo, meus irmãos 

 

Eu saúdo, eu saúdo 

A Terra meus irmãos 

Eu saúdo, eu saúdo 

Fogo e Água, meus irmãos 

 

Eu saúdo, eu saúdo 

Vento e Terra, meus irmãos 

Eu saúdo, eu saúdo 

As Forças Universais  

 

Eu saúdo, eu saúdo 

As Sete Cores do Arco-íris  

Eu saúdo, eu saúdo 

A Montanha do Arco-íris 

 

Eu saúdo, eu saúdo 

Cada um dos meus Irmãos 

Eu saúdo, eu saúdo 

Sol e Lua, meus Irmãos 

 

Eu saúdo, te saúdo 

Te saúdo meu Irmão 

Cristo vive, Cristo está 

Cristo somos todos Nós 

 

Eu saúdo, eu saúdo 

Somos, somos Força Divinal 

Eu saúdo, eu saúdo 

Força, Terra, Fogo, Água e Ar. 
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232 - Eu Sou 

        (Mad. Áurea Altenhofen)  

 

Eu Sou um ser Divino 

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou 

 

Eu Sou aqui na Terra 

Eu Sou, Eu Sou por amor 

 

Por  amor de minha Mãe 

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou 

 

Arcanjo Miguel que me protege 

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou 

 

Eu Sou um Ser de Luz 

E vim aprender 

 

Agora Eu Sou liberto 

Eu Sou luz, Eu Sou 

 

Luz de fogo violeta 

Chama Trina Eu Sou 

 

Eu Sou pureza Divina 

Como Deus quer 

 

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou 

Luz, alegria e amor 

 

Vou me declarar 

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou 

 

Eu Sou filho de Deus 

Com amor para iluminar 

 

No amor Deus é em mim 

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou. 

 

 

233 - Eu sou feliz, eu estou aqui 

         (Raquel Montagna) 

 

Eu cheguei aqui 

D’onde vim não tinha flor 

O Mestre amado me mostrou 

Um Jardim de pura cor / 

Um lindo Jardim em flor 

 

Eu estou aqui 

De mãos dadas ao Senhor 

De entrega um grande Primor 

Esperando o seu amor 

 

Eu ficarei aqui 

Semeando a canção 

Acordando os corações 

Que um dia florescerão 

Eu sou feliz 

Tua presença perto de mim 

Minha alma canta agora feliz 

E agradeço por estar aqui / 

Oh Meu Deus, estou aqui! 

 

234 -Eu sou filho 

       (Raquel Montagna) 

 

Eu sou Filho da Mata 

Eu sou Filho do Pai 

Eu sou Filho do Reino 

De Beleza Universal 

 

No salão cantando hinário 

Na Bandeira  Verde e Branco 

É o Mestre Juramidam 

Em sua luz se apresentando 

 

Canto com devoção 

Ao meu Pai que apresentou 

Os ensinos desta Doutrina 

Que agora mostro a cada irmão 

 

Me entrego e me mostro 

De todo o meu coração 

Revelando os mistérios 

Da Sagrada União 

 

A Estrela de Seis Pontas 

No centro a iluminar 

Nos  amostram os caminhos 

Onde estão a nos esperar 

 

Saúdo ao Meu Mestre 

Saúdo à Virgem Mãe 

Saúdo as Sete Linhas 

Que visitam esta Doutrina. 

 

 

 
235 -Eu sou Filho da terra 

        (Mestre Irineu - 100) 

 

Eu sou filho da terra 

Vivo nas matas sombrias 

Implorando ao Pai Eterno 

E à sempre Virgem Maria 

 

Aqui eu toco o meu tambor 

E nas matas eu rufo caixa 

Todo mundo vai atrás 

Procurando mas não acha 

 

Todo mundo é sabido 

E o saber Deus é quem dá 

Seguindo na linha direita  

É muito fácil de encontrar. 

 

 

236 - Eu sou Luz, eu sou 

         (Raquel Montagna) 

 

Eu reino esta Força 

Firmo em Juramidam 

 

Eu canto e bailo 

Atuo devoção 

 

Me ligo aos Céus 

Mas firmo os pés no chão  

 

Cristo É ação  

Cristo É ascensão 

 

Eu digo e repito 

Prestem atenção  

 

O Daime chegou 

Eu vim me apresentar 

 

Eu Sou Luz, Eu Sou 

Eu Sou da Luz, Eu Sou 

 

Eu Sou da Luz, Eu Sou 

Eu Sou Luz, Eu Sou. 
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237 - Eu tenho uma Medalha 

        (Pad. Alfredo Motta ) 

 

Eu tenho uma Medalha 

Oferecida com este cordão 

O cordão é de ouro puro 

Na Medalha Papai e Mamãe 

 

Este cordão é a vida 

Com todo entendimento 

A Medalha, esta jóia é a Lua 

Com seu brilho eternamente 

 

Este cordão é o Daime 

Só tem quem o receber 

Consagrar e usar no pescoço 

Bem na frente para não esquecer 

 

A Medalha em cima do peito 

O coração faz sentir alegria 

É o Mestre ornado em luz 

No distintivo da Virgem Maria 

 

Eu estou aparelhando 

Este brilho no meu pensamento 

Para mim esta prenda é a chave 

De todo meu discernimento 

 

Firmado na força das águas 

No firmamento eu me elevo 

Consagrando em mim eu recebo 

Conservando a ti eu entrego 

 

Quem está com este cordão 

Com esta Medalha está 

Resumido está no presente 

O céu, a floresta e o mar. 

 

 

 

238 - Eu tomo Daime 

        (Eliane Haas) 

 

Eu tomo Daime para me curar 

Eu tomo Daime pra verdade 

desvendar 

Ele dissolve toda desarmonia 

E me apresenta tudo o que eu não 

sabia 

 

Eu tomo Daime pra melhor me 

conhecer 

Eu tomo Daime pra essa cura 

merecer 

Agora eu sei porque estou doente 

Já não dá mais pra me fazer de 

inocente 

 

Eu tomo Daime pra receber o 

ensino 

Eu tomo Daime para estar com o 

Ser Divino 

Ele me mostra que todo o meu 

sofrer 

Só acontece para eu poder aprender 

 

Eu tomo Daime para estar no 

mundo astral 

Eu tomo Daime para cortar todo o 

mal 

À Virgem Mãe eu agradeço a Nova 

Vida 

Que me foi dada com esta Santa 

Bebida. 

 

 
 

239 - Eu tomo Daime que é para 

conhecer 
        (Vera Lúcia Gall) 

 

Eu Tomo Daime  

Que é para conhecer 

Conhecer a beleza de viver  

Dentro desta luz  do meu Eu 

Superior 

 

Eu tomo Daime  

É para aprender.   

Aprender a ter amor no coração 

Andar pela estrada da vida com 

toda a liberdade 

 

Eu tomo Daime é  para renascer 

Renascer no caminho da verdade.  

Para encontrar a paz 

Vós nos livre dos enganos. 

 

 

 

 

240 - Eu tomo esta bebida 
        (Mestre Irineu - 124) 

 

Eu tomo esta bebida 

Que tem Poder Inacreditável 

Ela mostra todos nós 

Aqui dentro desta Verdade 

  

Subi, subi, subi 

Subi foi com alegria 

Quando eu cheguei nas alturas 

Encontrei com a Virgem Maria 

  

Subi, subi, subi 

Subi foi com amor  

Encontrei com o Pai Eterno 

E Jesus Cristo Redentor 

  

Subi, subi, subi 

Conforme os meus ensinos 

Viva o Pai Eterno  

E viva todo Ser Divino. 

 

 

 

            
 

 

 

241 - Eu vi a Virgem Mãe 

        (Mestre Irineu - 73) 

 

Eu vi a Virgem Mãe 

Nas alturas onde Ela está 

E me mandou que eu afirmasse 

A firmeza eu afirmar 

 

A Lua é quem dá força 

Para a terra criadora 

Quero que Vós me protejas 

Vós como Mãe Protetora 

 

O Divino Pai Eterno 

Soberano Onipotente 

Quero que Vós me dê forças 

Para ensinar esta gente 

 

A sempre Virgem Maria 

É na Terra é no Astral 

Aqueles que estão rebeldes 

Precisa disciplinar 

 

Eu ensino é com amor 

É com firmeza e lealdade 

Quando vêm falar comigo 

Sempre trazem a falsidade 

 

Isto é deles não é meu 

Eu faço por não compreender 

Depois eles saem dizendo 

Que o Mestre não tem saber. 
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242 - Eu vim da minha Armada 

         (Mestre Irineu - 86) 

 

Eu vim da minha Armada 

Trazer fé e amor 

A minha Mãe que me mandou 

Eu ficar firme aonde estou 

 

Vou seguindo meus passos 

Se eu achar firmeza eu vou 

Não despreza os teus irmãos 

Mostra tua Luz de Amor 

 

Sou Filho da Verdade 

E do Poder Superior 

A minha Mãe que me mandou 

Trazer fé e amor. 

 

 

 

 

243 - Eu vivo com meu Mestre 

         (Pad. Sebastião Motta) 

 

Eu vivo com meu Mestre 

Eu vivo com meus irmãos 

Eu vivo na Santa Luz 

Estou no pé da Cruz com 

Juramidam 

 

Eu peço a meu Pai 

O que eu pedir Ele me dá 

Os inimigos que vierem contra 

Eu peço força para derribar 

 

Oh! Minha Virgem Mãe 

Oh! Virgem da Conceição 

Eu peço a Jesus Cristo 

Para dar força aqui na sessão. 

 

 
 

244 – Eu vivo na floresta 

        (Mad. Rita de Mattos) 

  

Eu vivo na floresta 

Aprendendo a me curar 

Eu convido os meus irmãos 

Vamos todos se cuidar 

  

Estou dentro da batalha 

Sofrendo mas sou feliz 

Nela estou aprendendo 

O que eu ainda não sabia 

Eu não vou enganar 

Eu vim e vou dizer 

Quem quiser passar nas provas 

É começar do ABC 

  

Examinar a consciência 

É a primeira lição 

Ter firmeza e ter amor 

E amar os seus irmãos 

  

Isto eu digo é porque sei 

Pois estou examinando 

É o tempo do apuro 

Do meu Senhor São João 

  

Já foi dito e lembrado 

Todos prestem atenção 

O começo da  história 

Vem do rio de Jordão. 

 

245 - Eu vou cantar 

         (Mestre Irineu -65) 

 

Eu vou cantar, eu vou cantar 

De joelhos  em uma cruz 

Vou louvar ao Senhor Deus 

Foi quem me deu esta Luz 

 

Esta Luz é da floresta 

Que ninguém não conhecia 

Quem veio me entregar 

Foi a sempre Virgem Maria  

 

Quando Ela me entregou 

Eu gravei no coração 

Pra replantar Santas Doutrinas 

E ensinar os meus irmãos 

 

Eu agora recebi 

Este prêmio de valor 

De São José, da Virgem Mãe 

De Jesus Cristo Redentor 

 

Tenho fé de vencer 

E ganhar com meus ensinos 

Porque Deus é Soberano 

E Ele é quem nos determina. 

 

 

 

246 - Eu vou no vento 
         (Gecila Teixeira) 

 

Eu vou no vento, 

No vento eu vou 

Eu vou no vento 

Porque ele me levou 

 

Eu vou, eu vou 

Vou com amor 

Levando a cura 

Do meu Mestre Ensinador 

 

Eu curo tudo, expulso tudo 

É com a força do Poder Superior 

 

Sou de Arrochim, cantando aqui 

Chamo Tucum, um, um, um, um. 

 

247 - Eu vou rezar 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Eu vou rezar que é para todo mundo 

ver 

Pai Nosso que estás no Céu,  

Vós queira me defender 

Pão Nosso de cada dia 

Jesus no alto da cruz, sofreu toda 

agonia 

 

Eu pedi e meu Pai me deu 

Para eu nunca me esquecer de São 

Irineu 

A cruz Ele sempre consagrou 

É no Céu e na Terra, aqui está o 

meu amor 

 

Amei e bem soube amar 

Meu Mestre me chamou, eu vim lhe 

acompanhar 

Jesus Ele tem todo amor 

É aqui que Ele está, e é aqui que eu 

estou 

 

Esta mensagem ele mandou 

explandir 

Quem não quiser escutar, faça favor 

ouvir 

Meu Mestre Ele não se esconde 

Eu sempre estou atento com o 

Santíssimo Sacramento 

 

Não digas que o Mestre não tem 

saber 

Ele bem ensinou e você não quis 

aprender 

Agora é que eu quero ver 

É andar direitinho sob pena de 

sofrer. 
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248 - Ewê 

       (Chandra Lacombe) 

 

Ewê é minha mãe, Ewê 

Ewê quer meu pai, Ewê 

Ewê me deu força para poder viver 

 

Quando entrei na floresta 

Pedi licença para entrar 

Eu fui recebido por meu Pai 

Ossanha 

 

Ewê é minha mãe, Ewê 

Ewê quer meu pai, Ewê 

Ewê me deu força para poder viver 

 

Esse grito é tão lindo 

E faz a gente viajar 

É meu Pai Ossanha 

Que aqui vai passar 

 

Ewê é minha mãe, Ewê 

Ewê quer meu pai, Ewê 

Ewê me deu força para poder viver 

 

Quando estiveres chorando 

Por alguém te abandonar 

Estou aqui bem perto 

Contigo eu vou ficar 

 

Ewê é minha mãe, Ewê 

Ewê quer meu pai, Ewê 

Ewê me deu força para poder viver. 

 

 

 
 

249 - Examine a consciência 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Examine a consciência 

Examine direitinho, 

Sou Pai e não sou filho 

Mas eu não faço assim 

 

Chamo de um a um 

A todos eu mostro o caminho 

Fazendo como eu mando 

Tudo fica bem facinho 

 

Todos podem se lembrar 

Do tempo de Noé 

A Doutrina do meu Pai 

Eu ensino como é 

 

Vamos meus irmãos  

Vamos todos se humilhar 

Pedir nosso perdão 

Para o Nosso Pai nos perdoar 

 

Quem quiser que se agüente 

Não tem a quem se queixar 

Eu bem que avisei 

Que havia de chegar. 

 

 

250 - Fé 

        (Roberto e Erasmo Carlos) 

 

Na linha do horizonte,  

Do alto da montanha 

Por onde quer que eu ande 

Esse amor me acompanha 

 

A Luz que vem do alto 

Aponta o meu caminho 

É forte no meu peito 

Eu não ando sozinho 

 

Te vejo pelos campos,  

Te sinto até nos ares 

Te encontro nas montanhas 

E te ouço nos mares 

 

Você é meu escudo, 

Você pra mim é tudo 

Minha fé me leva até Você 

 

Pra quem te traz no peito 

O mundo é mais florido 

A vida aqui na Terra  

Tem um outro sentido 

 

Eu ando e não me canso 

Esqueço a minha cruz 

Firme nesse rumo 

Que a Você me conduz 

 

Em todos os momentos 

Que eu olho pro espaço 

Sou forte e minha fé  

Me faz um homem de aço 

 

Você é meu escudo,  

Você pra mim é tudo 

Minha fé me leva até Você. 

 

 

251 - Festa Cigana 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

A fogueira acesa é um convite pra 

girar 

Noite perfumada com magia no ar 

Tambores rufando anunciam a 

chegada 

De caravanas que cruzaram a 

estrada 

Ciganos em festa e com brilho no 

olhar 

Convidam o seu povo para bailar 

 

Gira Cigana 

Baila cigana 

Teu povo quer te ver girar 

 

252 - Filha de Iemanjá 

        (Domínio público) 

 

E… Iemanjá 

És minha Rainha  

Vós sois a Pureza Divina  

Eu sou, eu sou sua filha  

 

E… Iemanjá  

Minha Mãe querida 

Nas tuas águas eu jamais vou ter 

receio  

Eu reconheço, eu sou Luz Divina. 

 

253 - Filho, se aproxime 

         (Raquel Montagna) 

No relento, descanso 

Perto da margem do rio 

Em silêncio canto 

A quem já partiu 

 

Levas um pouco de mim 

Do Sagrado Coração 

Que um dia já serviu 

A Deus Pai Mãe 

 

Se despede meu Irmão 

De amigos e queridos 

Que doaram para ti 

Seus preciosos ensinos 

 

Te apresenta a Teu Pai 

E se curve perante altar 

Do Céu maior que desce 

O Portal que vem chamar 

 

Filho, se aproxime 

Mostre todo seu primor 

Às faces da Lua Branca 

Renasça, Oh! Redentor!  

http://letras.mus.br/chandra-lacombe/
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254 - Firmeza 

         (Mestre Irineu - 70) 

 

Firmeza, firmeza, 

Firmeza eu peço a Deus  

Aplanai meu coração 

Eu quero ser um filho Seu 

 

Firmeza, firmeza 

Eu recebo com alegria 

A quem eu peço firmeza 

É à sempre Virgem Maria 

 

Firmeza, firmeza 

Eu recebo é com amor  

A quem eu peço firmeza 

É a Jesus Cristo Redentor 

 

Firmeza, firmeza 

Para seguir na Santa Luz 

A quem eu peço firmeza 

É ao coração de Jesus  

 

Firmeza, firmeza  

Firmeza no pensamento 

A quem eu peço firmeza 

É ao nosso Deus Onipotente 

A quem eu peço firmeza 

Para ser feliz eternamente. 

 

 

255 - Firmeza do Ser 

        (Raquel Montagna) 

 

Quem está aqui presente 

Se aprume e venha ver 

Santo Daime está chegando 

Ele faz estremecer 

 

Sentir no coração 

A ação do Divino Ser 

Ele traz todo Mistério 

Toda Cura e Poder 

 

Quem não sabe, venha ver 

O amor do Divino Pai 

As palavras e o saber 

Do Poder Universal 

 

A Virgem Mãe Maria 

Com sua luz e gratidão 

Traz eterna complitude 

E consolação no coração 

 

Se tu pedes e não vê 

O Poder do Divino Pai 

Pedes licença ao teu Ser 

E ao Grande Pai te apresentar. 

256 - Flor das Águas 

        (Mestre Irineu - 226) 

 

Flor das Águas 

Da onde vem, para onde vai 

Vou fazer  minha limpeza 

No coração está meu Pai 

 

A morada do Meu Pai 

É no coração do mundo 

Aonde existe todo amor 

E tem um segredo profundo 

 

Este segredo profundo 

Está em toda a humanidade 

Se todos se conhecerem 

Aqui dentro da verdade. 

 

 
 

257 - Flor de Jagube (2x) 

        (Mestre Irineu -38) 

 

Eu venho da floresta 

Com meu cantar de amor  

Eu canto com alegria 

A minha Mãe que me mandou 

 

A minha Mãe que me mandou 

Trazer Santas Doutrinas 

Meus irmãos todos que vêm 

Todos trazem este Ensino 

 

Todos trazem este Ensino 

Para aqueles que merecer 

Não estando nesta Linha 

Nunca é de conhecer 

 

Estando nesta Linha 

Deve ter amor 

Amar a Deus no Céu 

E à Virgem que nos mandou. 

 

 
 

258- Flor do campo 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Vem o Sol ela floresce, com a Lua 

ela anoitece 

Flor do campo se ilumina, natureza 

que ensina 

 

Brisa suave a soprar, passarinhos a 

voar 

Fina flor que se ilumina, natureza 

que ensina 

 

O orvalho no meu rosto, fina flor 

sinto teu gosto 

Jardineiro por favor cuide dessa 

bela flor 

 

Quero ser um jardineiro e cuidar do 

jardim inteiro 

Rainha cubra com seu manto, 

minha querida flor do campo. 

 

 
 

259 - Flores 

        (Raquel Montagna) 

 

De flores a abrir 

De perfume de Jasmim 

São presentes do meu Pai 

Vamos todos só sentir 

 

Chuva dos céus 

Cai um véu de luz e flor 

Rosa, branco e dourado  

E anjos cantam com louvor 

 

Acende a chama, o coração 

Perfuma meu caminho 

Minha alma chora e canta 

Agradecemos com carinho. 
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260 - Fogo da vida 

        (Andréia Mürmann) 

 

Espírito Santo 

Escarlate de amor 

O Poder que nos toca 

É o Poder do Divino 

 

A vida é eterna 

A vida é energia 

É a benção de Deus 

É o que nos conduz 

 

Nos conduz para a Luz 

O amor entre irmãos 

O amor em nós mesmos 

A vontade de Deus 

 

O Fogo da Vida 

Vamos perceber 

E assim melhorarmos 

Cada amanhecer 

 

Que lindo este Fogo 

Vibrando em meu ser 

É o Espírito Santo 

Nos inunda de amor 

 

Dom Divino da vida 

Que pulsa na Terra 

No sangue se espalha 

Para os corações 

 

O presente que é a vida 

É para usar direitinho 

Chama viva e completa 

Traz a força do amor 

 

Acendendo este fogo 

É a vida que renova 

Evolução infinita 

Para o caminho de luz. 

 

 

 

 

261 - Formosa 
         (Mestre Irineu - 4) 

  

Formosa formosa  

Formosa é bem formosa 

Formosa é bem formosa 

Tarumim tu sois formosa 

Formosa é bem formosa 

 

Formosa formosa 

Formosa é bem formosa 

 

Tarumim eu estou com sede 

Tarumim tu me dá água 

Tarumim tu sois Mãe D'àgua 

Tarumim tu sois formosa formosa 

Formosa é bem formosa. 

 

262 - Fortaleza 

        (Mestre Irineu - 106) 

 

Estando nesta Fortaleza 

Onde me radeia o sol 

Encostado a meu Império 

Dono da Força Maior 

 

Dono de todo Poder 

E dono da Força maior 

E Ele é quem me ensina 

Para ensinar os menores 

 

Para ensinar os menores 

Para todos aprender 

Para sempre louvar a Deus 

E saber agradecer. 

 

 

263 - Ganesha, Ganesha 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Ganesha, Ganesha, Oh! Imortal 

Minha Força Divina faz aflorar 

 

Libera os obstáculos para se 

chegar 

Ao Pés de Lótus de nosso Avatar 

 

Eu canto porque sinto que devo 

lutar 

Com muita firmeza e seguro 

Triunfar 

 

A Tua majestade eu capto ao 

respirar 

/E agora meu coração começa a 

palpitar/ (2x) 

 

 
 

264 - Ganesha, Ganesha 

       (Devocional Sai Baba) 

 

Ganesha, Ganesha 

Ganesha, Ganesha 

Senhor me abra os caminhos, 

Ganesha 

Na flor mostre os espinhos 

Na dor me leve ao seu amor, 

Ganesha 

 

Ganesha, Ganesha 

Ganesha, Ganesha 

Me leve ao meu destino, Ganesha 

Me eleve ao Divino 

Senhor, Deus Menino, Ganesha. 

 

 

 

265  - Graças a Deus 

         (Mad. Maria Brilhante) 

 

Graças a Deus  

Aonde eu estou tem Daime  

Graças a Deus  

Daime nunca me faltou 

 

Sou uma Árvore  

Roseante em uma flor  

Graças a Deus  

Aonde o Daime está estou. 

 

Louvar a Deus  

E amar com todo amor  

São João Batista  

É o nosso Protetor 

 

São João Batista  

E a sempre Virgem Maria  

É Quem nos Guia  

Neste Caminho com Amor. 
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266 - Grande confirmação 

         (Raquel Montagna) 

 

Reunidos no salão 

Os irmãos em harmonia 

É chegado Mãe Maria 

E também Juramidam 

 

Eles trazem a Primozia 

Da verdade do saber 

Quem escolhe esta estrada 

É preciso aprender 

 

Pelos passos da clareza 

Se chega à Soberania 

Com humildade e respeito 

Se entrega à Doutrina 

 

Cada um agora sente 

Aperto no coração 

É chegado a Santa Hora 

Da Grande Confirmação 

 

Filha, que te apresentas 

A medalha receber 

Agradece os teus ensinos 

E se faça merecer 

 

Peça sempre à Virgem Mãe 

A Estrela te guiar 

Não temas o que aparecer 

Confie e faça brilhar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

267 - Grandioso És Tu 

        (Carl Gustaf Boberg) 

 

Senhor meu Deus, quando eu 

maravilhado 

Os grandes feitos vejo de Tua mão, 

Estrelas, mundos e trovões rolando, 

A proclamar Teu Nome na 

amplidão. 

 

Canta minh'alma, então, a Ti 

Senhor: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 

Canta minh'alma, então, a Ti 

Senhor: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 

 

Quando atravesso bosques e 

florestas, 

Ouvindo  a brisa, pássaros cantar, 

Ou vejo, além, montanhas altaneiras 

O Teu poder em  glória proclamar, 

 

Canta minh'alma, então, a ti Senhor: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 

Canta minh'alma, então, a Ti 

Senhor: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 

 

Quando percebo que na cruz 

maldita, 

Por Teu amor Jesus morreu por 

mim, 

E me livrou do jugo do pecado, 

Ali vertendo sangue carmesim, 

 

Canta minh'alma, então, a Ti 

Senhor: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 

Canta minh'alma, então, a Ti 

Senhor: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 

 

Quando afinal em resplendor e 

glória, 

Jesus abrir as portas da mansão, 

Eu hei de estar de joelhos entre os 

santos, 

Na mais humilde e vera adoração, 

 

E então cantar eternamente ali: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 

E então cantar eternamente ali: 

Grandioso és Tu, Grandioso és Tu! 
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268 - Gratidão 

        (Autor desconhecido) 

 

Queridos pais, avós, e demais 

ancestrais 

Por terem tecido o meu caminho, 

imensa gratidão 

Pela imensidão dos seus sonhos 

Que de alguma forma se tornaram 

Hoje a minha realidade. 

 

A partir 

Deste ponto e com muito amor, 

Dou luz à tristeza que houve 

Nas gerações passadas. 

 

Dou luz à raiva, 

Às partidas prematuras, aos nomes 

não ditos, 

Aos destinos trágicos, traumáticos. 

 

Dou luz à flecha 

Que cortou caminhos 

E tornou a caminhada 

Mais fácil para nós. 

 

Dou luz à alegria, 

Às histórias repetidas. 

 

Dou luz ao não dito, 

Às sombras e aos segredos de 

família. 

 

Dou luz às histórias 

De violência e ruptura entre casais, 

Pais e filhos, e entre irmãos. 

 

Dou luz a todas as memórias 

De limitação, a todas as crenças 

Destrutivas que permeiem 

Meu sistema familiar. 

 

Aqui e agora 

Semeio uma nova esperança, 

Alegria, união, prosperidade, 

Entrega, equilíbrio, ousadia, e fé! 

 

E que sejam 

O Tempo e o Amor os responsáveis 

Por curar todos enganos 

E reunir toda separação 

 

Que sejam agora 

Passado e futuro cobertos 

Com um arco-íris de luzes 

Que curem os relacionamentos. 

 

 

Neste instante, 

Que a força e a bênção 

De cada geração 

Alcancem a geração seguinte! 

 

Que Assim Seja. E Assim É!”. 

 

OM Namo 

Narayanaya, OM Namah Shivaya 

Aho Mitakuye Oyassin 

 

“Por todas as nossas Relações!” 

 

OM Namo 

Narayanaya, OM Namah Shivaya 

Aho Mitakuye Oyassin 

 

“Por todas as nossas Gerações!” 

 

OM Namo 

Narayanaya, OM Namah Shivaya 

Aho Mitakuye Oyassin 

 

“Por todos os nossos Ancestrais!” 

 

OM Namo 

Narayanaya, OM Namah Shivaya 

Aho Mitakuye Oyassin 

 

“Por todos os nossos Ancestrais!” 

 

Aho Mitakuye Oyassin 

“Por todos os nossos Ancestrais!” 

 

Aho Mitakuye Oyassin  

“Por todos os nossos Ancestrais! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

269 - Guerreira do Vento 

         (Eliane Haas) 

  

Ó Iansã minha Guerreira do Vento 

Vós me arme com seu raio 

Pra esfriar meu pensamento 

 

Ó Iansã  no seu Círculo de Luz 

Me incendeia a coragem 

Com mão firme me conduz 

 

Ó Iansã com a taça e a espada 

Me cobre com sua capa 

Me abre essa estrada 

 

Ó Iansã  dona deste bambuzal 

Me traga seus Nove Eguns 

Para expulsar todo o mal 

 

Ó Iansã  Rainha e Mãe querida 

Reconheço e sou fiel  

A quem eu devo esta vida 

 

Ó Iansã  Doce Guerreira da Paz 

Na luta consigo próprio 

É que a vitória nos traz. 

 

 

 

 

270 - Guerreira Iansã 

         (Raquel Montagna) 

 

Rainha de vermelho 

Coral é sua guia 

Do leque que venta 

Guerreia se apresenta 

 

Dança e seduz 

Aos olhos de Exu 

Encanta e ilumina 

Os filhos da ventania 

 

Seus raios e trovoadas 

Atingem o destino 

Abrem o caminho 

Selando com o Divino 

 

Na rua de costas 

Seu trabalho anuncia 

Eparrê, oh Mãe Iansã 

Firmando Soberania. 
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271 - Guerreiras 

         (Raquel Montagna) 

 

Guerreiras dos montes 

Das águas e ventos 

Lutam pela Paz 

E a vitória se faz 

 

Guerreiras da Luz 

Correm os quatro cantos 

Protegem e seguram 

Os irmãos em pranto 

 

Um grito é entoado 

O chamado é ouvido 

A presença de Deus Pai 

Pelos raios de força e paz 

 

Okê, Odoiá, Eparrê! 

Guerreiras de demandas 

O aposento consagrado 

Recebe a todo soldado. 

 

 

 

 

272 – Guerreiro da paz 

          (Orestes Grokar) 

 

Eu chamo a força, eu chamo a força 

Eu chamo a força 

Força das pedras para me firmar  

Eu chamo a terra, eu chamo a terra 

Eu chamo a terra 

Eu chamo a terra para me enraizar 

 

Eu chamo o vento, eu chamo o 

vento  

Eu chamo o vento 

Eu chamo o vento, vem me elevar 

Eu chamo o fogo, eu chamo o fogo  

Eu chamo o fogo 

Eu chamo o fogo para me purificar 

 

Eu chamo a Lua, chamo o Sol 

chamo as estrelas 

Chamo o universo para me iluminar 

Eu chamo a água, chamo a chuva 

e chamo o rio 

Eu chamo todos para me lavar 

 

Eu chamo o raio, o relâmpago e o 

trovão 

Eu chamo todo o poder da criação 

Eu chamo o mar, chamo o céu e o 

infinito 

Eu chamo todos para nos libertar 

Eu chamo Cristo, eu chamo Budha 

Eu chamo Krishna 

Eu chamo a força de todos orixás 

Eu chamo todos com suas forças 

divinas 

Eu quero ver o universo iluminar 

 

Eu agradeço pela vida e a coragem 

Ao universo pela oportunidade 

E a minha vida eu dedico com amor 

Ao sonho vivo da nossa 

humanidade 

 

Sou mensageiro, sou cometa, eu sou 

indígena 

Eu sou filho da nação do Arco Íris 

Com meus irmãos eu vou ser mais 

um guerreiro 

Na nobre causa do Inka Redentor 

 

Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro e 

vou lutando 

A minha espada é a palavra do 

amor 

O meu escudo é a bondade no meu 

peito 

E o meu elmo são os dons do meu 

Senhor 

 

Eu agradeço a nossa Mãe e ao 

nosso Pai 

E aos meus irmãos por todos me 

ajudar 

A minha glória para todos eu 

entrego 

Porque nós todos somos um  nesta 

união 

 

Ñdarei a sã 

Ñdarei a sã 

Ñdarei a sã 

 

Desde o princípio 

todos nós somos irmãos! 

Orei ouá 

Orei ouá 

Orei ouá 

 

Viva o Poder de todo o universo! 

 

 
 

273 - Guia de Santa Maria 

         (Clarice) 

Esta é a Guia 

De Santa Maria 

Que aqui nos trouxe 

Para ensinar 

 

Para ensinar 

Com muita harmonia 

Que é chegado o dia  

De se transformar 

 

Quem aqui chegou 

E aqui ficou 

Seu lugar achou 

Para se curar 

 

Para se curar 

Dentro da verdade 

E com humildade 

Seu perdão buscar 

 

Esta nossa Escola 

Ela é Divina 

E a matéria é fina 

Vamos estudar 

 

Vamos estudar 

Que a lição é verdadeira 

Não é brincadeira  

E temos que provar 

 

A prova é o amor 

E só amando o outro 

Como a si mesmo 

Podemos chegar 

 

Podemos chegar 

Junto ao nosso Pai 

E à nossa Mãe 

E em seu Reino morar. 

 

274– Harmonia dos elementos 

         (Jacson Carpes e Patrícia 

Parmeggiani Teixeira) 

 

Queima em mim o que eu não 

quero mais 

Que o fogo me traga paz 

 

A água limpa minha alma 

E que me traga calma 

 

O ar me enche de esperança 

E me faz voar como criança 

 

A terra firma a caminhada 

Guia meus passos na jornada. 
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275 - Harmonia, verdade e 

perdão 

        (Vera Froes) 

 

Harmonia, verdade e perdão 

São os três pontos que seguram esta 

união 

Eu peço meus irmãos  

Prestem atenção   

Que o Mestre do Astral  

Está olhando a sessão 

 

As doenças que aparecer 

É disciplina  

Pra quem faz por merecer 

Pedir aos espíritos curadores 

Da Linha de Arrochim  

A Jesus Cristo Redentor 

 

Ter fé e esperança no pedido 

Pensar em Deus e na nossa  

Virgem Mãe 

Não ter medo de morrer  

E se sair correndo  

É pior para você 

 

Com calma e tranqüilidade 

O seu caminho 

Vai se luminar 

Te lembra do Velho Juramidam 

Ele está sempre presente 

E segura a sua mão. 

 

 
 

276 - Hino a São Miguel 

        (Mestra Azkia -  Hinário do 

Caminho sem fronteiras da  

Fraternidade Pachamama) 

  

Meu São Miguel 

Chefe dos Anjos 

Das Falanges lá do Céu  

Daí-me Tua força  

Daí-me Fé pra prosseguir  

Neste caminho que escolhi  

 

Meu São Miguel  

Em Teu Jardim peço licença para 

entrar  

Das tuas flores com carinho eu vou 

cuidar  

Sementes boas vou plantar  

Meu São Miguel  

Aqui agora eu peço a Vossa 

proteção  

Daí-me coragem, segurai a minha 

mão  

Para cumprir minha missão  

 

Meu São Miguel  

Que a Vossa Graça se estenda a 

cada irmão  

E ao mundo inteiro trazei Vossa 

proteção  

E aqui eu faço uma oração  

 

Meu São Miguel  

Que a Vossa Graça se estenda a 

cada irmão  

E ao mundo inteiro trazei Vossa 

proteção  

E aqui eu faço uma oração  

 

São Miguel à frente pra me 

defender  

São Miguel atrás para me proteger  

À direita e à esquerda  

Pra me acompanhar  

São Miguel abaixo  

Pra me sustentar  

 

São Miguel acima para me iluminar  

São Miguel, São Miguel  

Aonde quer que eu vá  

Pelo vosso amor  

Eu peço, por favor  

Protegei-me aqui  

E em todo lugar. 

 

 

 

 

277 - Hino Ciranda de Iemanjá 

         (Fernando Beltran) 

 

Com a brisa da noite que chega do 

mar 

Tua doce lembrança me leva a 

cantar 

 

Luz das estrelas, brilho do luar 

Perfume de rosa, espuma do mar 

Luz das estrelas, brilho do luar 

Perfume de rosa, é Mãe Iemanjá 

 

Cantando e louvando a beleza que 

há 

Recebo o presente que tens pra me 

dar 

 

Brilho da rosa, na luz do luar 

Espuma de estrelas, perfume do mar 

Brilho da rosa, na luz do luar 

Espuma de estrelas, é Mãe Iemanjá 

 

Este canto tão doce a brisa vai levar 

Pela noite da minha Rainha do Mar 

 

Brilho de estrelas e as luzes no mar 

Espuma com rosas, perfuma o luar 

Brilho de estrelas e as luzes no mar 

Espuma com rosas pra Mãe 

Iemanjá. 

 

 

 
 

 

278 - Hino de agradecimento 

        (Elizabeth  Alves de Carpes) 

 

Quantas estrelas no céu 

Quantos peixinhos no mar 

Quantas conchinhas na areia 

É impossível contar 

 

Quantas abelhas nas flores 

Seu néctar doce a sugar 

Quantas sementes jogadas 

Na terra para germinar 

 

Flores colhidas no campo 

Para um ramalhete fazer 

Do mais puro e eterno perfume 

Para com amor oferecer 

 

Se fossemos pássaros alegre 

Voando ao amanhecer 

Iríamos voar pelo mundo 

A cantar e agradecer. 
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279 - Hino dos Orixás 

       (Grupo Musical Aruanã) 

 

Penso no dia que logo vai nascer 

E o meu peito se enche de emoção 

A esperança invade o meu ser 

Eu sou feliz e gosto de viver 

 

Pela beleza dos raios da manhã 

Eu te saúdo Mamãe Iansã 

Pela grandeza das ondas do mar 

Me abençoe Mamãe Iemanjá 

 

A mata virgem tem seu semeador 

Ele é Oxossi Okê Okê Arô! 

Na cachoeira eu vou me refazer 

Nas águas claras de Oxum Ai Eiô 

 

Se a injustiça faz guerra de poder 

Valha-me a espada de Ogum, 

Ogunhê 

Não há doença que venha me 

vencer 

Sou protegido(a) de Abaluaê 

 

Eu sou de Paz 

Mas sou um lutador 

A minha lei quem dita é Xangô 

A alegria já tem inspiração 

Na inocência de Cosme e Damião 

 

Não tenho medo 

Vou ter medo de que? 

Tenho ao meu lado Nanã Boruquê 

E essa Luz que vem de Oxalá 

Tenho certeza vai me iluminar 

 

Penso no dia que logo vai nascer 

E o meu peito se enche de emoção 

A esperança embate o meu ser 

Eu sou feliz e gosto de viver 

Pela beleza dos raios da manhã 

Eu te saúdo Mamãe Iansã 

 

//E essa Luz que vem de Oxalá 

Tenho certeza vai nós iluminar!// 

 
 

 

 

280 - Hoje é dia 

         (Raquel Montagna) 

Hoje é dia 

É outro dia 

Para mudar 

Pra se amar 

 

Vamos atentos 

Olhar o mundo 

Que está  

A rodar 

 

Gira gira 

Vendaval 

Faz cair 

Águas dos céus 

 

Limpa  

E clareia  

A escuridão  

Do meu céu  

 

Ilumina 

Do coração  

A ilusão 

Para acreditar 

 

Acreditar que 

Hoje é dia 

Já é outro dia  

Para mudar 

(Pra se amar) 

 

281 - Homem da terra 

        (Raquel Montagna) 

 

Sábio é o homem 

Que pisa na terra 

De pé no chão 

E alma completa 

 

Ele faz a lição 

De verdade pura 

Ajuda a cada irmão 

Conhecer a imagem sua 

 

O homem que vê 

Toda a criação 

Reconhece sua fé 

Em cada oração. 

 

 
 

 

282 – Ia  guiado pela Lua 

        (Mestre Irineu - 84) 

 

Ia guiado pela Lua 

E as estrelas de uma banda 

Quando cheguei em cima de  um monte  

Eu escutei um grande estrondo 

 

Este estrondo que eu ouvi 

Foi Deus do Céu foi quem ralhou 

Dizendo para todos nós  

Que tem Poder Superior 

 

Eu estava passeando 

Na praia do mar 

Escutei uma voz 

Mandaram me buscar 

 

Aí eu botei os olhos 

Aí vem uma canoa 

Feita de ouro e prata 

E uma Senhora na proa 

 

Quando Ela chegou 

Mandou eu embarcar 

Ela disse para mim 

Nós vamos viajar 

 

Nós vamos viajar 

Para um ponto destinado 

Deus e a Virgem Mãe 

Quem vai ao nosso lado 

 

Quando nós chegamos 

Nas campinas desta flor 

Esta é a riqueza 

Do nosso Pai criador. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://letras.mus.br/grupo-musical-aruana/
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283 - Ida  

        (Frei Kiko) 

 

Quem é que vai? (eu vou, eu vou) 

Quem é que vai? (eu vou, eu vou) 

Quem é que vai nesta barca de 

Jesus, quem é que vai? 

 

Tem muita gente, esperando por 

você! 

A caminhar, esperando por você! 

Todos cantando, esperando por 

você! 

Juntos por Jesus, esperando por 

você! 

 

E tem lugar, esperando por você! 

Para sentar, esperando por você! 

A barca está, esperando por você! 

Para partir, esperando por você! 

 

Jesus está, esperando por você! 

Com um sorriso, esperando por 

você! 

A caminhar, esperando por você! 

Com a multidão, esperando por 

você! 

 

A sua mão, esperando por você! 

A acenar, esperando por você! 

Chamando o bem, esperando por 

você! 

De coração, esperando por você! 

 

Quem é que vai. 
 

 

 

 

 

 

284 - Iemanjá 

        (Domínio público) 

 

/Deixa o mal sair, deixa o bem 

entrar 

/Tudo é azul, nas ondas do mar. 

 

 

 
 

 

285 - Iemanjá 

        (Léo Artese) 

 

Luar se fez 

Um raio prateado 

Iluminando o Céu 

E as espumas do Mar 

 

Lindo clarão 

À beira-mar 

Vejo Mamãe Iemanjá 

 

Lá vem, lá vem 

Junto com suas sereias 

Nos abençoar 

Rainha Iemanjá 

 

Dona das águas 

Tu és Mãe 

Oh! Janaina Odoiá 

 

Iluminai 

Minhas profundas águas 

Para eu decifrar 

Mistérios de meu mar 

 

Desse meu mar 

De emoções 

Rainha vem iluminar 

 

Iemanjá 

Princípio gerador 

Amor fundamental 

Tão puro e maternal 

 

Iemanjá 

Vem confortar 

Oh! Janaina Odoiá. 

 

 

 

 

 

286 - Iemanjá, Omio! 

         (Raquel Montagna) 

 

Iemanjá, Omio 

Hei Sarava 

Omio Iemanjá 

És Rainha do Mar 

Refrão 

 

De beleza rara 

Se mostra ao luar 

Com sua magia 

Vem se apresentar 

 

Refrão 

 

O mar marejou 

Cantou a Sereia 

Seu canto na areia 

Lhe trouxe o primor 

 

Refrão 

 

Barqueiro e veleiro 

A beira esperar 

Por suas promessas 

De vir lhes buscar 

 

Refrão 

 

Sua estrela brilhou 

Guiou o marinheiro 

Que rosas lhe trouxe 

Aqui neste Cruzeiro 

 

Refrão 

 

Oh! ondas do mar 

Devolvem os pedidos 

Feitos a Iemanjá 

Que um dia atendidos 

 

Refrão 

 

Saravá Iemanjá 

Mãe deste mar 

Recebe seus filhos  

Que estão a lhe saudar 

 

Refrão 

 

Ponde na alma 

Amor incondicional 

Rogando a Oxalá 

Que é Pai Universal 

Refrão 

 

Marola do mar 

Agora vem encerrar 

Os cantos às Sereias 

Neste fim de luar. 

 

 

http://grupodecantonsa.net/diversos/199-ida-quem-e-que-vai
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287 - Ilumina minha Mãe 

        (Marie Gabriella Pandovan) 

 

Ilumina minha Mãe esse medo por 

favor 

Me mostra a liberdade de viver no 

seu amor 

Me leva às profundezas das minhas 

emoções 

Para eu ver com clareza 

inconscientes negações 

Que me deixam dormindo em 

distorcido prazer 

Seguindo distraído tão distante de 

Você 

 

Como Vós eu quero ser, como a 

Lua a clarear 

Refletindo a luz do Sol para a noite 

iluminar 

Rumo ao oceano nas suas águas 

brincar 

Na beleza apreciando para a vida 

celebrar 

 

Ilumina óh! Minha Mãe esse medo 

por favor 

Me mostra a liberdade de viver no 

Seu amor 

Me leva às profundezas das minhas 

emoções 

Para eu ver com clareza 

inconscientes negações 

Que me deixam dormindo em 

distorcido prazer 

Seguindo distraído tão distante de 

Você 

 

Como Vós eu quero ser, como a 

Lua clarear 

Refletindo a luz do Sol para a noite 

iluminar 

Rumo ao oceano nas suas águas 

brincar 

Na beleza apreciando para a vida 

celebrar 

 

Óh Mãe, óh Mãe de Deus 

Proteja os filhos Seus 

Óh Mãe, óh Mãe de Deus    

Perdoe os filhos Seus 

Óh Mãe, óh Mãe de Deus 

Proteja os filhos Seus 

Óh Mãe, óh Mãe de Deus 

Perdoe os filhos Seus 

 

 

 

Deixa a luz brilhar, alvo alvorecer 

A vida revelar a verdade do meu ser 

Deixa o Sol nascer dentro do meu 

coração 

O amor manifestar a mais pura 

gratidão 

Deixa a luz brilhar, alvo alvorecer 

A vida revelar a verdade do meu ser 

Deixa o Sol nascer dentro do meu 

coração 

O amor manifestar a mais pura 

gratidão 

 

Óh Mãe, Mãe Natureza 

Mostrai vossa beleza 

Óh Mãe, Mãe Natureza 

Mostrai vossa beleza 

Lembrai-nos a nossa essência 

Óh Mãe, Mãe Natureza 

Mostrai vossa beleza 

Óh Mãe, Mãe Natureza 

Mostrai vossa beleza 

Lembrai-nos da nossa essência 

 

Interceda junto ao Pai levando a 

minha oração 

O pedido é a benção que me traz a 

aceitação 

A Vós quero servir, junto a Ti quero 

seguir 

Aprendendo a dizer sim para tudo 

que há de vir 

Interceda junto ao Pai levando a 

minha oração 

O pedido é a benção que me traz a 

aceitação 

A Vós quero servir,  junto a Ti 

quero seguir 

Aprendendo a dizer sim para tudo 

que há de vir. 

 

Óh Mãe, óh Mãe de Deus 

Óh Mãe, óh Mãe de Deus 

Óh Mãe, óh minha Mãe 

Óh Mãe, óh minha Mãe. 

 

 

288 - Ilusão de divisão 

         (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Que lindo é olhar o Sol 

Por entre as folhas da mata 

 

Sol dividido 

Em múltiplas estrelas 

Que se movem, embalo das folhas 

ao vento 

O Sol, 

A Luz é uma só 

E as estrelas  

Ilusão de Divisão 

 

Vamos irmãos 

Cantar com amor, 

Atuando Cristo, 

Em nosso coração 

 

Emanar toda cura, 

Amor, paz e alegria 

Seres de Luz 

De Deus a Criação 

 

Inundar o planeta, 

Universo um só ser 

Todos  deuses em ação, 

Uma só Luz, a perfeição. 

 

 

289 - Impossível não crer 

         (Vilma Dantas) 

 

Olho em tudo e sempre encontro a 

Ti 

Estás no céu, na Terra, aonde for 

Em tudo que me acontece encontro 

o Teu amor 

Já não se pode mais deixar de crer 

no Teu amor 

 

/É impossível não crer em Ti 

É impossível não Te encontrar 

É impossível não fazer de Ti 

Meu ideal/ 

 

290 - Jardim 

         (Maria Hilleshein) 

 

Os Anjos cantam, cantam 

Louvores ao Senhor 

 

Espalham Bênçãos Divinas 

Jogando Flores de Amor 

 

Flores de Amor, Amor 

Do Jardim da Perfeição 

 

Flores de Amor plantadas 

Pelas nossas boas ações 

 

Os que já partiram 

Que estão neste jardim 

 

As Flores nos entregam 

Junto com o seu amor. 
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291 - Jardineiro 

        (Mestre Irineu - 79) 

 

Minha Mãe, minha Rainha 

Foi Ela que me entregou 

Para mim ser Jardineiro 

No Jardim de Belas Flores 

 

No Jardim de Belas Flores 

Tem tudo que eu procurar 

Tem primor e tem beleza 

Tem tudo que Deus me dá 

 

Todo mundo recebe 

As flores que vêm de lá 

Mas ninguém presta atenção 

Ninguém sabe aproveitar 

 

Para zelar este jardim 

Precisa muita atenção 

Que as flores são muito finas 

E  podem cair no chão 

 

O Jardim de Belas Flores 

Precisa sempre aguar 

Com as preces e os carinhos  

Ao nosso Pai Universal. 

 

 

 

 

292 - Jerusalém de Ouro - 

'Yerushalayim Shel Zahav' 
     (Naomi Shemer em 1967 para o 

Festival Canções de Israel)  

 

Como o ar de montanha e  

transparente como o vinho 

E o cheiro de pinho vem como o 

vento no entardecer 

Como voz de campainhas e quando 

a pedra e a árvore dormem 

Então também está sonhando minha 

cidade Jerusalém 

 

(Refrão)(2x) 

 

Jerusalém, Jerusalém, Tu És de 

cobre, ouro e luz 

Tu és cidade do meu Rei 

Senhor Jesus 

 

Como secaram as cisternas?  

E o mercado está vazio 

Ninguém visita o monte-templo 

Na cidade velha 

E nas cavernas que estão nas rochas 

os ventos chegam a chorar 

Ninguém mais desce a Jericó onde 

Jesus entrou 

 

(Refrão)(2x) 

 

Quando venho a cantar-te e a 

coroar-te de glória 

Sou o menor dos menores dos filhos 

teus, Jerusalém 

 

Teu nome queima os meus lábios 

como um beijo de amor 

Não me esquecerei jamais  

Jerusalém de Deus 

 

(Refrão)(2x) 

 

 

 

 
 

 

 

 

293 - Jesus Cristo 

        (Roberto Carlos) 

 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

 

Olho no céu e vejo 

Uma nuvem branca 

Que vai passando 

Olho na terra e vejo 

Uma multidão 

Que vai caminhando 

 

Como essa nuvem branca 

Essa gente não sabe aonde vai 

Quem poderá dizer o caminho certo 

É você, meu Pai 

 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

 

Toda essa multidão 

Tem no peito amor 

E procura a paz 

E apesar de tudo 

A esperança não se desfaz 

 

Olhando a flor que nasce 

No chão daquele que tem amor 

Olho no céu e sinto 

Crescer a fé no meu Salvador 

 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

 

Em cada esquina vejo 

O olhar perdido de um irmão 

Em busca do mesmo bem 

Nessa direção caminhando vem 

 

É meu desejo ver 

Aumentando sempre 

Essa procissão 

Para que todos cantem 

Na mesma voz essa oração 

 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

 

 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 

Jesus Cristo! Jesus Cristo! 

Jesus Cristo, eu estou aqui 
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294 - Jesus Homem, Cristo 

Ascensão 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Jesus Homem, Cristo Ascensão 

 

O amor que em mim manifestas, 

E a alegria, que levo a meus 

irmãos 

 

Jesus Homem, Cristo Ascensão 

 

Sois meu guia,  

Luz do meu caminho 

Que me leva, junto ao Pai 

 

Jesus Homem, Cristo Ascensão 

 

Tenho fé, de contigo estar 

Estás em mim, no meu coração 

 

Jesus Homem, Cristo Ascensão 

 

O exemplo, de ressurreição 

Ave Maria, Pai Nosso 

Jesus Cristo é nosso irmão. 
 

295 - Joana D’Arc 

        (Eliane Haas) 

 

Joana D’Arc atiçando o fogo 

Que vem queimar as larvas do astral 

Santa Guerreira me alio a Vós 

Nesta missão que quer consumir 

todo o mal 

 

Ao seu dispor coloco a minha 

espada 

Para cortar os laços da ilusão 

Que tanto sofrimento tem custado 

A todo o povo que se encontra na 

prisão 

 

Essa prisão que é só dos sentidos, 

Que cria um mundo na imaginação 

E acaba provocando tanto pranto, 

Tanto querer, tanto engano e 

frustração 

 

Joana heróica a sua luta é minha 

A Vós me junto para demolir 

Nesta limpeza que prepara a trilha 

Para os que chegam agora e vão 

construir 

 

As chamas brancas vão murchando 

as formas 

De tudo aquilo que está impedindo 

O ser humano de abrigar o Cristo 

E vivenciar tudo o que Ele está 

pedindo. 

 

 

 

296 - Jornada 

        (Raquel Montagna) 

 

Vamos adentrar 

Ao Espaço Sagrado 

Verde e branco 

As cores do passado 

 

A águia vem mirar 

Amostra o Grande Templo 

Todos juntos 

Vigiai todo momento 

 

Comungar com a Bebida 

Orar pela vida 

A terra e as águas 

Natureza, a alquimia 

 

Estamos aqui no centro 

Alguém vem nos falar 

Vigiai a sua vida 

Jornada esquecida 

 

De volta à estrada 

Ensinos leva do verde 

O branco ilumina 

O passo do descrente 

 

Crer na Virgem Mãe 

Nas palavras do Grande Pai 

O Filho traz a lição 

Verdadeira peregrinação. 

 

 

 

 

297 - Jurema abençoe 
         (Isabel Cristina Padilha) 

 

Jurema abençoe  

A minha cura  

E me traga ternura 

Para o meu coração 

  

Fique ao meu lado 

E segure minha mão 

Conduza-me 

À Luz do perdão. 

 

298 - Jurema Bela Cabocla  
        (Isabel Cristina Padilha) 

 

Jurema Bela Cabocla  

Sentada na Pedra de Xangô 

Recebe os raios da  Justiça 

Na noite de Lua Cheia 

 

Cabocla com tua pureza 

Irradia ao povo de todas as leis 

E  todas as raças 

A verdadeira Ordem Divina. 

 

 

 
 

299 - Jurema Cabocla das Matas 
         (Isabel Cristina Padilha) 

 

Jurema Cabocla das Matas 

Os Teus passos eu escuto 

Caminhando sobre as folhas  

Com os galhos caindo pelo chão 

Indo em direção ao riacho 

Onde  com suas mãos    cristalinas 

as águas 

Tornando-as puras 

Onde todo irmão que beber 

receberá Tua cura.         

 

300 - Kumbaya 

        (Canção norte-americana) 

 

Kumbaya, Senhor, Kumbaya (3x) 

Senhor, Kumbaya 

Alguém canta aqui, Kumbaya (3x) 

Senhor, Kumbaya 

Alguém reza aqui, Kumbaya (3x) 

Senhor, Kumbaya 

Alguém ri aqui, Kumbaya (3x) 

Senhor, Kumbaya 

Alguém é feliz, Kumbaya (3x) 

Senhor, Kumbaya 

Kumbaya, Senhor, Kumbaya (3x) 

Senhor, Kumbaya. 
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301 - Lá e aqui 

        (Raquel Montagna) 

 

O Céu que brilha mais 

É a essência, puro ser 

Da união da matéria 

E da alma, Divino Ser 

 

Uma viagem ao infinito 

Onde o laço é rompido 

Como a vida que se vive 

E a eternidade do vôo livre 

 

As asas são as luzes 

Que se formam com ar 

A água eleva a alma 

E a terra firma o estar 

 

Estando lá e aqui 

Sente o corpo, sente a alma 

Esta união e separação 

É ilusão da divisão 

 

Os corpos, a ilusão 

Da matéria à ascensão 

Na Terra o Templo Divino 

Na imensidão nova Criação. 

 

 
 

302 - Laranjeira 

        (Mestre Irineu - 60) 

 

Cada um tem um cabedal 

De acordo que Deus  lhe dá 

Para viver neste mundo 

É preciso procurar 

 

Laranjeira carregadas 

De laranjas boas 

Assim é algumas pessoas 

 

Vou vivendo e vou dizendo 

De acordo o que vai chegar 

O ouro que tem na terra 

É a Luz que brilha mais 

 

Laranjeiras carregadas 

De laranja boas 

Assim é algumas pessoas. 

 

303 - Lá vem ( Iemanjá) 

        (Domínio público) 

 

Lá  vem, lá  vem, a Rainha Iemanjá 

/Comandando suas Damas, as 

Princesas do Mar 

 

Lá vem, lá vem, a  Rainha  do Mar 

/Comandando  os Caboclos das 

Ondas do Mar 

 

Chegou, chegou,  quem veio pra 

curar 

/Lavando com as águas cristalinas 

do mar 

 

Do cipó, do fogo, da folha e da água 

/Que venha este Ponto  aqui 

encantar. 

 

304 - Lá vem, lá vem 

       (Pad. Marco G. Imperial) 
 

Lá vem, lá vem 

É a Rainha Iemanjá 

Lá vem, lá vem 

Com as Princesas do Mar 

 

Lá vem, lá vem 

É a Rainha Iemanjá 

Lá vem, lá vem 

Com as Princesas do Mar 

 

Lá vem, lá vem 

Carretel de ouro e prata  

Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 

dou-lhe três  

Ele é o Rei dos Reis  

 

Lá vem, lá vem 

Beirando a terra, beirando o mar  

Lá vem, lá vem 

É a Rainha Iemanjá 

 

Lá vem, lá vem 

É Jesus Cristo Redentor  

Lá vem, lá vem 

Com o Seu Reino de Amor  

 

Amor, amor 

É a Rainha do Mar  

Lá vem, lá vem 

É o Tesouro de Oxalá. 

 

 

 

305 – Lá vem o Sol 

         (Madrinha Rita) 

 

Lá vem o Sol nos curar 

Vamos todos se firmar 

No Sol, na Lua e nas Estrelas 

E na Rainha do Mar 

 

Cheguei, já estou aqui 

Ninguém queira duvidar 

O que meu Pai me ordena 

Eu tenho que afirmar 

 

Meu Pai, Vós nos abençoe 

Nos dando o Vosso conforto 

Que eu estando com Vós 

Jamais me considero morto. 

 

 
 

306 - Leão Branco 

        (Mestre Irineu -26) 

 

Meu Pai foi quem me fez 

Eu devo ter amor 

Sou filho do meu Pai 

Feliz eu devo ser 

 

Sou filho do meu Pai 

Eu devo ter amor 

Sou filho do meu Pai 

A minha Mãe me acompanhou 

 

A minha Mãe me acompanhou 

Mandou eu ensinar 

Os que forem filhos d’Ela 

Aprender ao menos a rezar. 
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307 - Lição 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Mistério Juramidam 

Eu quero comungar 

Me entrego  

Para Vós me iluminar 

 

Vós tens o Poder 

Do Pai Universal 

Cantar com amor 

E depois ir praticar 

 

No amor está o segredo 

Da Cura Universal 

Praticar o canta e ensina 

Proposta a ser cumprida. 

 

 

308 - Ligado em natureza 

        (Pad. Alfredo Motta) 

 

Eu ligado em natureza 

A natureza me convém 

/O que ela me transmite 

É o que de melhor existe 

Amar e querer bem/ (2x) 

 

/Eu vou seguindo 

Com alegria e com amor 

Seja o que Deus quiser  

Aqui na Terra 

Ou onde for/ Refrão 

 

Eu fitando a Santa Estrela 

A Vossa Luz me iluminou 

/Esta Estrela é Divina 

É a Estrela Matutina 

Guia do nosso Senhor/ (2x) 

Refrão 

 

Eu firmado nesta Estrela 

A Estrela Oriental 

/Com a Vossa clareza  

Me dá paz por natureza 

E Amor Universal/ (2x) 

Refrão 

 

 

 

309 - Limpa e purifica 

         (Raquel Montagna) 

 

O amor de Maria  

Virgem da Conceição 

Que conforta e alumia 

Toda criação 

 

Mãe e Seu manto 

De água dourada 

Cobre seus filhos 

E protege contra os males 

 

Apura oh Mãe! 

Todos os seres 

Limpa os corações 

Purifica as maldições 

 

Leva para as águas 

O que de luz não for 

Consagra e retorna 

O que preciso e sou 

 

Força e Poder 

Luz e Amor 

Estas são as chaves 

Para firmar o Criador. 

 

 

 
 

 

 

310 - Linha de Arroxim 

        (Mad.Áurea Altenhofen) 

 

Eu vou já, eu já vou aí 

Sigo feliz na Linha do Arroxim 

 

A Linha do Arroxim é Linha de 

Curador 

Traz a Santa Paz com muito Amor 

 

Eu vou já, eu já vou aí 

Sigo feliz na Linha do Arroxim 

 

Aproveitem meus irmãos 

Para a cura receber 

Limpar seu coração e com alegria 

viver 

 

Eu vou já, eu já vou aí 

Sigo feliz na Linha do Arroxim 

 

Os espíritos curadores 

Estão a nos ajudar 

Para nós todos iluminar 

 

Eu estou, eu estou aqui 

Sou Espírito de Amor 

Da Linha do Arroxim 

Tua cura recebestes 

Agradece meu irmão 

Viva sempre no amor  

E com perdão no coração 

 

Eu estou, eu estou aqui 

Sou Espírito de Amor 

Da Linha do Arroxim. 

 

311 - Linha do Tucum (2x) 

        (Mestre Irineu - 108) 

 

Eu canto aqui na Terra 

O amor que Deus me dá 

Para sempre, para sempre 

Para sempre, para sempre 

 

A minha Mãe que veio comigo 

Que me deu esta lição 

Para sempre, para sempre 

Para sempre eu ser irmão 

 

Enxotando os malfazejos 

Que não querem me ouvir 

Que escurecem o pensamento 

E nunca podem ser feliz 

 

Esta é a Linha do Tucum 

Que traz toda a lealdade 

Castigando os mentirosos 

Aqui dentro desta Verdade. 

 

 
 

 

312 - Linha Verde, Linha Branca 

         (Raquel Montagna) 

 

Uma estrela brilhou 

E a mata acendeu 

Caboclo que aqui chegou 

Pisa firme: quem sou eu? 

 

Tupi Tupi Mirim 

E da saia Pena Branca 

Desta Força Suprema 

Representa a Coroa 

 

Oke, okearô 

Juremar se apresentou 

Linha Verde, Linha Branca 

Oke, okearô. 
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313 – Loka Samastha Sukino 

Bhavantu  

             (Devocional Sai Baba) 

 

Que todos os seres, de todos os 

mundos, sejam felizes e bem-

aventurados (3x) 

 

Paz! Paz! Paz! 

 

314 - Louvado seja meu Senhor 

        (Azmaveth Carneiro Silva) 

 

Reunidos aqui 

Só pra louvar ao Senhor 

Novamente aqui 

Em união 

 

Algo bom vai acontecer 

Algo bom Jesus tem pra dar 

Reunidos aqui 

Só pra louvar ao Senhor(2x) 

 

Louvado seja meu Senhor (4x) 

refrão 

 

Por todas as criaturas, 

Pelo Sol e pela Lua 

Pelas estrelas do firmamento, 

Pela água e pelo fogo 

Refrão  

 

Por aqueles que agora são felizes 

Por aqueles que agora choram 

Por aqueles que agora nascem 

Por aqueles que agora morrem 

Refrão  

 

O que dá sentido à vida 

É amar-te e louvar-te 

Para que a nossa vida 

Seja sempre uma canção 

Refrão  

 

 

 

315 - Louvo Mãe  Maria 

        (Maria Salete Accordi e 

Patrícia Parmeggiani Teixeira) 

 

Louvo Mãe Maria 

Com seu Manto Azul 

Louvo Mãe Maria 

Mãe de todos nós 

 

Luz de Cristo 

Nos faz irmão 

Louvo Mãe Maria 

Com seu Manto Azul 

Louvo Mãe Maria 

Mãe de todos nós 

 

Doçura e Candura 

Derrama sobre a Humanidade 

 

Louvo Mãe Maria 

Com seu Manto Azul 

Louvo Mãe Maria 

Mãe de todos nós 

 

Redenção, Luz e Amor 

Humildade, Ascenção 

 

Louvo Mãe Maria 

Com seu Manto Azul 

Louvo Mãe Maria 

Mãe de todos nós. 

 
316 - Lua Branca (de pé) 

        (Mestre Irineu - 01) 

  

Deus te salve óh! Lua Branca 

Da luz tão prateada 

Tu sois minha Protetora 

De Deus Tu Sois Estimada 

  

Ó Mãe Divina do Coração 

Lá nas alturas onde Estás 

Minha Mãe lá no Céu 

Dai-me o perdão 

  

Das Flores do meu País 

Tu Sois a mais Delicada 

De todo o meu Coração 

Tu Sois de Deus Estimada 

  

Ó Mãe Divina do coração... 

  

Tu sois a Flor mais Bela 

Aonde Deus pôs a mão 

Tu Sois minha Advogada 

Ó Virgem da Conceição 

  

Ó Mãe Divina do Coração... 

  

Estrela do Universo 

Que me parece um jardim 

Assim como Sois brilhante 

Quero que brilhes a mim 

  

Ó Mãe Divina do coração... 

 

 

317 - Lua Branca na mata 

        (Raquel Montagna) 

 

Na mata a Rainha está 

Na imagem seu Ser há 

Sabedoria, fé e cura 

Vossa Mãe Lua Branca 

 

Na mata eu vi brilhar 

A Lua surgir do ventre 

Pelo chão a imagem pura 

Daquela que é Mãe Suprema 

 

Na mata a Rainha está 

Na imagem seu Ser há 

Sabedoria, fé e cura 

Vossa Mãe Lua Branca 

 

Na mata encostado à rocha 

Olhando para o céu aberto 

É o Caboclo verdadeiro 

Filha das matas, de Pai Guerreiro 

 

Na mata a Rainha está 

Na imagem seu Ser há 

Sabedoria, fé e cura 

Vossa Mãe Lua Branca 

 

Seu trabalho rico em flor 

Folha, pedra, água e cor 

Para a cura espiritual 

O chamado do Ser Superior 

 

Na mata a Rainha está 

Na imagem seu Ser há 

Sabedoria, fé e cura 

Vossa Mãe Lua Branca 

 

Seu Pai, obedeceu 

Cumpriu sua missão 

De ensinar aos seus irmãos 

A quem pediu compreensão 

 

Na mata a Rainha está 

Na imagem seu Ser há 

Sabedoria, fé e cura 

Vossa Mãe Lua Branca 

 

O ensino da floresta 

Traz magia ao luar 

Energia da Divina Mãe 

Unido à força de Pai Paxá 

 

Na mata a Rainha está 

Na imagem seu Ser há 

Sabedoria, fé e cura 

Vossa Mãe Lua Branca. 

 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 64 
 

318 - Lua de Cristal 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Minha Santa Maria 

Venha me confortar 

Minha Santa Maria 

Está a me iluminar 

 

Por vezes não te percebo 

E de ti me esqueço 

E vós como Mãe verdadeira 

Sempre comigo estás 

 

Suave como a brisa 

Livre como a fumaça  

Sois a extrema leveza 

Que disponível estás 

 

Me lembrando de Vós 

Clareia meu pensamento 

Me leva ao discernimento 

E me ensina o perdão 

 

Me firmo na Sua Luz 

A Lua sei que Sois Vós 

Que me leva ao caminho 

Da pureza de cristal 

 

Lua Branca de Cristal 

Sois a Mãe das mães 

Com Vós em meu coração 

Estou com Cristo também. 

 

 

 

319 –Luz, Cheiros  e Flor 

        ( Maria Salete Accordi ) 

 

Quantas cores, quanto cheiros 

Quanto, quanto, quanto há 

Tanta Essência, tanta Luz 

Do Pai Universal 

 

Qual, qual, qual se apresenta  

Se apresenta aonde está 

É buscando e crescendo 

Onde cada um está 

 

Toda cor, todo cheiro 

É a Luz do Resplendor 

Busca, busca tua Luz 

Busca, busca teu Amor 

 

Amor assim da cor 

Do Senhor Universal 

Tudo tem Arco-íris 

Tudo tem seu Resplendor 

 

Busca, busca, busca, busca 

Busca Luz e Cor Universal 

Busca, busca, busca, busca 

Cheiro, cheiro do Amor Universal 

 

Busca, busca, busca, busca 

Em teu irmão o Amor Universal 

Somos filhos do Pai Divino 

Somos filhos da Rainha Nossa Mãe 

 

Busca, busca esta Mãe 

Busca, busca o resplendor 

Busca, busca o Nosso Pai 

Busca. Busca Vossa Luz 

 

Somos todos irmãos 

Somos todos Luz e Flor 

Somos todos, somos todos 

Irmãos com muito amor. 

 

 

 

320- Luz da Vida 

        (Daniel Braun) 

 

A Luz da Vida está 

Presente em todos nós 

Revelando a Divindade do Senhor 

 

Luz Divina brilha em meu coração 

Acendendo a chama de Cristo   

Com amor 

 

A bondade que tu plantas 

Tu colherás 

A semente que germina 

Lhe  abençoará 

E dos frutos que surgirem 

Lá estará 

 

A revelação que nada se acabará 

Viveremos para amar 

Para Luz alcançar 

Jesus Cristo veio para nos salvar 

Nos salvar. 

 

321 - Luz Divina 

        (Roberto e Erasmo Carlos) 

 

Luz que me ilumina o caminho 

E que me ajuda a seguir 

Sol que brilha à noite, a qualquer 

hora, me fazendo sorrir 

Claridade, fonte de amor que me 

acalma e seduz 

Essa Luz só pode ser Jesus, essa 

Luz 

Raio duradouro que orienta 

O navegante perdido 

Força dos humildes, dos aflitos, paz 

dos arrependidos 

Brilho das estrelas do universo, o 

seu olhar me conduz 

Essa Luz, é claro que é Jesus, essa 

Luz 

 

Sigo em paz no caminho 

Da vida porque 

O caminho, a verdade, a vida é você 

Por isso eu te sigo 

Jesus, meu amigo 

 

Quero caminhar do seu lado e 

segurar sua mão 

Mão que me abençoa e me perdoa 

E afaga o meu coração 

Estrela que nos guia, Luz Divina, o 

seu amor nos conduz 

Essa Luz, é claro que é Jesus, essa 

Luz 

 

Luz que me ilumina o caminho 

E que me ajuda a seguir 

Sol que brilha à noite, a qualquer 

hora, me fazendo sorrir 

Claridade, fonte de amor que me 

acalma e seduz 

Essa Luz, é claro que é Jesus, essa 

Luz é claro que é Jesus 

 

Essa Luz, só pode ser Jesus, só 

pode ser Jesus 

 

Essa Luz, só pode ser Jesus, só 

pode ser Jesus 

 

Essa Luz, é claro que é Jesus, essa 

Luz Divina 

 

Essa Luz, essa Luz, essa Luz, essa 

Luz, é claro que é Jesus 

É Jesus, é Jesus 

 

Essa Luz, Luz Divina, é claro que é 

Jesus 

 

É claro que é Jesus 

 

Essa Luz, essa Luz, é claro que é 

Jesus 

Essa Luz. 
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322 – Luz do Amor 

          (Andréia Murmann) 

 

Sinta como tudo gira 

Sinta como tudo move 

/Sinta a Luz Divina 

A banhar-nos de energia/ 

 

Sinta a chuva caindo 

Sinta a dança do vento 

Sinta a beleza das flores 

E agradeça a presença de Deus 

 

Sinta a vibração do Sol 

Sinta a magia da Lua 

Sinta o dom do perdão 

Para compreender e amar 

 

E sentindo a natureza 

É que vamos respeitá-la 

/E viver em harmonia 

Colorindo o nosso ser/ 

 

Sinta a energia fluindo 

Sinta as cores vibrando 

/Como o balanço do mar 

Num dia de calmaria/ 

 

Sinta a Luz Curadora 

Preencher todo o corpo 

/Sinta o Ser Divino 

O nosso Ser Superior/. 

 
 

323 - Madrepérola 

        (Pedro Saint Germain) 

 

Vi brilhando no espelho d’água 

Duas meninas pérolas azuis 

Eram seus olhos, lâminas de espada 

Apontando a direção da luz 

Espelho d’água, oh! Meu espelho 

d’água 

Deixa eu cruzar o teu portal de areia 

Que é para a Senhora do Reino dos 

Peixes 

Me encantar, com o canto das 

Sereias 

 

Iê...Iemanjá... Iê...Iemanjá... 

Mãe do mar... Madrepérola!!! 

 

Vou mergulhar neste espelho 

d’água 

Brindar no cálice do sal da terra 

Viajar em seu navio de prata 

Iemanjá... Madrepérola!!! 

Oh! Dona d’água, Mãe das marés 

Santas águas, purificação 

Exorcize  as dores desse  mundo 

Iemanjá... Madrepérola!!! 

 

Iê...Iemanjá... Iê...Iemanjá... 

Mãe do mar... Madrepérola!!! 

 

 

 

324 - Mãe Antiga 

        (Carol Luanin) 

 

Mãe Antiga, ouço o teu chamado 

Mãe Antiga, ouço tua canção 

Mãe Antiga, ouço o teu riso 

Mãe Antiga, provo tuas lágrimas 

 

Ísis, Astarte, Diana, Hécate,  

Demeter, Kali, Inanna. 

 

 

 

 

325 - Mãe Celestial 
        (Mestre Irineu - 9) 

  

Eu peço e rogo 

Ó Mãe Celestial 

Que tudo enquanto eu tenho 

É Vós É quem me dá 

Ó Mãe Celestial 

  

Eu peço e rogo 

Ao Pai Celestial 

Que tudo enquanto eu tenho 

É Vós É quem me dá 

Ó Pai Celestial 

  

Eu peço e rogo 

Ó Mãe Celestial 

Que me dê a salvação 

E me bote em bom lugar 

Ó Mãe Celestial. 

 

 

326 - Mãe do Céu Morena 

         (Padre  Zezinho) 

 

Mãe do Céu Morena 

Senhora da América Latina 

De olhar e caridade tão Divina 

De cor igual à cor de tantas raças 

Virgem Tão Serena 

Senhora destes povos tão sofridos 

Patrona dos pequenos e oprimidos 

Derrama sobre nós as Tuas Graças 

 

Derrama sobre os jovens a Tua Luz 

Aos pobres vem mostrar o Teu 

Jesus 

Ao mundo inteiro traz o Teu amor 

de Mãe 

Ensina quem tem tudo a partilhar 

Ensina  quem tem pouco a não 

cansar 

E faz o nosso povo caminhar em 

paz 

 

Derrama a esperança sobre nós 

Ensina o povo a não calar a voz 

Desperta o coração de quem não 

acordou 

 

Ensina que a justiça é condição 

De construir um mundo mais irmão 

E faz o nosso povo conhecer Jesus. 

 

 

 

327 - Mãe Iemanjá 

        (Domínio público) 

 

/Das águas na areia eu vejo sereias 

do fundo do mar 

 

/Azul cintilante, Estrela brilhante, é 

Mãe Iemanjá 

 

/I iiii  , i iiiee,Ieemanjá 

 

 

328 - Mãe Maria 

         (Guilhermina) 

 

Mãe Maria venha a nós 

Com a sua Corte Celestial 

Mostrar o Jardim de Flores 

Que é o seu Amor Universal 

 

/Pai amado, Mãe Maria 

Tu és o caminho da vida/ 

Refrão 

 

O amor, o grande ensino 

Para a mente e o coração 

Trazido por Jesus Cristo 

Para dar a cada irmão 

Refrão 

 

Mãe Maria, Mãe Divina 

Tu és a Mãe do meu Senhor 

Olhai os Vossos filhos 

Rogamos por Teu amor 

Refrão 

https://www.youtube.com/channel/UCzGaP65j18qc-hLoKrB8Wzg


                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 66 
 

329 - Mãe Terra 

         (Eliane Haas) 

 

Mãe Terra, globo azul tão 

pequenino 

Em porto bem no meio do caminho 

Girando dentro da escuridão 

Um barco solto na imensidão 

 

Jardim de água, pedra, fruto e flor 

Semente que é regada pelo amor 

Nós temos que lutar com mais 

firmeza 

Salvando a nossa Mãe Natureza 

 

Ó Deusa do ar, do fogo e do mar 

Regida pela força do luar 

Rogamos perdão pra todo que erra 

E Luz pra que se acabe toda a 

guerra 

 

Maria que foi a Mãe de Jesus, 

Chorou ao ver Seu Filho na cruz 

Senhora que pratica piedade, 

Colheu toda a nossa humanidade 

 

Rainha nos dá vida e alimento 

Presente conosco em todo o 

momento 

Educa com as plantas do poder 

Recebe nosso corpo após morrer. 

 

 

330 - Magia do amor 
        (Patricia P. Teixeira of.p/ 

Raquel Montagna) 

 

Quando se ora, se pede o Amor 

Quando se canta, se louva o Amor 

Quando se baila, se envolve no 

Amor 

Magia do Amor 

 

É sentimento que transborda 

E transparece na retina 

Dos olhos firmes e verdadeiros 

De alma pura e cristalina 

 

Quando se ora, se pede o Amor 

Quando se canta, se louva o Amor 

Quando se baila, se envolve no 

Amor 

Magia do Amor 

 

Revela a essência que se guarda 

Em fonte de pura Alquimia 

Com seus mistérios e segredos 

Da grande Magia 

Traz a Força e o Poder 

Dos Ensinos da Doutrina 

Unindo todos os irmãos 

Em busca da Sabedoria 

 

Quando se ora, se pede o Amor 

Quando se canta, se louva o Amor 

Quando se baila, se envolve no 

Amor 

Magia do Amor. 

 

 

 

331 - Magia Eterna 

        (Raquel Montagna) 

 

No círculo de Luz 

A proteção nos conduz 

Fogo, água, terra e ar 

A união faz brilhar 

 

A chama se acende 

Brilha o céu em pureza 

Alma límpida e serena 

Do ser que escuta e aprende 

 

O fogo em sua dança 

A fumaça leva e traz 

Mensagens de amor e paz 

Dos Seres Celestiais 

 

No centro, uma Luz 

Um Ser a iluminar 

Quinta Parte do Céu 

Ser Superior a ensinar 

 

O Poder em suas mãos 

Firma o ponto a expandir 

Faz brilhar Divina Luz 

Chama eterna que conduz 

 

Conduz ao reencontro  

Retorno um só Ser 

No Céu de minha alma 

Deus Pai, Mãe e o Poder. 

 

 

 
 

 

 

332 - Magia oculta 

         (Raquel Montagna of.p/Maria 

Salete Accordi) 

 

Lua Branca aqui voltou 

No céu a iluminar 

A Estrela Dourada 

Ao seu lado vem firmar 

 

Formas de tantas cores 

Luzes de muitos tons 

Emanações de um só Ser 

A iluminação no escurecer 

 

Sua força transcendental 

Gira o eixo de cristal 

Irradia em todos cantos 

A magia do luar 

 

Lua Branca lá voltou 

Para o seu lugar 

Por detrás das nuvens 

A magia ocultar. 

 
 

333 - Mais uma encarnação 

         (Raquel Montagna) 

 

Eu vou contar uma história 

Que vivi lá tempos atrás 

Era numa linda floresta 

Eu dançava pra Lua na terra 

 

Minha Mãe comigo estava 

O meu Pai a abençoar 

Irmãos ao meu lado bailavam 

Até o dia clarear 

 

No som do tambor o meu corpo 

Batia com os pés no chão 

As mãos erguidas aos céus 

A alma em concentração 

 

O corpo na terra então 

Em contato com Gaia, a Mãe 

Renascendo do ventre o espírito 

Mais uma encarnação. 
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334 - Manto Azul 

        (Raquel Montagna) 

 

Este Manto Azul 

Que hoje vou me embalar 

Traz a grande beleza  

De Mamãe Iemanjá 

 

Veste o Manto Azul 

E deixa as águas rolar 

Trazendo a calmaria 

De Pai Oxalá 

 

Oh! meu Pai Oxalá 

Que a todos conduz  

Traz a nova esperança 

A estes filhos da Luz 

 

Este Manto Azul 

Que hoje vou me embalar 

Traz a grande beleza  

De Mamãe Iemanjá 

 

Sinto no vento o carinho  

De meu Pai Oxalá 

E o conforto de colo 

Da Rainha do Mar 

 

Da Rainha do Mar 

Suas águas lavar 

Minha alma e meu pranto 

Agora purificar 

 

Este Manto Azul 

Que hoje vou me embalar 

Traz a grande beleza  

De Mamãe Iemanjá. 

 

 

 
 

335 - Mãos que oferecem rosas 

        (Irmã Judith Junqueira) 

 

Fica sempre, um pouco de perfume 

nas mãos que oferecem rosas, 

Nas mãos que sabem ser generosas. 

 

Dar um pouco que se tem ao que 

tem menos ainda 

Enriquece o doador, faz sua alma 

ainda mais linda. 

 

Fica sempre, um pouco de perfume 

nas mãos que oferece rosas, 

Nas mãos que sabem ser generosas 

 

Dar ao próximo alegria, parece 

coisa tão singela, 

Aos olhos de Deus porém, é das 

artes a mais bela. 

 

Fica sempre, um pouco de perfume 

nas mãos que oferecem rosas, 

Nas mãos que sabem ser generosas. 

 

 
 

 

336 - Maravilhosa Graça 

         (John Nexton ) 

 

Maravilhosa Graça, quão doce é o 

som 

Que salvou um miserável como eu 

Eu estive perdido, mas agora fui 

encontrado 

Era cego, mas agora eu vejo 

 

Foi a Graça que ensinou meu 

coração a temer 

E a Graça meus medos aliviou 

Quão preciosa foi a aparição da 

Graça 

Na hora em que eu acreditei 

 

Minhas correntes se foram, Eu fui 

liberto 

Meu Deus, meu Salvador, me 

resgatou 

E como num dilúvio, Sua 

misericórdia chove 

Amor sem fim 

Graça incrível 

 

O Senhor prometeu-me o bem 

Sua palavra assegura minha 

esperança 

Ele meu escudo e porção será 

Enquanto a vida durar 

Minhas correntes se foram, Eu fui 

liberto 

Meu Deus, meu Salvador, me 

resgatou 

E como num dilúvio, Sua 

misericórdia chove 

Amor sem fim 

Graça incrível 

 

A Terra em breve se dissolverá 

como neve 

O Sol se absterá de brilhar 

Mas Deus, Quem me chamou aqui 

em baixo 

Será para sempre meu 

Será para sempre meu 

Você é para sempre meu. 

 

 

 

 

337 - Maresia 

         (Mestre Irineu -37) 

  

Maresia minha vida 

Para mim acreditar 

O azul do firmamento 

E as estrelas a me guiar 

 

Soberano Pai Eterno 

Que me mandou eu cantar 

Para eu ter toda firmeza 

Para sempre eu Vos amar 

  

A minha Mãe que me ensinou 

Que me mandou eu seguir 

Para sempre amém Jesus 

Para sempre eu ser feliz 

  

Tu não deves esquecer 

O amor que recebeu 

Quando chegou nesta Casa 

A verdade conheceu. 

 

 

 

 



                                                                               HINÁRIO CEANoM Página 68 
 

338 - Maria de Nazaré 

         (Padre Zezinho) 

 

Maria de Nazaré,  

Maria me cativou, 

Fez mais forte a minha fé 

E por filho me adotou. 

 

Às vezes eu paro e fico a pensar 

E sem perceber me vejo a rezar 

E meu coração se põe a cantar 

Pra Virgem de Nazaré. 

 

Menina que Deus amou e escolheu 

Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. 

Maria que o povo inteiro elegeu 

Senhora e Mãe do Céu. 

 

Ave Maria, Ave Maria! 

Ave Maria, Mãe de Jesus! 

 

Maria que eu quero bem, 

Maria do puro amor. 

Igual a você ninguém, 

Mãe Pura do meu Senhor. 

 

Em cada mulher que a terra criou, 

Um traço de Deus Maria deixou, 

Um sonho de Mãe Maria plantou 

Pro mundo encontrar a paz. 

Maria que fez o Cristo falar, 

Maria que fez Jesus caminhar, 

Maria que só viveu para seu Deus, 

Maria do povo meu.   

 

339 - Mater Maria 

        (Andréia Mürmann) 

 

Nós estamos bem aqui 

Para seguir nossa jornada 

É o principio de Deus Pai 

Que é o amor e o perdão 

 

Como as rosas são divinas 

Com o seu toque que perfuma 

É você  Mater Maria 

Que encanta de energia 

 

A ciência do teu coração 

Se espalha entre nós com gratidão 

A beleza do teu amor 

Anjos festejam com emoção 

 

Somos pérolas numa ostra 

Escondidas no fundo do mar 

Mater Maria vem mostrar 

Nosso Ser que é Divinal.  

340 - Matriarca Universal 
        (Raquel Montagna of. p/ 

Laurinda de Oliveira Accordi) 

 

A Lua quando aponta 

Faz chover lágrimas da Mãe 

Brilha pontos de luz 

Choro da ascensão 

 

Saberás encontrar  

A harmonia na imagem 

Mãe Maria quem aparece 

Com os ensinos da verdade 

 

O Manto Azul e Branco 

Recai por sobre a Terra 

Proteção e amparo 

Da Virgem Nossa Senhora 

 

A Lua com sua beleza 

Sua luz expande aos céus 

A Grande Benção Final 

Da Matriarca Universal. 

 

 
 

 

 

341 - Me despeço meus irmãos 

       (Raquel Montagna) 

 

Me despeço meus irmãos 

Porque vou me retirar 

Vou para junto de meu Pai 

E a Virgem Mãe me amparar 

 

Harmonia meus irmãos 

Que reine na humanidade 

O amor e o perdão 

Numa nova Cristandade 

 

O Cristal Brilhante Azul 

Do Arcanjo São Miguel 

É quem conduz este Cruzeiro 

Ao Reino dos Céus 

 

Céu de noite clara 

Que ilumina os pensamentos 

De quem agora se despedem 

E permanecem em silêncio. 

 

 

342- Me diz quem Eu Sou 

        (Raquel Montagna) 

 

Brilha a Lua lá fora 

Me diz quem eu sou 

 

Eparrê Iansã 

É neste vento que eu vou 

 

Gira a saia na rua 

Sob o céu estrelado 

Quem abaixo está 

Recebe todo o cuidado 

 

Brilha a Lua lá fora 

Me diz quem eu sou 

 

Eparrê Iansã 

É neste vento que eu vou 

 

Com o leque que venta 

Gira o ar desdobrado 

Em forma de pó 

Todo o mal está cortado 

 

Brilha a Lua lá fora 

Me diz quem eu sou 

 

Eparrê Iansã 

É neste vento que eu vou 

 

Salve Exu Sete Encruza 

Salve Exu Maré 

É nesta Corrente 

Que firmo o meu pé. 

 

 

 

 

343 - Mensageiro (2x, de pé) 

       (Mestre Irineu - 95) 

  

Te levanta, te levanta 

Levanta quem está sentado 

Pra receber o Mensageiro 

Dentro do Jardim Dourado 

  

Vai seguindo, vai seguindo 

Dentro do Jardim de Amor  

Pra receber o Mensageiro 

Do nosso Pai Criador 

 

A mensagem que Ele traz 

É com prazer e alegria 

Jesus Cristo e São José 

E a sempre Virgem Maria. 
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344 - Me Perdoa, te perdoo 

        (Edson Aquino) 

 

Abro o meu coração 

E neste lugar sagrado 

Te concedo o perdão 

Quero esquecer o passado 

 

Me perdoa, te perdoo 

Me perdoa, por favor 

Somos um à luz da luz 

Só assim um grande amor 

 

Desce à Terra e conduz 

Me perdoa, te perdoo 

Quero a paz no teu olhar 

E te ver sempre feliz 

 

Minha mão em tua mão 

Nossas mãos nas mãos de Deus 

Que ensina a compaixão 

Perdoando os filhos seus. 

 

Me perdoa, te perdoo  

Te perdoo. 

 

 

345 - Mestres de Luz, Plantas do 

Saber 

         (Raquel Montagna) 

 

Rainha da Floresta 

Verde que nasce a brilhar 

Entre as árvores na mata 

Sua chama acenderá 

 

Ao lado de vossa ciência 

Jagube Pai se apresenta 

Com a Força do Império 

Firmeza acalenta 

 

Mãe Maria e Juramidam 

Presenças em meu ser 

Esclarece o novo tempo 

Que é do Divino Ser 

 

Mestres de Luz 

Plantas do Saber 

Em união nesta esfera 

Para quem merecer. 

 

 
 

346 - Meta a seguir 

        (Raquel Montagna) 

 

Segurei em tua mão  

E confiei meu caminhar 

Junto a Ti, Oh meu Pai 

Não temo o que passar 

 

Sigo os teus passos 

Com fervor e devoção 

Não caio no cansaço 

Pois seguro Tua mão 

 

Acompanho ao Teu lado 

Olhando para frente 

Não esqueço o passado 

Mas adiante é que penso 

 

/Não parar, não desistir 

Não temer, não decair 

Subir, subir, subir 

É a meta a seguir/ 

 

 

347 - Meu Bom Jesus 

       (Mad.  Áurea Altenhofen) 

 

Meu Bom Jesus de Nazaré 

Dai-me firmeza e dai-me fé 

 

Oh Virgem Mãe, Mãe de Jesus 

Dai-me conforto e dai-me Luz 

 

Eu vou seguindo o meu caminho 

Com meu Mestre Império e a 

Rainha 

 

Com São João e os meus irmãos 

Vamos dar viva a Santo Antônio. 

 

 

 

 

 

348 - Meu Divino Pai 

        (Mestre Irineu - 12) 

 

Ó meu Divino Pai 

Só por Vós devo chamar  

Tantas vez Vos ofendi 

E Vós me queira perdoar 

 

Vós me queira perdoar 

Que eu pequei por inocente 

Porque não tinha certeza  

Do nosso Deus Onipotente 

 

Óh! meu Divino Pai 

É Vós quem me dá a Luz 

Eu nunca mais hei de esquecer 

Do Santo Nome de Jesus 

 

O povo estão iludidos 

Por completa ilusão 

Porque não querem acreditar 

Na Mãe de Deus da Criação 

 

A laranja é uma fruta 

Redonda por Vossas mãos 

Vós me entrega com certeza 

E eu deixar cair no chão. 

 

349 - Meu filho 
        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Todos nós temos 

Sempre companhia 

Sou Luz, sou Luz, sou Luz 

 

Toda esta Falange 

De Anjos Protetores 

Vem para nos abençoar 

Vem para nos iluminar 

 

Deixe essa luz brilhar 

Deixe essa luz fluir 

 

Ilumina todo o espaço 

A todos vai atingir 

 

Quem está nesta certeza 

A muitos está clarear 

 

Brilha feito estrela 

No céu, na terra e no mar. 

 

 

350  - Meu irmão 

         (Mad. Áurea Altenhofen of. p/ 

Celso Altenhofen) 

 

Cada ser que se aproxima 

Ele me agrada 

É a manifestação 

De Deus da Criação 

 

Santo Daime chegou 

A força vibrou 

Iluminou 

E tudo clareou 

 

A Luz Divina 

A Estrela ilumina 

E nela me firmo 

Para trabalhar. 
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351 - Meu Mestre 

        (Guilhermina) 

 

Ouço coros celestiais 

A louvar um Mestre de Luz 

/É o filho de Mãe Maria 

Amado Mestre Jesus/ 

 

Meu Mestre É quem me ajuda 

Meu Mestre É quem me ensina 

Meu Mestre É quem me eleva 

Para a Luz Divina 

 

Junto ao meu Mestre 

O Monge Bento está 

/Rogando por todos nós 

Para o Pai nos abençoar/ 

 

Meu Mestre É quem me ajuda 

Meu Mestre É quem me ensina 

Meu Mestre É quem me eleva 

Para a Luz Divina 

 

A Luz que agora nasce 

Em nosso coração 

/É o amor do Pai Divino 

Nos dando o Seu Perdão/ 

 

Meu Mestre É quem me ajuda 

Meu Mestre É quem me ensina 

Meu Mestre É quem me eleva 

Para a Luz Divina. 

 

 

 

352 - Meu Mestre me cure 

         (Mad. Rita G. de Melo) 

 

Meu Mestre me cure 

Meu Mestre me olhe 

Meu Mestre me ensine 

Me dê a Santa Gloria  

 

Eu peço a meu Mestre 

Com Fé de alcançar 

Meu Mestre me leve 

Ao Reino Celestial 

 

Filha te corrijas 

Para ser perdoada 

E venha que eu te levo 

Ao Reino Celestial 

 

Meu Mestre na frente 

Eu vou acompanhar 

Com Fé em Meu Mestre 

Eu tenho que alcançar. 

 

353 - Meu Pai 

        (Mestre Irineu - 112) 

 

Meu Pai, meu Pai 

Me dá o Teu amor  

Para eu ser filho de Vós 

Aqui na Terra aonde estou 

 

Minha Mãe, minha Mãe  

Que tudo que Vós me dá 

Para eu viver neste mundo 

E aos meus irmãos todos abraçar. 

 

354 - Meu pensamento 

        (Padre  Marcelo Rossi) 

 

Meu pensamento 

Vive em Você 

A Luz do meu viver 

Senhor 

 

Basta entrar 

E eu me abrir para Te amar 

Nem precisa perguntar 

Te Amo! 

 

Há um clima 

Todo diferente 

Que aquece e mexe 

Com o coração da gente 

 

É como um sonho 

É como um sonho 

Eu me dou por inteiro 

Teu é o meu coração 

 

E ao Teu lado 

Eu sempre sigo 

Já não há mais talvez 

Basta querer para Te ver outra vez 

(2x) 

 

 

 

 

355 - Meu Senhor São João 

        (Raquel Montagna) 

 

Meu Senhor São João 

Venha aqui nos libertar 

Com sua Força Divina 

A todos nós amparar 

 

Com Seu Batalhão 

A frente do comando 

Expulsai todo mal 

Destrinchai todo engano 

 

De encontro com o Divino 

Nos leva junto ao Pai 

Apresenta para o Altíssimo 

E firma o compromisso 

 

De vencer a batalha 

No poder de Vossas mãos 

O amor supera tudo 

Acompanhado do perdão 

 

Esta batalha está firmada 

Com seus companheiros 

Que buscam a iluminação 

E não se perdem do Cruzeiro 

 

São João e Juramidam 

Encerram este trabalho 

Firmam a paz neste Reinado 

Nos elevam ao Sagrado. 

 

 

 

 

356 - Minha Essência  

         (Thiago Brado) 

  

Vim até aqui 

Derramar o meu passado em ti 

Vim banhar os pés quem andaram 

por aí 

Sem carinho receber 

 

Hoje estou aqui 

Não porque mereço, eu sei 

Pois tu sabes por onde eu andei 

Conheces bem o meu perfume 

 

Mas tu sabes também 

Que o meu choro é sincero porém 

Não tenho nada há oferecer, meu 

Senhor 

Mas te dou a minha vida 

 

É tudo que tenho 

Recebe o meu nada 

Refaz a morada 

Habita em mim 

 

Me pega em teu colo 

Me acalma em teu peito 

Sou teu sou eleito 

E a minha essência é exalar teu 

cheiro. 

 

 

 

 

 

https://som13.com.br/thiago-brado
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357 - Minha filha 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Mamãe com Seu Manto 

Nos protege 

Nós, vossos filhos 

Agradecemos  

 

Mamãe  nos ama 

Pede pra Papai 

Nos abençoar 

Nos dar amor 

 

Estamos todos 

Nesta jornada 

Da Luz Divina 

Voltar ao Pai 

 

Mamãe  peço a Vós 

Por mim e por meus irmãos 

Roga a Papai 

A Ascensão 

 

Papai é o Sol 

Mamãe é a Lua 

E nós estrelas 

A iluminar 

 

Vamos cumprir  

A Lei de Luz 

E brilhar no amor 

Do Redentor 

 

Cristo veio 

E ensinou a ter amor 

E agora volta 

Nosso coração. 

 

 

 

358 – Minha Mãe, minha Mãe 

        ( Maria Salete Accordi ) 

 

Minha Mãe, minha Mãe  

Minha Mãe Universal 

Mãe de Amor de Verdade 

Aqui está a nos iluminar 

 

Minha Mãe, minha Mãe  

Minha Mãe Universal 

Mãe Querida, Mãe Amiga 

Aqui está a iluminar 

 

Minha Mãe, minha Mãe  

Minha Mãe Universal 

Mãe de todos os Seus filhos 

Que estão a te procurar 

 

Minha Mãe, minha Mãe 

Minha Mãe Universal 

Se apresenta agora mesmo 

A cada um que aqui está 

 

Minha Mãe, minha Mãe  

Minha Mãe Universal 

Ilumina os Seus filhos 

Que estão a Te esperar. 

 

 

359 -  Minha Rosa do Jardim 

         (Pad. Alfredo Motta) 

 

Oh minha Virgem Mãe 

Vós que me fizestes assim 

Minha Flor, minha Esperança 

Minha Rosa do Jardim 

 

Este perfume de rosa 

Este cheiro de jasmim 

Minha Flor, minha Esperança 

Minha Rosa do Jardim 

 

Vou zelando este presente 

Que mandastes para mim 

Minha Flor, minha Esperança 

Minha Rosa do Jardim 

 

Eu estou neste Jardim 

Desta Flor Imperial 

Esta Flor, minha Linda Flor 

Do Reinado do Astral. 

 

 

 

 

 

360 - Miração 

        (Raquel Montagna) 

 

Imagem de Mãe Maria 

Vejo em concentração 

Seu toque e perfume suave 

És a Virgem, Rainha Mãe 

 

Sua Luz Branco Cristal 

Desce em nossas mãos 

O Rosa Cetim de amor 

Toca a todo coração 

 

Cores de luzes brilhantes 

São estrelas que nos guiam 

Nos caminhos desta verdade 

Irradiam todos ensinos 

 

 

Cada canto, uma só voz 

Cada voz, um só saber 

O coração de todo irmão 

Vibra na Santa Paz 

 

Guia-nos Virgem Mãe 

Nos apresenta perante o Poder 

Império Juramidam 

Os seus filhos vem receber. 

 

 

361 - Mistérios do universo 

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

A Lua te convida, então dance 

O vento assovia, então dance 

O fogo te aquece, então dance 

Pois o dia sempre amanhece 

 

Toda noite escura tem seu fim 

Nenhuma tempestade é em vão 

Há flores e venenos no jardim 

A escolha sempre vem do coração 

 

As Salamandras dançam pelo ar 

As Sílfides convidam pra bailar 

Duendes comandam a orquestra 

E as Sereias dançam na floresta. 
 

 

362 - Não creia nos mestres que te 

aparecem 

(Padrinho Sebastião) 

 

Não creia nos mestres que te 

aparecem 

E nem com eles no caminho queira 

andar 

Creia somente em seu Jesus 

Que Ele  É quem tem para te dar 

 

Meu Mestre aqui a Vós eu peço 

Para Vós me guiar 

Me guie no caminho da Santa Luz 

Não deixa ninguém me atacar 

 

Segue sempre o teu caminho 

Deixa quem quiser falar 

Recebe a tua Luz de Cristal 

Te firma e te compõe em teu lugar 

 

Recebe todos que chegar 

Faz o que eu Te mandar 

Não deixa fazer o que eles querem 

Espera até o dia que Eu chegar. 
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363 - Não sou um 

        (Raquel Montagna) 

 

Eu venho aqui 

Me  apresentar 

Aquele que reina 

Em todo lugar 

 

Tenho o Poder 

Que toca o coração 

Sou o fogo que vê 

Toda ascensão 

 

Sou a Águia de Deus 

O Sol da Esperança 

A Lua que nasce 

A vida que balança 

 

Firmo e balanço 

Dou a vida, dou a morte 

Recebo e entrego 

Cada um sua sorte 

 

Sou o Ponto de Luz 

A Grande Escuridão 

Sou tudo e o nada 

Não sou um, mas união. 

 

 

 

 

 

364 - Nas areias do mar 

         (Raquel Montagna) 

 

Vou contar um segredo  

Do fundo do mar 

Que o tesouro escondido 

Poderás encontrar 

 

Iêiê Odoiá 

Iêiê Iemanjá 

Nas areias do mar 

Vamos todos dançar 

 

Chão de areia e de águas 

O mergulho eu dou 

Nesta dança da vida 

Meu cantar é quem Eu sou 

 

Iêiê Odoiá 

Iêiê Iemanjá 

Nas areias do mar 

Vamos todos cantar. 

 

 

 

 

365 – Nas Asas do Senhor   

         (Eros Biondini) 

 

Sei, que os que confiam no Senhor 

revigoram suas forças, suas forças 

se renovam. 

Posso até cair ou vacilar, mas 

consigo levantar pois recebo dele 

asas. 

E como águia me preparo pra voar. 

 

Eu posso ir muito além de onde 

estou, 

Vou nas Asas do Senhor 

O Teu amor, é o que me conduz 

Posso voar e subir sem me cansar 

Ir pra frente sem me fatigar 

Vou com asas, como águia, pois 

confio no Senhor! 

 

Sei, que os que confiam no Senhor 

revigoram suas forças, suas forças 

se renovam. 

Posso até cair ou vacilar, mas 

consigo levantar pois recebo dele 

asas. 

E como águia me preparo pra voar. 

 

Eu posso ir muito além de onde 

estou, 

Vou nas Asas do Senhor 

O Teu amor, é o que me conduz 

Posso voar e subir sem me cansar 

Ir pra frente sem me fatigar 

Vou com asas, como águia, pois 

confio no Senhor! 

 

Que me dá forças 

Pra ser um vencedor 

Nas Asas do Senhor 

Vou voar! Voar! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

366 -  Nas Virtudes 

         (Mestre Irineu - 78) 

 

Nas Virtudes em que eu cheguei 

Canto Ensinos vem comigo 

O Poder que Deus me dá 

Para este mundo eu doutrinar 

 

Doutrinar o mundo inteiro 

Para todos aprender 

Castigar severamente 

Quem não quiser obedecer 

 

Canto ensino é com amor 

Com prazer e alegria 

Obedecendo ao Pai Eterno 

E à sempre Virgem Maria  

 

As palavras que eu disser 

Aqui perante a este Poder 

Estão escritas no Astral 

Para todo mundo ver 

 

Sigo firme a minha Linha  

Sem a nada eu temer 

Porque eu sou Filho de Deus 

E confio neste Poder 

 

Dou licença e dou pancada 

Aqui eu faço a minha justiça 

Precisamos acabar 

Com o Correio da Má Notícia. 

 

367 - Navego nas águas 

        (Zé Motta) 

 

Navego nas águas 

E sinto harmonia 

Firmado em Moisés 

Na travessia 

 

Meu Pai é um Rei 

Minha Mãe é a Rainha, 

Os Anjos do Céu 

Minha companhia 

 

O Sol me clareia 

O luar me ilumina 

O vento me tira 

Todas ruínas 

 

É nas correntezas 

É nas cachoeiras 

Me chegou Moisés 

O  meu companheiro. 

 

 

 

https://www.vagalume.com.br/celina-borges/discografia/tudo-posso-10.html
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368 - Ninguém pode me abater 

         (Swami Ram Tirtha) 

 

/Ninguém pode me abater 

Quem vai me ferir/  Refrão 

 

/O mundo se afasta 

Pra dar lugar a mim/ 

/Cheguei, Luz fulgurante, 

As sombras vão fugir/ 

/Oh Oceano divida-se agora/ 

/Ou seque, queime, evapore e vá 

embora/ 

 

Refrão 

 

/Cuidado oh! montanhas 

Saiam do caminho/ 

/Ou serão abaladas 

E derrubadas hoje/ 

/Amigos conselheiros 

Não percam o seu tempo/ 

/Sigam minhas ordens 

Destruam a morte/ 

 

Refrão 

 

/Cavalgo a tempestade 

Montado no vento/ 

/Minha arma é o raio 

E o meu tiro é certeiro/ 

/Eu sou um caçador 

Que caça e que devora/ 

/Nas matas, montanhas 

Na terra e no mar/ 

 

Refrão 

 

/Atrelo à carruagem 

Destinos e Deuses/ 

/Na voz do trovão 

Eu proclamo a todos/ 

/Soprem oh! ventos 

Ressoem trombetas/ 

/Liberdade, liberdade 

Liberdade! Om! 

 

Refrão 

 

 
 

369 - No brilho da Lua Branca 

        (Mestre Irineu - 101) 

 

No brilho da Lua Branca 

Foi quem me trouxe aqui 

Doutrinar a quem quiser 

Neste caminho a seguir 

 

Sou filho desta Verdade 

Devo caprichar assim 

Caprichar eternamente 

Para nunca ser ruim 

 

Lua Branca quem me trouxe 

Confiou-me este lugar 

Para ser filho legítimo 

É preciso doutrinar 

 

A minha Mãe é quem me ensina 

Tudo enquanto eu quiser 

Peço força, peço força 

A meu Pai que tem Poder 

 

A minha Mãe foi quem me deu 

Neste mundo este lugar 

Peço força e dou força 

A não sair do meu lugar. 

 

370 - No infinito do espaço 

        (Mad. Sonia Palhares) 

 

No Infinito do Espaço 

Onde vibra a presença de Deus 

E dos Seres Divinos 

Que habitam todo mundo seu 

 

Verde, Azul e Branco, 

Rei Jagube, Mãe Rainha 

No resplendor destas matas 

Jesus Cristo, Bom Mestre, ensina. 

 

371 – Noite de Sonhos 
         (Andréia Murmann) 

 

Esta noite sonharemos 

Com o brilho das estrelas 

A nos guiar para outro lugar 

Lugar longínquo e tão sereno 

Onde Harpas são tocadas 

Com perfeita harmonia 

 

Encontramos a Estrela Guia 

Cada um descobrirá 

Sua magia e grande força 

Seremos todos abençoados 

Com o Toque Celestial 

Receberemos os ensinamentos 

 

Nossas vozes soarão mais ternas 

Tocando os corações 

Para os que quiserem nos ouvir 

Estrela Guia da noite escura 

Mostre todos os seus segredos 

Para podermos trabalhar 

 

E nesta noite de tantos sonhos 

Cairão muitas estrelas 

Sem fronteiras a se espalhar 

Assim faremos parte do céu 

Nos tornando fagulhas de luz 

Como estrelas a iluminar. 

 

372 - Noites traiçoeiras 

       (Padre Marcelo Rossi) 

 

Deus está aqui neste momento 

Sua presença é real em meu viver 

Entregue sua vida e seus problemas 

Fale com Deus, Ele vai ajudar você 

 

Deus te trouxe aqui 

Para aliviar o teu sofrimento 

É Ele o autor da Fé 

Do princípio ao fim 

Em todos os seus tormentos 

 

E ainda se vier noites traiçoeiras 

Se a cruz pesada for, Cristo estará 

contigo 

O mundo pode até fazer você chorar 

Mas Deus te quer sorrindo 

 

E ainda se vier noites traiçoeiras 

Se a cruz pesada for, Cristo estará 

contigo 

O mundo pode até fazer você chorar 

Mas Deus te quer sorrindo 

 

Seja qual for o seu problema 

Fale com Deus, Ele vai ajudar você 

Após a dor vem a alegria 

Pois Deus é amor e não te deixará 

sofrer 

 

Deus te trouxe aqui 

Para aliviar o seu sofrimento 

É Ele o autor da Fé 

Do princípio ao fim 

Em todos os seus tormentos 

 

E ainda se vier noites traiçoeiras 

Se a cruz pesada for, Cristo estará 

contigo 

O mundo pode até fazer você chorar 

Mas Deus te quer sorrindo. 
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373 - No Jardim Mimosa Flor 

        (Mestre Irineu - 90) 

 

No Jardim Mimosa Flor 

Para sempre eu estou aqui  

Para ser filho de Deus 

Não precisa ser ruim 

  

Todo mundo é muito bom 

Mas não quer se condoer 

Se fogem da caridade 

E depois não quer sofrer 

 

 O caminho torto errado 

E daqui ninguém quer ser 

A Verdade eu mostro a todos 

Que souber me compreender 

 

Aqui dentro da Verdade 

A minha Mãe que me ensinou 

Me dá força e me dá brilho 

Para sempre eu ter valor. 

 

 

 
 

374 - No Reino de Oxalá 

       (Raquel Montagna) 

 

Flores a cair 

Chuva de amor 

Com as bênçãos de Mamãe 

Vou seguindo o Redentor 

 

Oxalá meu Pai 

Balança agora as águas 

Abençoa os seus filhos 

E destrincha os temidos 

 

Ogum à Beira-Mar 

Sua ronda vem prestar 

Saúda a Grande mãe 

Que está a lhe esperar 

 

O encontro das forças 

As águas faz tremer 

Entre o céu e a terra 

Todos juntos vamos ver 

 

Ogum, ogunhê 

Iemanjá, Odociabá 

Rei e Rainha são 

No Reino de Oxalá. 

375 - Nossa Senhora 
        (Roberto e Erasmo Carlos) 

 

Cubra-me 

Com seu manto de amor 

Guarda-me na paz desse olhar 

Cura-me as feridas e a dor 

Me faz suportar 

Que as pedras do meu caminho 

Meus pés suportem pisar 

Mesmo ferido de espinhos 

Me ajude a passar 

Se ficaram mágoas em mim 

Mãe tira do meu coração 

E aqueles que eu fiz sofrer 

Peço perdão 

Se eu curvar meu corpo na dor 

Me alivia o peso da cruz 

Interceda por mim, minha Mãe, 

junto a Jesus 

 

/Nossa Senhora me dê a mão 

Cuida do meu coração 

Da minha vida 

Do meu destino 

Do meu caminho 

Cuida de mim/ 

 

Sempre que o meu pranto rolar 

Ponha sobre mim suas mãos 

Aumenta minha fé e acalma 

O meu coração 

Grande é a procissão a pedir 

A misericórdia, o perdão 

A cura do corpo e pra alma 

A salvação 

 

Pobres pecadores, oh Mãe 

Tão necessitados de Vós 

Santa Mãe de Deus 

Tem piedade de nós 

De joelhos aos Vossos pés 

Estendei a nós Vossas mãos 

Rogai por todos nós 

Vossos filhos meus irmãos 

 

/Nossa Senhora me dê  a mão 

Cuida do meu coração 

Da minha vida 

Do meu destino 

Do meu caminho 

Cuida de mim/ 

 

 

376 - Nossa Senhora incensou a 

Jesus Cristo 

        (Domínio público) 

 

Nossa Senhora incensou a Jesus 

Cristo 

Jesus Cristo incensou aos filhos 

seus 

Eu incenso, eu incenso essa casa 

Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá 

Eu incenso, eu incenso essa casa 

Na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá 

 

Estou incensando, estou defumando 

A Casa do Bom Jesus da Lapa. 

 

 
 

377 - Nova Era 

        (Pad. José Ricardo) 

 

Enquanto 

Todo o mundo velho vai caindo 

Um mundo novo 

Já vai se levantando/ Refrão 

 

Silenciar 

Prestar bem atenção 

Que é para não cair 

No mundo de ilusão 

Refrão  

 

Agora sim 

Vem vindo a instrução 

Novas palavras 

Pedem amor no coração 

Refrão 

 

A grosseria 

Não tem mais lugar 

E tudo o que está à toa 

Vai pro fundo do mar 

Refrão 

 

Pontos de luz 

Se unem sobre a Terra 

Com Jesus Cristo 

Anunciando a Nova Era. 
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378 – Nova Era 

         (Mad.  Áurea Altenhofen) 

 

Atue em mim, Mestre Eu Sou 

 

Seja em mim, 

Espalhe seu amor 

Perfume, Luz e Cor 

Lembranças do Beija-flor 

Eu Sou feliz, estou aqui 

 

Louvar Deus Pai-Mãe 

Agradecendo, para subir 

Sentindo Fé, 

Pisando no caminho 

 

Ser na verdade, 

Sendo o que sente 

 

E sentir o bem 

Fazer o bem, ser Deus 

Espalhando o amor 

Todos corações, em união 

 

Fazer minha parte, 

Compondo o mundo, 

Em transformação 

 

Ano 2000, a Nova Era, 

Nova Humanidade. 

 

379 - O Amor 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

O amor é para ser distribuído 

E não amor fingido 

Porque ele causa dor 

O amor é o campo da 

formosura 

Onde está minha imagem pura 

Deus foi quem criou 

 

O amor é o Trono da Verdade 

Onde está a majestade 

Cristo nosso Senhor 

O amor deve ser bem profundo 

Mas não é em todo mundo 

É para quem acreditou 

 

O amor é o Trono da Harmonia 

Aonde eu descanso 

E rezo todo dia 

O amor é da Sempre Virgem 

Maria 

Jesus Cristo Salvador 

Ele É quem nos guia. 

 

 

380 - O Amor eternamente 
        (Mestre Irineu - 19) 

 

O amor eternamente 

Eu desejo publicar 

Para ser um filho Seu  

Fazer bem não fazer mal 

 

Estou na Terra, estou na Terra 

Estou na Terra, eu devo amar 

Para ser um filho Seu  

Fazer bem não fazer mal 

 

A Virgem Mãe que me ensinou 

Eu de Vós não devo apartar-me 

Para ser um filho Seu  

Fazer bem não fazer mal. 

 

 

381 - O Anjo de Deus nos protege 

         (Pad. Alfredo Motta) 

 

O Anjo de Deus nos protege 

Com seu Santo Manto Azul 

De Leste a Oeste, de Norte a Sul 

Brilha a Estrela do Azul 

Que faz brilhar as Estrelas do Céu 

Do Arcanjo Rafael 

 

Este globo gira perfeito 

Com diversas amostragens de cor 

É Deus em tudo, é o fruto, é a flor 

Vida do meu Criador 

Que faz brotar com todo vigor 

Vida do Rei de Amor. 

 

 

 

 

382 - OBÁ EE, OBÁ EA  

        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Obá ee, Obá ea,  

No rio de pedra deixe a água te 

levar 

 

Barco virou,  tá forte a correnteza 

Se for nadar apanha com certeza 

No rio de pedra não tente nadar 

Relaxa o corpo e deixa Obá te 

carregar 

 

Se a vida anda meio turbulenta 

E a tempestade demora a passar 

Apague esse seu fogo nas ventas 

Relaxa o corpo e deixa Obá te 

carregar. 

 

383 - Obrigado Senhor 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Obrigado Senhor, porque és meu 

amigo! 

Porque sempre comigo Tu estás a 

falar 

No perfume das flores, na harmonia 

das cores 

E no mar que murmura, o Teu nome 

a rezar 

 

Escondido Tu estás no verde da 

floresta 

Nas aves em festa, no sol a brilhar 

Na sombra que abriga, na brisa 

amiga, 

Na fonte que corre, ligeira a cantar 

 

Te agradeço ainda, porque na 

alegria 

E na dor de cada dia posso Te 

encontrar 

Quando a dor me consome, eu 

murmuro o Teu nome 

E mesmo sofrendo, eu posso cantar. 

 

384 - O Cruzeiro 

        (Mestre Irineu - 93) 

 No Cruzeiro tem Rosário 

Para quem quiser rezar 

Também tem a Santa Luz 

Para quem quer viajar 

  

Vamos todos nós louvar 

O Divino Espírito Santo 

A Virgem Nossa Senhora 

Nos cobrir com o Vosso Manto 

 

Eu digo é com firmeza 

Dentro do meu coração 

Vamos todos nós louvar 

A Virgem da Conceição 

  

A Virgem da Conceição 

É a nossa Protetora 

É quem nos dá vida e saúde 

E é a nossa Defensora 

 

Vamos todos meus irmãos 

Vamos cantar com amor  

Vamos todos nós louvar 

A Jesus Cristo Redentor 

  

Jesus Cristo Redentor 

Filho da Virgem Maria 

É quem nos dá a Santa Luz 

E o nosso pão de cada dia. 
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385 - O Daime é o Daime 

        (Pad. Alfredo Motta) 

 

O Daime é o Daime 

Eu estou afirmando 

É o Divino Pai Eterno 

E a Rainha Soberana 

 

O Daime é o Daime 

O Professor dos professores 

É o Divino Pai Eterno 

E seu Filho Redentor 

 

O Daime é o Daime 

O Mestre de todos ensinos 

É o Divino Pai Eterno 

E todos Seres Divinos 

 

O Daime é o Daime 

Eu agradeço com amor 

É quem me dá a minha saúde 

E revigora o meu amor 

 

Agradeço ao Santo Daime 

Agradecendo a todos seres 

E quem me manda agradecer 

É o meu Pai Verdadeiro. 

 

 
 

 

386 - O dia que eu partir 

        (Raquel Montagna) 

 

O dia que eu partir 

Saudades sentirei 

De quem deixo aqui 

E que um dia amei 

 

Vou alegre e contente 

Com esperança no ser 

De encontrar a Virgem Mãe 

Com todo seu saber 

 

Ensinos da Rainha 

Firmezas do Poder 

Meu Pai e minha Mãe 

E a natureza esclarecer 

 

Raio de luz 

Estrela Cadente 

Lua Dourada e Prata 

Novo Sol Nascente. 

387 - O Divino Pai Eterno 

          (Mestre Irineu - 59) 

 

O Divino Pai Eterno 

Quem me fez, quem me criou 

Para eu ser um filho Seu 

No Jardim de Belas Flores 

  

A minha Mãe que me ensinou 

Mandou eu ensinar 

Para eu ser um filho Seu 

É preciso eu Vos amar 

  

Jesus Cristo veio ao mundo 

Replantar Santa Doutrina 

Os descrentes assassinaram 

E ainda hoje É quem me ensina 

  

A Luz, a Flor Mimosa 

Deste Jardim Perfumoso 

Havendo força de vontade 

Nada pra nós é custoso. 

  

388 - O Divino Pai Eterno 

         (Mestre Irineu - 83) 

 

O Divino Pai Eterno 

Foi quem me mandou dizer 

Que eu avisasse aos meus irmãos  

O que vai acontecer 

 

Firmeza no pensamento  

Para seguir neste amor  

Aqui dentro da Verdade 

Ela mostra o seu valor 

 

A minha Mãe que me ensinou 

Com o nome de Jesus 

É quem nos mostra esta Verdade 

É quem nos dá a Santa Luz 

 

Vou seguir vou te deixar 

Este Mundo de Ilusão 

Vou para onde Deus quiser 

Com a Virgem da Conceição. 

 

389 - Odociabá, Rainha do Mar 

         (Raquel Montagna) 

 

/Odo odoiáá 

Odo odoiáá 

Oh Mãe, oh Mãe vem buscar 

Odo Odociabá/ Refrão 

 

Mãe, das pérolas do mar 

Oh Mãe, Sereia a cantar 

Seus filhos, seus filhos vem saudar 

À beira-mar a esperar 

/ Refrão 

 

Rainha, Deusa do mar 

Coroa, conquista a selar 

As fadas, as fadas do ar 

Saúdam o Filho de Iabá 

 

/ Refrão 

 

As águas, ondas do mar 

Levam aos filhos de Iemanjá 

Pérolas, flores e conchas 

Colar da Sereia de Oxalá 

 

/ Refrão 

 

Seus olhos, o amor vem buscar 

Dos filhos Sagrados de Oxalá 

Sua boca, doce vem falar 

Amai, sem fim como o mar 

 

/ Refrão 

 

 
 

390- Oferecimento 

       (Mestre Irineu - 25) 
 

Ó minha Virgem Mãe 

Ó Virgem Mãe de Deus 

Olhai para mim 

Que sou um filho Seu 

 

Perdoai as minhas culpas  

Pelo Vosso Santo Amor 

Olhai para mim 

Neste mundo pecador 

  

Ó minha Virgem Mãe 

Botai-me a Vossa Bênção 

Olhai para mim 

Neste mundo de ilusão 

  

Ó minha Virgem Mãe 

É Vós quem me dá a Luz 

Me dai a salvação 

Para sempre amém Jesus 

  

Eu ofereço esses cânticos 

Que agora se cantou 

Ao Rei e à Rainha  

Do Universo Criador. 
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391 - Oferta 

        (Valter Pini) 

 

Te ofereço Paz 

Te ofereço Amor 

Te ofereço Amizade  

 

Ouço tuas necessidades 

Vejo tua beleza 

Sinto teus sentimentos 

 

Minha sabedoria flui 

De uma Fonte Superior 

E reconheço esta fonte em ti 

/Trabalhemos juntos/ 

 

392 - Ogum 

        (Léo Artese) 

 

Firme o ponto  

Nesta força 

Que agora  

Eu vou passar 

 

Meu  Pai é Rei 

E Eu Sou guerreiro  

Pro seu Reinado 

Vou batalhar 

 

Sou guerreiro  

De Aruanda 

Contra o mal 

Sempre a lutar 

 

Eu Sou Ogum 

Eu Sou guerreiro 

E todo o mal 

Vou expulsar 

 

Chego junto  

Com Oxossi 

Chego aqui 

Para declarar 

 

Eu Sou do fogo 

Eu Sou guerreiro  

Minha espada 

Vou levantar 

 

Venço toda 

A maldade 

Que aqui 

Quiser chegar 

 

Eu Sou Ogum 

Eu Sou guerreiro 

Minha vitória 

Vou completar. 

393 - Ogum 

         (Domínio público) 

 

Aue, Aue, Que, Só Cocologundê, 

Aue, Aue, Que, Só Cocologundê 

 

Cocologundê, Cocologundê. 

Cocologundê, Cocologundê. 

 

Ogum daquela daquele ao, Ogum 

daquela 

Da queleae, 

Ogum daquela daquele ao 

 

Jessu, Jessu Ogum Ô, A Ogum 

Megê, 

Ogum Megê Ogum Megê 

Jessu, Jessu Ogum Ô, A Ogum 

Megê, 

Ogum Megê, Ogum Megê. 

 

 

394 - Ogum (Sete Espadas) 

         (Domínio público) 

 

Eu tenho Sete espadas 

Pra me defender 

Eu tenho Ogum  

Em minha companhia 

 

Ogum é meu Pai 

Ogum é meu Guia 

Ogum é meu Pai 

Fico com Deus e com a Virgem 

Maria. 

 

395 - Ogum Beira-Mar 

         (Pad. Alfredo Motta ) 

 

Aqui eu abro o meu diálogo  

para dizer aos meus irmãos, 

Escutem tudo direitinho 

E prestem bem atenção  

 

Eu estou sempre trabalhando  

Em vista clara para tudo ver 

Se examinem direitinho  

E todos vejam o que vão fazer 

 

Que eu agora estou chegando 

E quando chego faço estremecer 

Com o Amor da nossa Mãe  

Vamos todos praticar e ser 

 

O equilíbrio dessa força  

Tem nosso Mestre para nos dizer 

É ser fiel e humanitário 

E ter amor ao Senhor Deus 

Agradecemos ao Pai Eterno 

E à Rainha Iemanjá 

Agradecemos a todos Seres  

Da corrente Ogum Beira-Mar. 

 

396 - O Homem 
( Chico Xavier rec. de Emmanuel) 

Um certo dia um homem esteve 

aqui 

Tinha o olhar mais belo que já 

existiu 

Tinha no cantar uma oração. 

E no falar a mais linda canção 

que já se ouviu. 

 

Sua voz falava só de amor 

Todo gesto seu era de amor 

E paz, Ele trazia no coração. 

 

Ele pelos campos caminhou 

Subiu as montanhas e falou do 

amor maior. 

Fez a luz brilhar na escuridão 

O sol nascer em cada coração 

que compreendeu 

 

Que além da vida que se tem 

Existe uma outra vida além e 

assim... 

O renascer, morrer não é o fim. 

 

Tudo que aqui Ele deixou 

Não passou e vai sempre existir 

Flores nos lugares que pisou 

E o caminho certo pra seguir 

 

Eu sei que Ele um dia vai voltar 

E nos mesmos campos procurar o 

que plantou. 

E colher o que de bom nasceu 

Chorar pela semente que morreu 

sem florescer. 

 

Mas ainda há tempo de plantar 

Fazer dentro de si a flor do bem 

crescer 

Pra Lhe entregar 

Quando Ele aqui chegar 

 

Tudo que aqui Ele deixou 

Não passou e vai sempre existir 

Flores nos lugares que pisou 

E o caminho certo pra seguir 

 

Tudo que aqui Ele deixou 

Não passou e vai sempre existir 

Flores nos lugares que pisou 

E o caminho certo pra seguir. 
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397 - O Homem de Nazaré 

         (Cláudio Fontana) 

   

Mil novecentos e setenta e três 

Tanto tempo faz que Ele morreu 

O mundo se modificou 

Mas ninguém jamais o 

esqueceu... 

 

E eu, sou ligado no que Ele falou 

Sou parado no que Ele deixou 

O mundo só será feliz 

Se a gente cultivar o amor... 

 

Ei irmão, vamos seguir com fé 

Tudo que ensinou 

O Homem de Nazaré...(2x) 

 

Reis e rainhas que esse mundo 

viu 

Todo o povo sempre dirigiu 

Caminhando em busca de uma 

luz 

Sob o símbolo de Sua Cruz... 

 

E eu, sou ligado no que Ele falou 

Sou parado no que Ele deixou 

O mundo só será feliz 

Se a gente cultivar o amor... 

 

Ei irmão, vamos seguir com fé 

Tudo que ensinou 

O Homem de Nazaré...(2x) 

 

Ele era um Rei 

Mas foi humilde o tempo inteiro 

Ele foi filho de carpinteiro 

E nasceu em uma manjedoura 

 

Não saiu jamais 

Muito longe de sua cidade 

Não cursou nenhuma faculdade 

Mas na vida Ele foi doutor... 

 

Ele modificou o mundo inteiro 

Ele modificou o mundo inteiro 

Ele modificou o mundo inteiro 

Ele revolucionou o mundo 

inteiro... 

 

Ei irmão, vamos seguir com fé 

Tudo que ensinou 

O Homem de Nazaré (4x) 

  

 

398 – Oh! Arcanjo Miguel  

         (Domínio Público) 

 

Com a Tua espada 

Feita em luz 

Corta os laços 

Que nos prendem 

Que me amarram à escuridão 

 

Oh Arcanjo Miguel  

Me socorre 

Em todos os conflitos 

Ilumina cada sombra 

Escondida no coração 

 

Pode me usar 

Quando for preciso 

Para levar-Te até meus irmãos 

O Teu amor, Tua luz, Tua vida 

Que embala e transforma 

Toda criação. 

 

 

399 - Oh! Lua 

        (Pad. Alfredo Motta ) 

 

Oh Lua, eu Vos agradeço 

Por este luar criador 

Em  troca Vos ofereço 

Esta canção com amor 

 

Vós mais o meu Sol Dourado 

Que embeleza o céu 

São que nos dão este conforto 

Aqui, doce como mel 

 

Dou viva ao Sol e à Lua 

E às Estrelas também 

A terra, a floresta e o mar 

O vento e a todo além. 

 

 
 

400- Oh! Mãe Celestial 

         (Mad.  Áurea Altenhofen) 

 

Oh! Mãe Celestial 

Peço um conforto Seu 

 

Peço que Vós me olhe 

Como olhou o Filho Seu 

 

Recebo este agrado 

Me provando e me mostrando 

É tão fundo em meu peito 

Sinto amor me preenchendo 

 

Me entrego e me mostro 

Como Deus quer 

 

Vou sempre seguindo 

Busco Luz e Vosso brilho. 

 

 

 

 

 
 

 

 

401 – Oh! Meu Bom Jesus de 

Nazaré 

         ( Maria Salete Accordi) 

 

Oh! meu Bom Jesus de Nazaré 

Agradecemos por tudo que Vós nos 

dá 

 

Oh! meu Bom Jesus de Nazaré 

Pedimos Vossa Benção recaia sobre 

nós 

 

Oh! meu Bom Jesus de Nazaré 

Vossa Misericórdia venha nos 

ajudar 

 

Oh! meu Bom Jesus de Nazaré 

Vossa Luz venha iluminar 

 

Oh! meu Bom Jesus de Nazaré 

Vossa Força venha nos levantar 

 

Oh! meu Bom Jesus de Nazaré 

Sois o Caminho da Verdade e da 

Vida. 
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402 – Óh! meu Divino Pai 

         (Mestre Irineu- 21) 

 

Óh! meu Divino Pai 

Foi Vós foi Quem me deu 

Eu vim me apresentar 

Por ser um filho Seu 

  

A minha Mãe que me ensinou 

Dentro do meu coração 

É quem me dá esta Verdade 

Para expor aos meus irmãos 

  

Piso firme e sigo em frente 

Não devemos esmorecer 

Para ser eternamente 

Sou Filho de Todos Seres 

  

Seguindo esta verdade 

Que minha Mãe me ensinou 

Piso firme com alegria 

Sou Filho do Redentor. 

 

 

 
 

403 - Oh Senhor! 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Oh! Senhor, Grande Deus 

Com Tua Luz, nos conduz 

Guia-nos à Ti  

Pelo caminho do amor 

 

/Nós te pedimos oh Senhor! 

Transmuta todo o nosso ser 

Faz a Tua Luz brilhar em nós 

Transforma-nos com Teu Fulgor/ 

Refrão 

 

A Tua Paz concede-nos 

Para poder viver melhor 

Faz com que nosso interior 

Reflita tudo o que Tu És 

 

Com Tua Bondade permite que 

Amando a todos com fé em Ti 

Possa eu andar com devoção 

Por essa senda que à Ti conduz 

Refrão 

 

 

 

404 – Óh! Virgem Mãe Divina 

          (Mestre Irineu - 53) 

 

Óh! Virgem Mãe Divina 

Eu peço um conforto Seu 

Com Vós, com Vós 

Com Vós, com Deus 

 

Meu Divino Pai Eterno 

Eu peço um conforto Seu 

Com Vós, com Vós  

Sou filho Seu 

 

Jesus Cristo Redentor 

Eu peço um conforto Seu 

Com Vós, com Vós  

Os ensinos Seus. 

 

 

 
 

 

 

405 - Óh Virgem Mãe, Rainha 

Mãe 

        (Eliane Haas) 

 

Na hora de prestar contas 

Que aqui já começou, 

Vão se afastar os que pesam  

E graduar quem melhorou. 

 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe, 

A Vós eu peço conseguir o meu 

perdão. 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe 

Para que eu venha alcançar a 

salvação. 

 

Todo o destino do povo 

Tem sido um duro viver, 

Só se plantando o engano 

E alimentando o sofrer. 

 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe, 

A Vós eu peço conseguir o meu 

perdão. 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe  

Para que eu venha alcançar a 

salvação. 

No ar, na terra e no mar 

Já estamos vendo o sinal. 

Só nos resta trabalhar, 

Recuperando o astral. 

 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe,  

A Vós eu peço conseguir o meu 

perdão. 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe  

Para que eu venha alcançar a 

salvação. 

 

No Manto da Nossa Mãe, 

Vamos buscar compaixão 

Para que toda essa vida 

Não se acabe em vão. 

 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe,  

A Vós eu peço conseguir o meu 

perdão. 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe  

Para que eu venha alcançar a 

salvação. 

 

Na Luz de Nossa Senhora 

Vamos seu rastro seguir, 

Reimplantando os ensinos 

E o seu jardim reflorir. 

 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe,  

A Vós eu peço conseguir o meu 

perdão. 

Óh Virgem Mãe, Rainha Mãe  

Para que eu venha alcançar a 

salvação. 

 

406 - Olhei para o Firmamento 

         (Mestre Irineu - 67) 

 

Olhei para o Firmamento 

Vi as estrelas brilhar 

Tinha uma mais bonita 

De um Trono Imperial 

 

Este Trono Imperial 

Foi Deus quem me mostrou 

Para eu amar a Virgem Mãe 

E a Jesus Cristo Redentor 

 

Todo dia eu canto e peço 

Para limpar meu coração 

Para eu seguir neste caminho 

E deixar a ilusão 

 

Sempre eu digo aos meus irmãos 

Que tratem o tempo mais sério 

Que o tempo não engana 

E não tem dó desta matéria. 
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407 – Oh! Lindo Daime 

        (Luiz Mendes) 

 

Oh! 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. 

 

408 - O Manto de Luz de Nossa 

Senhora 
        (Maria Salete Accordi) 

 

O Manto de Luz de Nossa senhora 

Nos cobre com Sua Luz 

Vem de todas as cores 

Pois a todos Ela Conduz 

 

Vós sois Mãe  de nosso Mestre 

E  Ele  A deu como Nossa Mãe 

Isso foi aos pés da Santa Cruz 

 

Ilumine a nossa vida 

Guia-nos  à Santa Luz 

Eleve o nosso ser  

 

Daí-nos a Vossa Glória  

Inunda a humanidade  

Com a Vossa Misericórdia. 

 

409  - O mar serenou 

         (Antonio Candeia Filho) 

 

O mar serenou quando ela pisou na 

areia 

Quem samba na beira do mar é 

sereia 

 

O pescador não tem medo  

É segredo se volta ou se fica no 

fundo do mar 

Ao ver a morena bonita sambando  

Se explica que não vai pescar 

Deixa o mar serenar 

 

O mar serenou quando ela pisou na 

areia 

Quem samba na beira do mar é 

sereia 

A Lua brilhava vaidosa  

De si orgulhosa e prosa com que 

Deus lhe deu 

Ao ver a morena sambando  

Foi se acabrunhando, então 

adormeceu  

O Sol apareceu 

 

O mar serenou quando ela pisou na 

areia 

Quem samba na beira do mar é 

sereia 

 

Um frio danado que vinha  

Do lado gelado que o povo até se 

intimidou 

Morena aceitou o desafio 

Sambou e o frio sentiu seu calor e o 

samba se esquentou 

 

O mar serenou quando ela pisou na 

areia 

Quem samba na beira do mar é 

sereia 

 

A estrela que estava escondida  

Sentiu-se atraída, depois então 

apareceu 

Mas ficou tão enternecida  

Indagou a si mesma, 

A estrela afinal será ela ou sou eu 

 

O mar serenou quando ela pisou na 

areia 

Quem samba na beira do mar é 

sereia. 

 

 

 

 

 

 

410 -O mundo está evoluindo 

         (Max) 

 

O mundo está evoluindo 

Nós juntos, subindo 

Concentrando na Missão 

Esferas de consciência, evolução 

 

Subindo e viajando 

Vibração aumentando 

 

Estamos chegando, estamos voando 

Juntos aos Anjos 

A força em mim presente 

Eu sou Luz Divinal 

 

Centrando no Onipotente 

Firmando a nossa mente 

Jesus Sananda 

Rowena e Maria 

Ashtar, Saint Germain 

Portal dimensional 

 

Subindo e viajando 

Vibração aumentando 

Trabalhando com os Raios 

E Arcanjos, São João 

Toda egrégora de Luz 

Ajudando e amando 

Perdoando, se firmando 

 

Em Deus, o Poder 

Luz Divina é só querer. 

 

Subindo e viajando 

Vibração aumentando 

Chegamos. 

 

 

 

 

411 - O Nome Seu 

         (Raquel Montagna) 

 

Eu paro aqui 

Paro acolá 

Mesmo parado 

Eu saio do lugar 

 

Para um lugar  

Em oração  

Cantando eu posso 

Te estender a mão 

 

Eu estou aqui 

E vou pra lá 

Vou para onde 

Alguém acreditar 

 

Acreditar 

Com fé no amor 

Um mundo novo 

Para todos meus irmãos  

 

Eu sou daqui 

Eu sou de lá 

Sou de todos 

E de qualquer lugar 

 

Me chamo Daime 

Mestre Irineu 

Nossa Senhora 

E o nome Seu. 
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412 - O Poder do Céu 

        (Pad.  Alfredo Motta) 

 

Com o  Poder do Céu 

Da Terra e também do mar 

Ordeno a São Miguel 

A Força Deus é quem dá 

 

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 

 

A Força quem tem é o Rei 

Jesus Cristo, o Mestre de sempre 

Tudo no coração de Maria 

Na Terra, em todo Firmamento. 

 

 

 

413 - O Portal 

        (Andréia Mürmann) 

 

Entre as nuvens existe um sonho 

Este sonho é o nosso propósito 

/Para o amor compartilhar/ 

 

Alcançando estas nuvens 

Vamos atravessá-las 

/Deixe o coração que nos guiará/ 

 

O Portal vai se abrir 

Com humildade vamos calar 

/É só escutar para receber/ 

 

Salão verde luminoso 

Que traz a verdade e a cura 

/Vai nos inspirar para perdoar/ 

Poderá ter outra cor 

Que também nos ensinará 

/Conforme o propósito e o que 

procuras/ 

 

Voltaremos para casa 

Cuidar do Nosso Templo 

/Nós somos os soldados para 

trabalhar/ 

 

 

414 - O Prensor 

         (Mestre Irineu - 43) 

 

O Prensor que te aparece 

A Pátria vai abraçar 

Vai pra guerra vai perder 

A vida que Deus te dá 

  

Quem te fez não te mandou 

O amor não empregou 

O teu Pai não conheceu 

Vais derramar o teu sangue 

Que o Divino Pai te deu 

  

Meu Pai Divino do Céu 

Abrandai estes terrores 

Vós tenha compaixão 

Dos vossos filhos pecadores 

  

Sempre, sempre, sempre, sempre 

Eu peço à Virgem Maria 

Defendei os inocentes 

De toda esta orfandia. 

  

  415 - Oração de São Francisco 

de Assis 
       (Autor desconhecido) 

 

Senhor, fazei-me instrumento de 

vossa paz. 

Onde houver ódio, que eu leve o 

amor; 

Onde houver ofensa, que eu leve o 

perdão; 

Onde houver discórdia, que eu leve 

a união; 

Onde houver dúvida, que eu leve a 

fé; 

Onde houver erro, que eu leve a 

verdade; 

Onde houver desespero, que eu leve 

a esperança; 

Onde houver tristeza, que eu leve a 

alegria; 

Onde houver trevas, que eu leve a 

luz. 

 

Ó Mestre, fazei que eu procure mais 

consolar, que ser consolado; 

Compreender, que ser 

compreendido; 

Amar, que ser amado. 

Pois é dando que se recebe, 

É perdoando que se é perdoado, 

E  é morrendo que se vive para a 

vida eterna. 

 

 
 

416 - Oração do Serviço 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Senhor 

Eu me ajoelho aos Teus pés 

Pra pedir a Tua benção 

Pra pedir o Teu amor 

 

Senhor 

Existe tanto sofrimento 

Tanto choro de lamento 

Tanta gente sem amor 

 

/Faz de mim então Tua morada 

E o meu coração se abre 

Pra ser um só com o Teu 

Pois contigo eu sou uma prece 

O amigo abençoado 

Um remédio para a dor 

/ Refrão  

 

Te levo então meu Deus 

Em  minhas mãos 

Sou amparo ao aflito 

O futuro que há de vir 

Agradeço então por esta 

chance 

De poder dar esperança 

Pois nasci para servir 

Refrão 
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417 - O Rosa do Amor 

         (Andréia Mürmann) 

 

Deusa, Deusa do Amor 

Que está chegando 

Esta luz cor rosa 

(Vai iluminando 

(Vai nos ensinando 

 

Ensina, que é nas estrelas 

Estão os nossos sonhos 

Temos livre arbítrio 

(É só perceber 

(É só escolher 

 

Escolhendo o que é bom 

Para o crescimento 

Assim completaremos 

(O ciclo da vida 

(A nossa missão 

 

A Deusa, que está presente 

Está também em nós 

Conscientes usaremos 

(O rosa do amor 

(O poder do amor. 

 

418 - O Senhor É o Meu  Pastor 

        (Irmão Luiz Soares) 

 

O Senhor é o meu Pastor, nada me 

faltará. 

O Senhor aqui chegou, para nos 

libertar. 

Louvemos ao nosso Senhor, 

cantando com muito fervor 

Louvemos ao nosso Senhor, 

cantando com muito amor 

 

Jey Rama Jey Rama, Jey Rama Jey 

Jey Rama, Jey Rama, Jey Rama Jey 

(Krishna, Buda, Cristo) 

 

Por que temer, se estou aqui? É só 

chamar e eu estou aí 

Por que temer, se estou aqui? É só 

chamar e eu estou aqui 

 

Jey Sai Baba, Jey Sai Baba, Jey Sai 

Baba Jey 

Jey Sai Baba. Jey Sai Baba, Jey Sai 

Baba Jey. 

 

 

419 - O Senhor entrou em nossas 

vidas 

       (Devocional Sai Baba) 

 

O Senhor entrou em nossas vidas 

Nos mostrou a direção 

Paz, amor, verdade 

Não violência e retidão 

 

Estender a mão amiga 

Ver que todos são iguais 

São caminhos pra  

Encontrarmos sua paz 

 

/Somos todos uma família 

De um só Deus, um só coração 

Precisamos nos amar como irmãos 

Falemos todos uma só língua 

A linguagem do coração 

E que o amor seja nossa Religião/ 

Refrão  

 

Somos como o sol que brilha 

Deus está dentro de nós 

Senhor, nos faça ouvir a sua voz 

Afastando as nuvens do desejo 

E os apegos desse mundo carnal 

Sentiremos seu amor universal 

Refrão 

 

 
420 - Os Espíritos estão chegando 

       (Pad. Alex Polari ) 

 

Perante este momento 

Eu quero declarar 

Umas poucas palavras 

Que eu ouvi publicar 

 

Os espíritos estão chegando 

Pela Linha devagar 

Se preparem aparelhos 

Para ouvir e ensinar 

 

Eles estão vindo do Céu 

E também virão do mar 

Da terra e das montanhas 

Para todos doutrinar 

 

Esta Estrada é do Mestre 

Foi ele quem abriu 

Replantando a Santa Doutrina 

Para aquele que seguiu 

Santo Daime, Mãe Maria 

Consola e dá alivio 

Eu digo aos meus Caboclos 

Que aqui o centro é livre 

 

Todos são filhos de Deus 

Só basta ele querer 

Saúdo a proteção 

Do Vovô Omunguelê 

 

No meio da minha viagem 

Ele comigo veio ter 

Disse que já foi escravo 

E cultuava o mesmo 

 

Meu Império Juramidam 

Que Glória Vos Pertencer 

Basta ser sempre fiel 

Que tudo eu posso ser. 

 

421 - Os Sete Raios 

        (Eliane Haas) 

 

Luz azul a vontade de Deus. 

Força que traz decisão. 

É poder, fé, iniciativa. 

Abundância e proteção. 

 

Amarela é a sabedoria, 

É o amor que traz compreensão 

Que conhece, alumia 

E ultrapassa a dimensão. 

 

A luz rosa inspira o sentimento 

Tolerância e bondade 

É beleza sensível, é arte 

Que harmoniza a fraternidade. 

 

No conflito surge o branco 

Transparência de toda a pureza. 

Sintetiza o plano Divino, 

Equilibra e traz clareza. 

 

Verde age em concentração 

Consagrando toda a ciência 

Investiga e tem veneração 

Por Deus e sua criação. 

 

Devoção Carmesim. 

Compaixão, piedade. 

O perdão que assegura a paz 

Afirmando a caridade. 

 

Violeta chave da alquimia, 

Instrumento de transformação. 

Serve a deus pela liberdade 

Em ritual da alta magia.  

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-3YZ2ZphSP4M/VNvf3J_dohI/AAAAAAAABS8/ABGmEmzqd54/s1600/Capturar.PNG&imgrefurl=http://uma-doce-estrela.blogspot.com/2015/02/o-senhor-e-meu-pastor-nada-me-pode.html&h=230&w=313&tbnid=nOy4AFP7wQ63GM:&docid=I3ZYAwywHldokM&ei=yKFXVtGrM4mwwgTqqqSoBQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjRr4vDqq_JAhUJmJAKHWoVCVUQMwhdKCUwJQ
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422 - O Sol que entra na minha 

casa 

       (Andréia Murmann, of.para     

Izabete Murmann 

 

O Sol que entra em minha casa 

É a Luz de  Deus 

É o Amor a cada dia  

Este amor é Deus 

 

Estrela que brilha  

Estrela que brilha 

No universo de Deus 

No universo que é meu 

 

No meu ser 

Ser de amor 

 

Olhe o céu e as estrelas 

Sinta que vem de Deus 

A iluminar minha vida 

Esta Luz é Deus 

 

Estrela que brilha  

Estrela que brilha 

No universo de Deus 

No universo que é meu 

 

No meu ser 

Ser de amor 

 

Luz divina do universo   

É a Luz de Deus  

A brilhar no meu coração 

E derramar muita emoção. 
 

 

423 - O Terço 

        (Roberto e Erasmo Carlos) 

 

Com o Terço na mão  

Peço a vós minha Virgem Maria  

Minha prece levai a Jesus  

Santa Mãe que nos guia  

 

Com o Terço na mão peço a Vós  

Minha nossa Senhora  

Por nós todos rogai a Deus Pai  

Vos pedimos agora 

 

Com o Terço na mão  

De joelhos no chão vos pedimos  

Aliviai as tristezas e as dores  

Que as vezes sentimos  

Clareai o caminho daqueles  

Que vivem perdidos  

E olhai por aqueles que o mundo  

Deixou esquecidos 

Santa Maria rogai por nós  

Que recorremos a Vós 

 

Nos mistérios contemplo o nascer 

de Jesus  

E a alegria  

Na paixão por amor preso a cruz  

Sua dor e agonia  

Sua ressurreição e aos céus a 

ascensão  

No terceiro dia  

Vossa coroação junto a Deus  

Coração de Maria 

 

Com o Terço na mão  

E com fé aprendi,  Mãe Querida  

Que aceitar a vontade de Deus  

É o maior bem da vida  

Que ajudar a um irmão  

No instante do seu sofrimento  

É amar nosso próximo  

É servir a Deus Pai nesse 

momento.  

 

 

424 - Oxalá, Shiva, Juramidam 

        (Pad. Alex Polari) 

 

Oxalá, Shiva, Juramidam 

Nesta noite vão se reunir 

Para firmar esta aliança 

Eterna para os tempos que hão de 

vir 

 

Eu sinto o perfume desta flor 

Jesus Cristo é meu Mestre 

Imperador 

O Oriente veio pro Ocidente 

E foi nele que tudo se encontrou 

 

Eu saúdo os Budas e Orixás 

E a glória deles todos dou 

Louvor 

No Himalaia, nos Andes, na  

floresta 

Se escuta o rufar de mil 

tambores 

 

Oxalá, Shiva, Juramidam 

São João foi quem me revelou 

E o Mestre no final dos tempos 

No Santo Daime, todos três  

Unificou. 

 

 

 

 

 

425 - Oxum lava meus olhos 

         (Domínio público) 

 

Oxum Lava Meus Olhos... 

Oxum Minha Emoção... 

Oxum Flor das Águas... 

Lava Meu Coração... 

 

 

426 - Oxum Menininha 

        (Domínio público) 

 

Rainha das Águas, Rainha das 

Águas   

Rainha das Águas, é Oxum linda 

Flor   

 

Oxum Menininha, da beira do Rio   

É Oxum Minha Mãe, ai ê ê, ê ê ai  

 

Oxum Menininha, da beira do Rio   

Vai pela floresta colher seu abrigo   

 

Oxum Menininha, das Pedras 

Brilhantes   

Oxum É Rainha, Mãe dos 

Diamantes. 

 

 

 

427 - Padroeira 

(Ronaldo Monteiro de Souza e 

Sérgio Saraceni) 

 

Ó Virgem Santa  

Rogai por nós pecadores 

Junto a Deus Pai 

E livrai-nos do mal e das dores 

 

Que todo homem caminhe 

Tocado pela fé 

Crendo na Graça Divina 

Esteja como estiver 

 

Abençoai nossas casas, as águas,  

As matas e o Pão Nosso, 

A luz de toda manhã,  

O amor sobre o ódio 

 

Ilumina a cabeça dos homens 

Te pedimos agora 

E que o bem aconteça 

Nossa Senhora. 
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428 - Pai 

        (Pad. Zé Ricardo) 

 

Pai 

Vós que sois tudo o que me resta 

O Dono de todo Poder 

A proteção para nós todos 

 

Pai 

Livrai-nos de toda essa guerra 

E despertai esses irmãos 

Iluminai seus corações 

 

Filho 

Nunca dê valor ao mal 

Que por si mesmo se destrói 

E siga sempre o seu caminho 

 

Vai 

Afirme eternamente a paz 

Perdoe sempre seus irmãos 

E veja a luz que vem chegando. 

 

 

429 - Palmatória 

         (Mestre Irineu -22) 

 

Porque todos não cumprem 

Com dever e obrigação 

Conhecer esta verdade 

Para chamar meu irmão 

 

Na presença todos são 

Na ausência aqui deixou 

Não se lembram da firmeza 

E da palavra que jurou 

 

Não cumprindo este dever 

Está fora da união 

Não são firme a meu Deus 

E nem leal ao meu irmão 

 

Só existe é fingimento 

Fraqueza no coração 

Não são firme a meu Deus 

E nem unido ao meu irmão 

 

Não cumprindo este dever 

É melhor se retirar 

Que não é traço de baralho  

É melhor não vir pra cá 

Que aqui é muito sério 

É preciso respeitar. 

 

 

430 - Papai Paxá 

        (Mestre Irineu - 31) 

 

Equiôr Equiôr Equiôr 

Equiôr que me chamaram 

Eu vim beirando a terra  

Eu vim beirando o mar 

 

Quando Papai Paxá 

Barum, Marum mais eu 

Saudade saudade 

Saudade de Mamãe 

 

A tua imagem linda 

É meus encantos enfim 

Neste mundo e no outro 

Vós se alembrai de mim 

 

O amor que eu te tenho 

Dentro do meu coração 

É Vós quem me guia 

No caminho da salvação 

 

Quando Papai me chamar 

Toda vida obedeci 

Quando chegar este dia 

Eu só tenho que ir. 

 

 
 

431 - Papai Samuel 
        (Mestre Irineu - 31) 

  

Papai Samuel me chama 

Para dizer o que queria 

Para eu viver eternamente 

Junto à Virgem Maria 

  

Junto à Virgem Maria  

O Santo Nome de Jesus 

Olho para o firmamento 

O Cruzeiro e a Santa Luz 

  

Pisei no primeiro degrau 

Para seguir com firmeza 

Dentro do meu coração 

O primor tanta beleza 

  

Convidei os meus irmãos 

Para seguir com alegria 

Todos me responderam 

Que ficavam e lá não iam. 

432 - Papai Velho 

        (Mestre Irineu - 33) 

 

Papai Velho e Mamãe Velha 

Vós me dê o meu bastão 

Sou eu, sou eu, sou eu 

Com minha caducação 

 

Até que enfim, até que enfim 

Até que enfim 

Eu recebi o meu bastão 

Pude me levantar 

Com minha caducação 

 

Reduzi meu corpo em pó 

O meu espírito entre flores 

Sou eu, sou eu, sou eu 

Filho do Rei de Amor 

 

Mamãe Velha sempre dá 

Papai a carinhar 

Sou eu, eu sempre digo 

Eu nasci em Natal. 

 

 
 

433 - Papaizinho e Mamãezinha 

        (Pad. Alfredo Motta) 

 

Papaizinho e Mamãezinha 

Que seguram a minha vida 

Como é bom estar com Vós 

E com a minha Mãe Querida 

 

Sou eu firmado no mar 

Fonte de sabedoria 

Que beleza conhecer 

Este oceano um dia 

 

Jesus Cristo redentor 

Nos ensina e nos amostra 

Aqui eu vou beirando o mar 

Beirando a terra, estou na rocha. 
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434 - Para estar junto a este 

Cruzeiro 

(Pad. Sebastião Motta) 

 

Para estar junto a este Cruzeiro 

É mudar de opinião 

Quem ama a Jesus Cristo 

Não fala de seu irmão 

 

O Mestre está aqui 

Ele fala bem baixinho 

Ensina a quem procura 

Deixando quem não quer seguir 

 

Aqui estou dizendo 

Para os meus irmãos ouvir 

Quem for filho vem chegando 

E quem não for vai escapulir 

 

Não adianta ser grande 

Sem possuir nobreza 

Meu Pai e minha Mãe 

Nos mostram sua beleza. 

 

 
 

 

435 - Para sentir amor 

        (Mad.  Áurea Altenhofen) 

 

Para sentir amor 

Preciso ter amor 

 

Se sente o amor que se tem 

Tendo para sentir 

 

Ainda que venha do outro 

É sentido dentro de nós 

 

Se sente o amor que se tem 

O amor é Deus presente. 

 

 

436 - Passarinho 

         (Mestre Irineu- 69) 

 

Passarinho está cantando 

Descorrendo o ABC 

E eu descorro a tua vida 

Para todo mundo ver 

 

Passarinho está cantando 

Canta na mata deserta 

Dizendo para o caçador 

Você atira e não acerta 

 

Passarinho verde canta 

Bem pertinho para tu ver 

Sou passarinho e tenho dono 

E o meu dono tem poder 

 

Passarinho verde canta 

Com alegria e com amor  

Sou passarinho e canto certo 

E com certeza aqui estou. 

 

 

 

437 - Peço força 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Peço Força, lá vem Força 

Deus do Céu foi quem mandou 

Jesus Cristo, está comigo 

Ele é meu protetor 

 

Jesus Cristo está na Terra 

Ele é Bom Curador 

Ele cura quem lhe procura 

Pois Ele é o Triunfador 

 

Ele cura quem lhe procura 

Conforme o seu merecer 

Que nem todos estão nas  Graças 

Para as curas receber. 

 

 

 

 

438 - Peço que Vós me ouça 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Meu Pai peço que Vós me ouça 

Para eu pedir o perdão 

Eu peço não só para mim 

Para mim e os meus irmãos 

 

Meu pai quando for perdoar 

Perdoa como lhe convém 

Eu peço que Vós nos perdoe 

Como perdoou em Belém 

 

A barca que corre no mar 

Corre no meu coração 

Aquele que aqui batiza 

Batizou no rio de Jordão. 

 

 

 

439 - Pedi 

        (Raquel Montagna) 

 

Pedi Força 

Aos Céus e Dimensões 

Cada estrela anunciou 

A chegada de Juramidam 

 

Pedi Fé 

Ao celeste azul do mar 

As ondas me trouxeram 

A calmaria de conquistar 

 

Pedi Amor 

Ao Jardim do Beija Flor 

As rosas me mostraram 

A beleza do cuidador 

 

Pedi Luz 

Ao Divino Pai Criador 

Seu toque acariciou 

Minha alma desabrochou. 

 

440 - Pedi força a meu Pai 

        (Mestre Irineu - 54) 

 

Pedi força a meu Pai 

Ele me deu com amor  

Para mim ensinar 

Neste mundo pecador 

 

A minha Mãe que me ensinou 

Mandou eu ensinar 

A todos meus irmãos 

Àqueles que acreditar 

 

Surubina minha Flor 

Jardim da minha infância 

A base deste mundo 

É o verde minha esperança. 

 

441 -  Pedi uma Luz 

         (Raquel Montagna) 

 

Pedi uma luz 

Pra clarear meus pensamentos 

Minha Mãe veio a mim 

Concentrai em seu centro 

 

Olhei em volta e entendi 

Que o lugar de amor fica aqui 

Entre os olhos e o umbigo 

O coração pulsa vivo 

 

Vivo escarlate 

De fogo de luz  

Vamos todos olhar 

Para onde o Mestre está. 
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442 - Pequeno Mestre 

        (Eliane Haas) 

 

Pequeno Mestre em corpo de 

criança 

Que se encarnou para auxiliar 

Nesta passagem que é de transição, 

Mas  as boas nossas vindas 

queremos dar. 

 

De nobre estirpe espiritual 

Esse iniciado bem se preparou. 

No firmamento a sua estrela  brilha 

Pois pra aqui chegar, provas 

superou. 

 

Com permissão dos poderes do alto 

Traz uma esperança em forma de 

flor. 

Descendo ao nível em que na Terra 

estamos, 

Nós reconhecemos este sinal de 

amor. 

 

443 - Perguntei a todo  mundo 
          (Mestre Irineu - 94) 

 

Perguntei a todo mundo 

Por onde vai o caminho 

E ninguém me respondeu 

Vou viajando sozinho 

 

 Deus na frente Deus na paz 

Nas alturas onde Ele está 

Vou viajando com Deus 

Um dia eu hei de chegar 

  

Jesus Cristo vai comigo 

Vai na minha companhia 

Para um dia eu entrar 

Dentro da Soberania 

  

Todo mundo quer ser grande 

Me deixaram eu ficar só 

Fico com a Virgem Maria 

Estou com a força maior. 

 

444 - Pescador de homens 

        (Padre Zezinho) 

 

Tu, te abeiraste na praia 

Não buscaste nem sábios, nem ricos 

Somente queres que eu te siga 

 

Senhor, Tu me olhaste nos olhos 

A sorrir, pronunciaste meu nome 

Lá na praia, eu larguei o meu barco 

Junto a Ti, buscarei outro mar 

Tu, sabes bem que em meu barco 

Eu não tenho nem ouro, nem 

espadas 

Somente redes e o meu trabalho 

 

Senhor, Tu me olhaste nos olhos 

A sorrir, pronunciaste meu nome 

Lá na praia, eu larguei o meu barco 

Junto a Ti, buscarei outro mar 

 

Tu, minhas mãos solicitas 

Meu cansaço, que a outros 

descansem 

Amor que almeja seguir amando 

 

Senhor, Tu me olhaste nos olhos 

A sorrir, pronunciaste meu nome 

Lá na praia, eu larguei o meu barco 

Junto a Ti, buscarei outro mar 

 

Tu, pescador de outros lagos 

Ânsia eterna de almas que esperam 

Bondoso amigo, que assim me 

chamas 

 

Senhor, Tu me olhaste nos olhos 

A sorrir, pronunciaste meu nome 

Lá na praia, eu larguei o meu barco 

Junto a Ti, buscarei outro mar 

 

Junto a Ti, buscarei outro mar 

Junto a Ti, buscarei outro mar 

Junto a Ti, buscarei outro mar 

 

 
 

445 - Piedade 

        (Raquel Montagna) 

 

Piedade Senhor 

Porque vou me ausentar 

Vou para um lugar em cor 

Aonde o Ser volta a brilhar 

 

Uma luz, um clarão 

Consome todo ser 

Com perdão no coração 

A alma torna a amanhecer 

 

Amanhecer, raio de Sol 

Magia do luar 

A força do grão da terra 

E a calmaria do lindo  mar 

 

Entrar em comunhão 

A natureza, grande magia 

Com os raios de luz e cor 

Arcanjos e Mãe Maria 

 

Me conduzem para o salão 

Onde agora será meu lar 

Com alegria no coração 

Concluir minha missão 

 

Piedade Senhor 

Porque vou me retirar 

Para o salão de luz e cor 

Vida eterna a brilhar. 

 

446 - Ponto de Abertura 

        (Umbanda) 

 

Vou abrir minha Aruanda 

Vou abrir meu Juremá  

Vou abrir minha Aruanda 

Vou abrir meu Juremá  

 

Com licença de Mamãe Oxum 

E de Nosso Pai Oxalá  

Com licença de Mamãe Oxum 

E de Nosso Pai Oxalá  (2x) 

 

Já abri minha Aruanda 

Já abri meu Juremá  

Já abri minha Aruanda  

Já abri meu Juremá  

 

Com licença de Mamãe Oxum 

E de nosso Pai Oxalá  

Com licença de Mamãe Oxum  

E de nosso Pai Oxalá. 

 

447 - Ponto de São Jorge 

        (Pad. Alex Polari) 

 

2x 

/São Jorge está aqui 

São Jorge aqui está/ 

/Com seu cavalo branco 

Guerreiro maior não há/ 

2x 

/Viva o Rei Ogum 

Ele veio anunciar/ 

/Que as linhas estão abertas 

Que é pra nós se aliar/ 

 

 

http://www.vagalume.com.br/umbanda/
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448 - Povo Cigano 

       (Jacson Alves de Carpes) 

 

Amigos joguem flores e perfumes 

Joguem flores e perfumes 

Que a cigana esta em festa 

 

Oh! Oh! Povo Cigano. 

 

 
 

 

449 – Povo Indígena Sabedoria 

Universal 

      ( Maria Salete Accordi ) 

 

Povo Indígena, Povo Indígena 

Povo Indígena Virgem Santa 

Povo Indígena, Povo Indígena 

Que agora vive em nós 

Que nos traz a memória universal  

 

Povo Indígena, Povo Indígena 

Honra Terra e Mar 

Povo Indígena, Povo Indígena 

Honra Fogo e o Ar 

 

Povo Indígena, Povo Indígena 

Vem nos ensinar a buscar o 

essencial 

O amor à Natureza 

E o Amor Universal 

 

Povo Santo, Povo Santo 

Aqui agora está 

Cada um de nós agora 

Busque a tribo aonde está 

 

Povo Indígena, Povo Indígena 

Tua tribo tem teu sangue 

E o luar a iluminar 

Povo Indígena, Povo Indígena 

 

Povo Santo, Povo Santo 

Do Sol a buscar 

Sabedoria Povo Indígena 

Povo Indígena aqui está 

 

Olha, olha meu irmão 

Teu passado universal 

Busque, busca, busca, busca 

Busque essência universal 

 

Tua estrela agora brilha 

Com tua ciência universal 

Saiba bem, saiba bem 

Onde estão, agora está 

 

E da Luz e resplendor 

Canta o hino com amor 

Amor Profundo, Povo Indígena 

Povo Indígena onde está 

 

Busca essência, natureza 

Na natureza tu estás 

Busca, busca tua essência 

Resplandesce com amor 

 

Busca, busca Sabedoria  

Respeito Universal 

Busca, busca 

Teu respeito, Esplendor Universal 

 

Olha, olha teu irmão 

Brilha, brilha 

Olha, olha teu irmão 

Busca nele o melhor 

 

Busca, busca o Divino 

Divino Universal 

Brilha, brilha, resplandece 

Em cada um que aqui está. 

 

 
 

 

 

450 - Praia do mar 

        (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

A Lua gira em torno da Terra 

A Terra gira em torno do Sol 

A Lua nas ondas refletida 

Que cantam pra Mamãe Iemanjá 

 

Nossa Srª dos Navegantes  

Navega no nosso coração 

Embala pela vida 

Ilumina e abençoa a todos 

 

Oh! Mãe daí vosso perdão 

Meu ser esta em festa 

Perdoando e sendo livre, 

Amando e recebendo vossa benção 

Sempre me lembrando 

O Caminho do Pai 

É o do Filho, 

Pelo Espírito Santo 

 

Mamãe me dá a vida 

Na terra posso louvar 

Agradecer e amar 

Feliz a participar 

 

Lugar de luz 

Planeta em evolução 

Todos colaborando 

Para canalizar 

 

De Deus por seus seres 

Fonte de tudo 

Formando a corrente 

Com os irmãos de Luz. 

 

451- Presente Mãe Maria 
         (Raquel Montagna) 

 

Abaixo de uma árvore 

Suas folhas caem 

Cada folha é uma história 

De uma vida de passagem 

 

Olho ao horizonte 

O sol já vai se pondo 

Amanhã ele renasce 

Nos dando outro conto 

 

Fecho os olhos e adentro 

Ao sono peregrino 

Ao despertar em outra vida 

Presente Mãe Maria. 

 

 

452- Prestem atenção 
         (Raquel Montagna) 

 

As palavras aqui ditas 

Deixam uma recordação 

Dos ensinos do Mestre 

Império Juramidam 

 

Hoje o dia clareou 

O som agora diz 

Mais um canto desce à Terra 

Vamos todos nós ouvir 

 

Chamo a consciência  

Do Mestre ao Irmão 

Que todos se aprumem 

Para a nova geração.  
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453 - Preto Velho sim senhor 

         (Raquel Montagna) 

 

O Filho de Zambi 

Saúda o Protetor 

Corre e dança 

Pelo Salvador 

 

Da senzala o Preto olha 

A luz do luar 

Ora por seus filhos 

Irmãos de cor igual 

 

Preto Velho cansado 

Atiça o fogo sagrado 

Faz prece pra seu povo 

Firmeza e consolo 

 

A liberdade pela paz 

Encontra nos céus 

Preto Velho irá voltar 

Pra nos abençoar 

 

A benção meu Pai 

Preto Velho sim Senhor 

Dá axé aos seus filhos 

E retorna ao Criador. 

 

 

 
 

 

454 -  Princesa Janaína 

         (Pad. Sebastião Motta) 

 

Jesus Cristo está no céu 

Está na Terra, está no Mar 

E a Princesa Janaina 

Ela veio para me ensinar 

 

Os ensinos da Princesa 

Todos eles têm valor 

Vamos louvar ao Pai Eterno 

E a Jesus Cristo Redentor 

 

Jesus Cristo foi o maior Rei 

Que nesse mundo habitou 

Jesus Cristo esta em mim 

Ele é meu protetor 

 

Jesus Cristo filho de Deus 

Ele é bom curador 

Ele cura todo mundo 

Que souber dar seu valor 

 

Estou aqui neste salão 

E vim aqui para me curar 

Peço força ao Pai Eterno 

Ele é quem tem para nos dar 

 

A Princesa Janaina 

Ele tem todo primor 

Ele ama o Pai Eterno 

E a Jesus Cristo Salvador. 

 

 

455 - Princesa Soloína 
        (Mestre Irineu - 63) 

  

Eu peço a Jesus Cristo  

Que abra este caminho 

Para mim seguir meus passos 

Com amor com alegria 

  

Com amor com alegria 

Aprender o que Vós me ensina 

Para todos compreenderem 

Que existe um Poder Divino 

  

Segui neste caminho 

Tomei uma direção 

Adiante eu encontrei 

A Virgem da Conceição 

  

Mais adiante uma Princesa 

Chamada Soloína  

Ela foi disse para mim 

É nesta estrada que se ensina 

  

Segui minha jornada  

Adiante eu encontrei 

Um Poder Divino 

Aí onde eu fiquei 

  

Aí onde eu fiquei 

E pude compreender 

Quem seguir neste caminho 

Todos têm que aprender. 

 

 

 

456 -Professor (de pé) 

        (Mestre Irineu- 81) 

 

Aqui tem um Professor 

Que vai deixar de ensinar 

Que ele ensina, ninguém faz caso 

Só lêem de diante para trás 

  

Só lêem de diante para trás 

Mas ele não ensina assim 

Ele ensina é direitinho 

Mas ninguém não faz assim 

 

Se todos assim fizessem 

Estavam um pouco adiantados 

Eram servos de Deus 

E do povo bem estimado 

  

Eu entrei em conferência 

Para deixar de ensinar 

A Virgem Mãe me disse 

Ninguém não pode obrigar 

  

Se ensina e ninguém faz caso 

Ninguém trata de aprender 

Depois não se admirem 

De tudo que aparecer 

  

Todos mandam em sua casa 

Eu também mando na minha 

Todos ficam sem aprender 

Eu fico com a minha Rainha. 

 
 

457 -Pulando as ondas do mar 
       (Isabel Cristina Padilha) 

                               

Pulando as ondas do mar 

Eu fui pro fundo das águas (2x) 

Encontrei lindas Sereis (2x) 

Saudando a Rainha do mar (2x) 

Salve, Salve, Salve  Iemanjáaaa. 
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458 -    Quando a Lua tirou o mar 

pra dançar                      
          (Jacson de Carpes) 

 

Quando a Lua tirou o Mar pra 

dançar 

As ondas quebraram na praia com 

mais sutileza 

E nas mais profundas águas do mar 

A lua brilhou e aflorou toda sua 

beleza 

 

E entre tantas tempestades eles se 

amaram 

Na fase crescente da vida se 

reencontraram 

Estrelas no céu brilharam com mais 

emoção 

Estrelas do mar cantaram a mais 

bela canção 

 

Vem serena e me tira pra dançar 

Tua alma reflete na minha como a 

lua reflete no mar 

Lua brilha que eu te ilumino 

A força do Mar saúda o teu Sagrado 

Feminino 

           

 

 

459 - Quando eu quero falar com 

Deus 
(Roberto e Erasmo Carlos) 

 

Quando eu quero falar com Deus, 

eu apenas falo  

Quando eu quero falar com Deus, 

às vezes me calo  

E elevo o meu pensamento, peço 

ajuda no meu sofrimento  

Ele é Pai, Ele escuta o que pede o 

meu coração  

Quantas vezes falando com Deus, 

desabafo e choro  

E alívio pro meu coração eu a Ele 

imploro  

E então sinto a Sua presença, Seu 

amor, Sua luz tão intensa  

Que ilumina o meu rosto e me 

alegra em minha oração 

 

Quanta paz, quanta luz  

Deus nos ouve, nos mostra o 

caminho que a Ele conduz  

Deus é pai, Deus é luz  

Deus nos fala que a Ele se chega 

seguindo Jesus 

 

É tão lindo falar com Deus, em 

qualquer momento  

Deus que vê uma folha que cai e é 

levada ao vento  

Não existe onde Ele não esteja e Ele 

pode escutar nossa voz  

Deus no Céu, Deus na terra, onde 

esteja, está dentro de nós 

 

Quanta paz, quanta luz  

Deus nos ouve, nos mostra o 

caminho que a Ele conduz  

Deus é pai, Deus é luz  

Deus nos fala que a Ele se chega 

seguindo Jesus. 

 

 

 

460 - Quando o dia clarear 

         (Raquel Montagna) 

 

Quando o dia clarear 

As boas novas chegará 

O dia da anunciação 

Retorno de Juramidam 

 

Retorno de Juramidam 

Voltando aos corações 

No Centro de cada Irmão 

Retomada emanação 

 

Emanação da Virgem Mãe 

Coroado pelo Pai 

O Filho conduz a mão 

O caminho aberto está 

 

Seguindo em frente 

O dia já clareou 

O sol já vai se pôr 

Mais um dia que findou 

 

Findado o dia 

Sol no horizonte 

Mas o dourado continua 

No coração do viajante. 

 

 
 

 

461 - Quando o Espírito de Deus 

soprou 

         (Zé Vicente) 

 

Quando o Espírito de Deus soprou 

O mundo inteiro se iluminou 

A esperança na terra brotou 

E um povo deu-se as mãos e 

caminhou 

 

/Lutar e crer, vencer a dor, Louvar o 

Criador 

Justiça e paz hão de reinar e virá o 

amor/ Refrão 

 

Quando Jesus a Terra visitou 

A boa nova da justiça anunciou 

O cego viu, o surdo escutou 

E os oprimidos das correntes 

libertou 

Refrão 

 

Nosso poder está na união 

O mundo novo vem de Deus e dos 

irmãos 

Vamos lutando contra a divisão 

E preparando a festa da libertação 

Refrão 

 

 

 

462 - Quando tu estiver doente 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Quando tu estiver doente 

Que o Daime for tomar 

Te lembra do Ser Divino 

Que tu chamou para te curar 

 

Te lembrando do ser divino 

O Universo estremeceu 

A floresta se embalou 

Porque tudo aqui é meu 

 

Eu já te entreguei 

Agora vou realizar 

Se fizeres como eu te mando 

Nunca hás de fracassar 

 

Tu já viste o meu brilho 

E já sabes quem eu sou 

Agora te convido 

Para ires aonde estou. 
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463 - Quem procurar esta Casa 

         (Mestre Irineu - 122) 

 

Quem procurar esta casa 

Que aqui nela chegar 

Encontra com a Virgem Maria 

Sua saúde Ela dá 

 

Minha sempre Virgem Maria 

Perdoai os filhos Seus 

Vós como Mãe Soberana 

A Divina Mãe de Deus 

 

Eu peço a Vós bem contrito 

Fazendo as minhas orações 

Peço a Vós a Santa Luz 

Para iluminar o meu perdão 

 

Aqui dentro desta Casa 

Tem tudo que procurar 

Seguindo o bom caminho 

Fazer bem, não fazer mal. 

 

464 - Quem quiser seguir comigo 

(Mestre Irineu - 62) 

 

Quem quiser seguir comigo  

É preciso me ouvir 

Para seguir neste caminho 

Para adiante ser feliz 

  

A minha Mãe que vai na frente 

Com a Luz do Resplendor 

Para ensinar os meus irmãos 

Para todos ter amor 

  

Jesus Cristo me mandou 

Para mim vir ensinar 

Para seguir neste caminho 

Para remir e salvar 

  

O Poder está comigo 

E a verdade eu vou mostrar 

Para ensinar os meus irmãos 

Para todos enxergar. 

 

 

465 - Queria te dar um presente 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Queria Te dar um presente, meu 

Senhor 

Por tudo que já me foi dado 

Por tudo que eu vou receber 

Por poder ter tido a chance de Te 

ver (2x) 

 

Queria Te dar  uma demonstração 

de amor 

Mas Tu és o Senhor do amor 

O coração também não é meu 

Como posso querer ofertar o que já 

é Teu? (2x) 

 

Sigo querendo Te dar, meu Senhor 

Minhas mãos sempre vazias e 

Tu as enche de amor 

Como posso Te agradecer? 

Como posso viver sem Te 

perceber? 

 

Estou tão perto de Ti 

Que posso sentir Tua mão 

Me afagando, embalando 

A minha vida com Tua visão. 

  

466 - Quero agir corretamente 
        (Cerimonial Sai Baba) 

 
Quero agir corretamente e viver na 

verdade do Teu amor 

Quero ter paz permanente, ajuda-

me a encontrar-Te, oh! Senhor! 

Sei que Te seguir não vai ser fácil, 

mas Tua Luz irá me iluminar 

 

Cada vez que eu cair, Tua mão me 

erguerá, e Tua doçura me fará 

continuar 

 

Refrão (juntos) 

 

Pois Tu És o Deus Único, Pai de 

Amor Universal 

Faz-me Teu devoto, quero ser real 

Faz-me Teu devoto, quer ser leal. 

 

 

467 - Quero me apresentar 

         (Raquel Montagna) 

 

Quero me apresentar 

A Papai e Mamãe 

Confessar os meus erros 

Neste Mundo de Ilusão 

 

Misericórdia eu peço 

Por mim e meus irmãos 

Navegamos por entre os mares 

Profundezas de aprovação 

 

Cada um cuida de si 

Ninguém olha ao outro 

Olhando para fora 

Esquece  de si mesmo 

Se firmando no Presente 

Que o Mestre ofertou 

Está é tratando o certo 

Perante o Poder Superior 

 

De entrega o livre arbítrio 

Ao Sagrado corpo espírito 

Pela matéria que contempla 

Um ser ainda adormecido 

 

Vamos acordar para o mundo 

O mundo da perfeição 

Onde os pedido são regados 

Em flores de perdão 

 

Piedade que recebo 

Agora em meu coração 

Consagro o merecimento 

Em forma de gratidão. 

 

 

468 - Quero mergulhar nas 

profundezas 

         (Padre Marcelo Rossi) 

 

Quero mergulhar  

Nas profundezas do Espírito de 

Deus 

E descobrir suas riquezas 

Em meu coração 

 

É tão lindo 

Tão simples 

Brisa leve, tão suave,  

Doce Espírito Santo de Deus 

 

Tão suave, brisa leve, 

Doce Espírito Santo de Deus. 

 

 
 

469 - Quero um novo coração 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Eu quero um novo coração, Senhor 

Um coração para adorar-te 

Um coração para servir-te 

Eu quero um novo coração, Senhor 

 

Limpo como um cristal 

Doce, como o mel 

Um coração 

Que seja como o teu Senhor  

(2x) 
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470 - Raridade 

        (Anderson Freire) 

 

Não consigo ir além do teu olhar 

Tudo o que eu consigo é imaginar 

A riqueza que existe dentro de você 

 

O ouro eu consigo só admirar 

Mas te olhando eu posso a Deus 

adorar 

Sua alma é um bem que nunca 

envelhecerá 

 

O pecado não consegue esconder 

A marca de Jesus que existe em 

você 

O que você fez ou deixou de fazer 

Não mudou o início, Deus escolheu 

você 

Sua raridade não está naquilo que 

você possui 

Ou que sabe fazer 

Isso é mistério de Deus com Você 

 

Você é um espelho que reflete a 

imagem do Senhor 

Não chore se o mundo ainda não 

notou 

Já é o bastante Deus reconhecer o 

seu valor 

Você é precioso, mais raro que o 

Ouro Puro de Ofir 

Se você desistiu, Deus não vai 

desistir 

Ele está aqui pra te levantar, se o 

mundo te fizer cair. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

471 - Redenção, Ascensão, 

Iluminou  

      ( Maria Salete Accordi ) 

 

É no espaço que vou 

No infinito do meu ser 

Onde encontro o Sol e a Lua 

E a estrela Sou Eu 

 

Sou Eu, Sou Eu 

Sou Eu, Sou Eu 

Sou Eu, Sou Eu 

Sou Eu, Sou Eu 

Sou Eu, Sou eu  

Sou o que Sou 

 

A Estrela brilhou  

Iluminou o meu  Ser 

O Sol e a Lua iluminou  

A Redenção se fez 

Redenção aqui na Terra 

Para todos os irmãos 

 

Redenção, redenção, redenção, 

redenção 

Redenção, redenção, redenção, 

redenção 

Redenção, redenção, redenção, 

redenção 

Redenção, redenção, redenção, 

redenção 

Redenção, redenção, redenção, 

redenção 

Redenção, redenção, redenção, 

redenção 

 

O Nosso Mestre brilhou  

E formou o Sol e a Lua  

Deu aos seus irmãos  

Todo o brilho das estrelas 

Para toda a humanidade  

Purificação e Ascenção 

 

 

Ascensão, Ascensão, Ascensão, 

Ascensão 

Ascensão, Ascensão, Ascensão, 

Ascensão 

Ascensão, Ascensão, Ascensão, 

Ascensão 

Ascensão, Ascensão, Ascensão, 

Ascensão 

Ascensão, Ascensão, Ascensão, 

Ascensão 

Ascensão, Ascensão, Ascensão, 

Ascensão 

 

Iluminou, Ilumino, Iluminou, 

Iluminou 

Iluminou, Ilumino, Iluminou, 

Iluminou 

Iluminou, Iluminou, Iluminou, 

Iluminou 

Iluminou, Iluminou, Iluminou, 

Iluminou 

Iluminou, Iluminou, Iluminou, 

Iluminou 

Iluminou, Iluminou, Iluminou, 

Iluminou. 

 

 

 

472 - Reino de Juramidam 

        (Maria Salete Accordi) 

 

Reino de Juramidam 

Reino de Juramidam 

 

Vamos entrar na floresta 

No reino de Juramidam 

 

Virgem da Conceição vai à frente 

Abrindo o caminho, Caminho de 

Juramidam 

 

Jesus nos aguarda com seu Cetro na 

mão 

É o Mestre, é Profeta, é Luz de 

Juramidam 

 

Venham buscar esta Força 

Força de Juramidam          

 

Todos  os seres abençoam 

Quem aqui chegar 

 

Abra teu coração para Força receber 

Leve sempre contigo, a Força de 

Juramidam.  

 

 

 
 

 

 

javascript:;
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473 - Rei Sol 

        (Eliane Haas) 

 

Invoco 

O raio do sol nascente 

Que me manda luz e alimenta 

Rei sol 

No horizonte emergindo 

Ele é o pai da Vida que aqui vai 

surgindo 

 

Dourado 

Espalhando a claridade 

Ofuscando a treva a bem da 

Verdade 

Revela 

As cores em sua beleza 

E me purifica de toda impureza 

 

Pra cura 

De qualquer desarmonia 

Venha recompor minha energia 

Respiro 

Pra melhor sintonizar 

E pra me fundir com o disco solar 

 

Imagem 

Do poder universal 

A sua importância é transcendental 

Reflexo do nosso Pai Criador 

A quem eu me inclino com todo o 

fervor. 

 

 

 
 

 

474 - Renascer do Sol 

         (Daniel Braun) 

 

O nascer do sol é uma nova vida 

Que surgirá 

É como uma criança ao nascer 

Sua luz ao mundo dará 

 

Esta luz do sol que vai subindo 

Iluminando a todos que merecer 

Como um jovem que já foi criança 

O mundo agora vai trilhar 

 

O sol já vai se pondo no horizonte 

Levando a luz a outro lugar 

Como um ser humano ao completar 

Sua missão aqui na Terra 

 

O renascer do Sol é uma nova vida 

Que surgirá 

É como uma criança ao renascer 

Sua luz ao mundo dará 

 

Este é o ciclo da vida eterna 

Ressurreição. 

 

 

 

475 - Renascimento 

         (José Augusto Arruda) 

 

Firma sua casa na rocha 

da fé 

Firma sua casa na rocha 

do amor 

/Firma e renasce com sua 

família,  

Firmado em nosso Senhor/ 

 

Irmãos da terra e lá do céu 

Com esperança se dão as mãos 

/Todos os anjos dizem 

amém,  

Abençoando a união/ 

 

Momento da mais pura beleza 

Em que se afirma a fortaleza 

/Que irradia do Grande Sol, Depois 

da Chuva do Astral/ 

 

Mais encostados ao nosso Império 

Que é o Dono da Força Maior 

/Reino do Sol, Reino da Lua,  

Para sempre agradecer/ 

 

É o novo tempo que vem chegando 

A nova vida anunciando 

/É harmonia, é alegria 

E obediência à Rainha da Floresta/ 

 

 

 
 

476 - Responsabilidade 

        (Mad.Áurea Altenhofen) 

 

Purifica a ação 

Para regenerar 

Verifica a ação 

Regenera a tua ação 

 

Regenerar é positivar 

É transmutação 

É a mutação da ação 

 

Deus é tudo, sejas puro 

Tens em ti o poder 

Atue livre e regenere 

 

Tens o que sentires 

Tenha paz e amor 

Seja positivo 

Viva nas Dádivas de Deus 

 

Criatura crie o bem 

Cuida de teus corpos 

Casa de Deus 

 

Vigia o que faz 

Sentes, comes, pensa e fala 

Regenera a ação 

Cuida a tua ação 

 

Pense tudo bem 

Queira se feliz 

Ame e perdoe 

Faça a regeneração 

 

A regeneração 

Faz a transmutação 

Depende de você 

Atue livre e regenere 

 

Doutrina a ação 

A chama trina 

No coração 

Fé, sabedoria e amor 

 

De cor a ação 

Haja nos raios 

No coração 

Faça a ponte flua Luz. 
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477 - Retorno ao Jardim em Flor 

(Raquel Montagna) 

 

Um Jardim em Flor 

Me espera onde estou 

Andando por entre tantos 

A caminho do salão 

 

As flores cheiram Jasmim 

As cores brilham em Luz 

Os passos são devagar 

O pensamento onde estará 

 

Sei que posso chegar 

Aonde estão a me esperar 

Por entre as flores de Jasmim 

Caminho em frente pelo Jardim 

 

Entrego uma Flor 

No portal onde vou entrar 

Peço humildemente perdão 

Por não mais aqui voltar 

 

Agora estou aqui 

Entregando o meu amor 

Reconheço os feitos meus 

Digo adeus, agora Sou. 

 

478 - Reunidos aqui 

      (Padre Marcelo Rossi) 

 

Reunidos aqui  

Só pra louvar ao Senhor 

Novamente aqui,  

Em união. 

 

Algo bom vai acontecer, 

Algo bom Deus tem pra nós, 

Reunidos aqui  

Só pra louvar ao Senhor. (2x) 

 

Um mundo novo Jesus 

Tem preparado pra nós, 

Um mundo cheio de paz 

E de alegria. 

 

Jesus Cristo está aqui, 

E conosco vai ficar. 

Reunidos aqui  

Só pra louvar Senhor. (2x) 

 

479 - Ripi (3x) 

         (Mestre Irineu - 03) 

 

RipiRipiRipi 

RipiRipi Iaiá 

Se você não queria 

Para que veio me enganar. 

480 - Rochas, matas e ventania 

        (Renato Steindorff Spindler) 

  

Que som é esse 

Que tá vindo do rochedo? 

É o Xangô bradando 

Que não tem medo! (2x) 

  

E ele vem escoltado por Ogum 

Com sua espada em punho 

Proteger o Olorum 

Sua espada vem abrindo os 

caminhos 

Protegendo os seus filhos 

Para o mal se afastar 

  

Junto com Ele vem Oxóssi 

O guerreiro com sua lança 

E suas flechas e o disparo certeiro 

Não chegue perto 

Pois com ele não se brinca 

Sua flecha quando acerta 

Desmancha até com mandinga 

  

A ventania que acompanha os 

guerreiros 

É Iansã que vem varrendo todo mal 

que está no meio 

Não tenha medo do assovio da 

ventania 

É Iansã que anuncia para não se 

preocupar 

  

Firme sua fé, bata o pé, nunca 

desista 

Pois com a força dos guerreiros 

Você vai crescer na vida 

 

Não faça o mal, pense no próximo 

E sempre ajude 

Para ter prosperidade 

É questão de atitude. 

  

Que som é esse 

Que tá vindo do rochedo? 

É o Xangô bradando 

Que não tem medo! (2x) 

  

 
 

481 - Romaria 

        (Renato Teixeira) 

   

É de sonho e de pó, o destino de um 

só 

Feito eu perdido em pensamentos 

Sobre o meu cavalo 

É de laço e de nó, de gibeira o jiló 

Dessa vida cumprida a Sol 

 

Sou caipira, Pirapora  

Nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida 

 

Sou caipira, Pirapora  

Nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida 

 

O meu pai foi peão, minha mãe, 

solidão 

Meus irmãos perderam-se na vida 

Em busca de aventuras 

Descasei, joguei, investi, desisti 

Se há sorte eu não sei, nunca vi 

 

Sou caipira, Pirapora  

Nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida 

 

Sou caipira, Pirapora  

Nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida 

 

Me disseram, porém, que eu viesse 

aqui 

Pra pedir em romaria e prece 

Paz nos desaventos 

Como eu não sei rezar, só queria 

mostrar 

Meu olhar, meu olhar, meu olhar 

 

Sou caipira, Pirapora 

Nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida 

 

Sou caipira, Pirapora  

Nossa Senhora de Aparecida 

Ilumina a mina escura e funda 

O trem da minha vida. 

 

 
 

 

http://www.vagalume.com.br/padre-marcelo-rossi/
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482 - Rosas de Luz 

        (Raquel Montagna of.p/ 

Andréia Mürmann) 

 

Rosas de Luz 

Chegam do astral 

Pelos anjos alados 

Ofertam a paz 

 

Asas de flores 

Se abrem ao altar 

Pétalas de luz 

Se mostram a voar 

 

Rosa e branco 

As cores dos anjos 

Que chegam bem perto 

Eu ouço o canto 

 

A semente de amor 

Germina em meu peito 

O amor de um anjo 

Um sopro de alento 

 

Uma lágrima cai 

Suave em meu rosto 

É o amor que renasce 

Me dando conforto 

 

Com as mãos para o céu 

Agradeço o presente 

É das rosas, dos anjos 

O amor que se sente. 

 

 
 

483 - Saber amar 
        (Raquel Montagna) 

Eu não sei nada 

Se soubesse aqui não estava 

Onde posso encontrar 

O real poder de amar 

 

Procurando ao vento 

Levado pelas emoções 

Chegarei a algum lugar 

Que não será o de encontrar 

 

A busca continua 

Pelas águas desvendarei 

De encontro aos mares e céus 

Num suspiro retornarei 

Passo a passo o degrau 

À busca do vale encantado 

O vale, o coração 

Encantado pelo dom do perdão. 

 

484 - Sagrada Bebida 

        (Raquel Montagna) 

 

A verdade eu vou mostrar 

Àquele que procurar 

A magia do saber 

Feito o Mel do Poder 

 

Borbulhas de luz dourada 

Amostram a vida surgir 

Faz vibrar a energia 

Da Suprema Bebida 

 

Cada um se acalme 

Entre em harmonia 

Em contato com a Bebida 

Destrinche sua vida 

 

A verdade já está aqui 

Entre folhas e cipó 

Água, fogo e entrega 

De um coração que desperta 

 

Vamos todos comungar 

Com a Sagrada Bebida 

Mel da vida surgida 

Do ventre de Mãe Maria. 

 

 
 

 

485 - Sagrado Feminino 

         (Karine da Cunha) 

 

Aaah aaah aaah aaah 

 

Mãos nas mãos, olhos nos olhos, 

coração com coração. 

Me percebo, me conecto ao círculo, 

Grande Mãe, elo divino. 

Me percebo, me conecto ao círculo, 

ao Nosso Sagrado Feminino. 

 

Iluminadas, interligadas, filhas, 

mães, avós. 

Irmãs que curam, sangram sagradas, 

no aqui, agora a nossa voz! 

 

 

486 - Salmo 23 

 

O Senhor é o meu pastor, nada me 

faltará. 

Deitar-me faz em verdes pastos, 

guia-me mansamente à águas 

tranquilas. 

Refrigera a minha alma; guia-me 

pelas veredas da justiça, por amor 

do seu nome. 

Ainda que eu andasse pelo vale da 

sombra da morte, não temeria mal 

algum, porque tu estás comigo; a 

tua vara e o teu cajado me 

consolam. 

Preparas uma mesa perante mim na 

presença dos meus inimigos, unges 

a minha cabeça com óleo, o meu 

cálice transborda. 

Certamente que a bondade e a 

misericórdia me seguirão todos os 

dias da minha vida; e habitarei na 

casa do Senhor por longos dias. 

 

 

 

 
 

 

 

487 - Salomão 

         (Mestre Irineu -50) 

 

Salomão disse para mim 

Nesta eu vou me assinar 

Que esta é a verdade pura 

No mundo não tem igual 

  

A Professora que te ensina 

Tu soubeste aprender 

Trabalhaste muitos anos 

Para hoje receber 

  

Sois filho das Águas Branca(s) 

E é preciso trabalhar 

Segue sempre o teu destino 

E deixa quem quiser falar. 
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488 - Salve! 

        (Raquel Montagna) 

 

Oh meu Deus 

Salve o mundo dos rios 

Oh meu Deus 

Salve a força da mata 

Salve a Cabocla Guerreira 

Seu sorriso é moça faceira 

 

Oh meu Deus 

Salve a chuva a cair 

Oh meu Deus 

Salve a flor germinar 

Salve todo aquele que tem 

Amor para compartilhar 

 

Oh meu Deus 

Salve a rocha e floresta 

Oh meu Deus 

Salve todo o Império 

Salve o Trovão da Justiça 

Que domina a Balança Divina 

 

Oh meu Deus 

Salve a dança do fogo 

Oh meu Deus 

Salve a transmutação 

Salve a queima de tudo aquilo 

Não pertence ao coração 

 

Oh meu Deus 

Salve eu peço 

Salve em gratidão 

Salve em todo louvor 

A Ti e toda Criação. 

 

489 - Salve Caboclo Guerreiro  

          (3x em pé) 

        (Autor ignorado) 

 

Salve Caboclo Guerreiro 

Salve Papai Paxá 

Salve meu Padrinho 

E salve Iemanjá 

 

Salve a forçado vento 

Salve a força do mar 

Salve a força das matas 

Que vem para nos curar 

 

Salve o sol, salve a lua 

Salve a terra e salve o ar 

Salve a força da Jurema 

E salve Oxalá. 

 

 

490 - Salve  o  descarrego das Sete 

Linhas 

             (Domínio público) 

Descarrega, descarrega, 

Todo o mal que aqui está 

Leva, leva, leva  

Tudo pro fundo do mar. 

 

491 - Salve Rei Ogum 

        (Max) 

 

Salve Rei Ogum 

Salve São Germain 

Patriarca São José 

Salve, salve, salve 

 

Vamos apresentar 

O desenho Divino 

José e Santa Maria 

Junto a Jesus Menino 

 

O homem  e a mulher 

A serpente ascendida 

Nasceu a nova raça 

De imaculada vida 

 

Cresceu, multiplicou 

Formou comunidade 

A Sagrada Família 

Quem comanda esta nave 

 

Jesus Homem, Cristo Ascensão 

/Jesus Homem, Cristo ascensão/ 

Refrão 

 

O amor que em mim 

manifestas, 

É a alegria, que levo a 

meus irmãos 

Refrão 

 

Sois meu guia, luz do 

meu caminho 

Que me leva 

Junto ao Pai 

Refrão 

 

Tenho fé 

De contigo estar 

Estás em mim 

No meu coração 

Refrão 

 

O exemplo 

De ressurreição  

Ave Maria, Pai Nosso 

Jesus Cristo é o nosso irmão 

Refrão 

492 - Santa Estrela 

       (Mestre Irineu  - 35) 

 

Vou chamar a Santa Estrela 

Para Vós vir me guiar 

Iluminai meu pensamento 

O oceano e beira-mar 

 

A profundeza que Vós tem 

Consenti-me eu entrar 

Para eu ver tanta beleza 

Para mim acreditar 

 

O Divino Pai Eterno 

Senhor de todo primor 

Dai a luz ao Vosso Filho 

Aquele que procurou 

 

A Rainha minha Mãe 

Que me mandou eu cantar 

E ensinar os meus irmãos 

Aqueles que procurar. 

 

A Rainha minha Mãe 

Que me mandou eu cantar 

E ensinar os meus irmãos 

Aqueles que procurar. 

 

493 - Santa Estrela que me guia        

(2x, de pé) 

       (Mestre Irineu - 56) 

 

Santa Estrela que me guia 

Vós me dê a Santa Luz 

Os Três Reis do Oriente 

Que visitaram Jesus 

  

Viva Deus lá nas alturas 

Viva a noite de Natal 

Viva o dono deste dia 

Que nós vamos festejar 

  

Já fazem muitos anos 

Que meu Jesus nasceu 

Vamos todos com alegria 

Festejar ao Senhor Deus 

  

Meu Divino Senhor Deus 

A Vós eu vou pedir 

Vós nos dê o Vosso Conforto 

Para todos nós seguir 

  

A sempre Virgem Maria  

É quem vem nos ensinar 

Para nós cantar com amor 

Nesta noite de Natal. 
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494 - Santa Maria, Mãe de todos 

      (Maria Salete Accordi ) 

 

Santa Maria, Mãe de todos 

Seu Filho assim fez 

 

Mãe, interceda por nós todos 

A Luz de Teu filho nós eleva a 

brilhar 

 

Vossa Luz Multicolor eleva nosso 

espirito 

Liberta nossa alma 

 

Sejas Luz  no caminho 

Luz eterna a brilhar 

Eu feliz a cantar 

 

Santa Maria Mãe de todos 

Seu Filho assim fez 

 

Mãe interceda por nós todos 

A Luz de Teu filho nós eleva a 

brilhar 

 

Vossa Luz Multicolor eleva nosso 

espirito 

Liberta nossa alma 

 

Sejas Luz no caminho 

Luz Eterna a brilhar 

Eu feliz a contar. 

 

495 - Santa Sara 
        (Jacson Alves de Carpes) 

 

Salve Sara, Protetora dos Ciganos 

Estamos  aqui pra lhe pedir 

Venha abrir nossos caminhos 

Nos mostre uma luz para prosseguir 

 

É Santa Sara que está chegando 

Para abençoar povo cigano. 

 

 
 

 

 

496 - São João (2x, de pé) 

        (Mestre Irineu- 66) 

 

São João era menino 

Só vivia nas campinas 

Pastorando as suas ovelhas 

Pregando as Santas Doutrinas 

  

Pregando as Santas Doutrinas 

O amor ele empregou 

Atrás dele veio Jesus 

Toda verdade afirmou 

  

Toda verdade afirmou 

Gravou no coração 

Ambos foram batizados 

No rio de Jordão 

  

No rio de Jordão 

Ambos (es)tiveram em pé 

Um é filho de Maria 

O outro é filho de Isabel 

  

Jesus estava vestido 

Com sua roupa cor de cana 

Dando viva ao Pai Eterno 

E viva a Senhora Santana. 

 

 
497 - São João na terra 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Quando ouvir falar 

De São João na Terra 

É sinal de guerra  

Em todo lugar 

 

É fora  

De confusão 

Chegou São Pedro 

Com seus dois Irmãos 

 

Os Anjinhos do Céu 

É quem vem colher 

Para ajuntar  

Em um só lugar 

 

Louvar  

A meu Pai Eterno 

Feliz daquele  

Que vem trabalhar. 

498 – São Paulo 

         (Glauco Villas Boas) 

 

Viva Casa de Maria 

Viva ela como está 

Vamos todos ficar firmes 

Cada um em seu lugar 

Que vai chegar mais aparelho 

Para mais força aparelhar 

 

Esta casa é de Maria 

E de Jesus Cristo Redentor 

Eu vou receber esta força 

A força do meu Senhor 

Para fundar com meu São Paulo 

Uma Casa de Amor 

 

Viva Casa de Maria  

E viva Mamãe Iemanjá 

Vamos todos balançando 

Como nas ondas do mar 

É meu Pai que está apurando 

O que tem para apurar 

 

Oh! Minha Santa Maria 

Vem aqui nos perfumar 

Vem aqui tirar o medo 

Vem aqui nos clarear 

Que o comando é de São Pedro 

Ninguém queira duvidar. 

 

 
 

499 – Sarva Dharma 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Sai Baba está aqui: Aleluia! 

Tão certo como o ar que eu respiro 

Tão certo como a manhã que se 

levanta 

Tão certo como eu te falo e podes 

me ouvir! 

 

(Cristo / Krishna / Budha / Allah / 

Mazda / Jeovah ) 
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500 - Saudação 

        (Renato Steindorff  Spindler) 

 

Saúdo a todos guerreiros 

Saúdo a todos Orixás 

Para que a fé nunca acabe 

E sim possa se renovar. 

  

Que nunca nos falte saúde, 

Que nunca nos falte o amor, 

Para que o braço não canse 

Do Ogan tocando seu tambor. 

  

Eu peço a Deus Pai poderoso 

O nosso caminho guiar 

Para que o mal não triunfe 

Com os filhos de Pai Oxalá. 

  

Agradeço a Rainha das Águas 

Que está sempre a nos amparar 

Em um oceano de amor 

Que nunca irá terminar. 

  

Eu vivo no meio das matas 

Eu venho com as ondas do mar 

Eu trago a força das águas 

Aos filhos de Pai Oxalá. 

  

Apronto essa saudação 

Ao grande Povo da Rua 

Que nunca falte a coragem 

E proteção nos trabalhos de cura. 

  

Que sempre protejam os Guerreiros 

Que estão na gira a trabalhar 

Trazendo paz no coração 

Aos Cavalos que aqui estão. 

  

Gratidão, gratidão, gratidão 

É uma palavra simples que vem do 

coração (2x) 

  

Gratidão, gratidão, gratidão 

É o sentimento puro que vem do 

coração  (2x) 

 

 

501- Saudações  

        (Devocional Sai Baba) 

 

Nesta canção vamos saudar 

Com devoção nosso amor por 

(Krishna) 

/Ele é a Luz de Yashoda 

/Salve Krishna, o Avatar 

/Te louvamos Sai Krishna com 

muito amor! 

 

Cristo 

/Ele é a Luz de Nazaré 

/Salve Cristo o Redentor 

/Te louvamos Sai Cristo com muito 

amor! 

 

Shiva 

/Ele é a Luz de Narayana 

/Salve Shiva o Transformador 

Te louvamos Shiva Shankara com 

muito amor! 

 

 

 

 

 502 - Saudades 

         (Raquel Montagna) 

 

Saudades, saudades 

Saudades de Mamãe 

Saudades no peito 

Amor e perdão 

 

Mamãe nos conforta 

Com seu Toque Divinal 

Nos ama e ampara 

Com sua Luz de Cristal 

 

Mamãe manda seus anjos 

Abençoarem seus filhos 

Pede pra Papai 

Nos conduzir pelos caminhos 

 

Meus irmãos vamos nessa 

estrada 

Junto a Papai e Mamãe 

Jesus Cristo e Maria 

Os anjos nos alumia 

 

Pelo caminho florido 

A Luz do Resplendor 

Uma pomba da paz 

Nos cobre de amor 

 

As flores de Mamãe 

As folhas de Papai 

Juntos nos amostram 

A verdadeira Paz. 

 

 
 

 

503 - Segue teu caminho 

        (Raquel Montagna) 

 

Na imensidão da escuridão 

Quem me acompanha ao meu lado 

está 

À frente está meu Pai 

Concedendo o meu lugar 

 

Sigo neste caminho 

Com fé e esperança em voltar 

Para um lugar destemido 

O céu que torna a brilhar 

 

As estrelas, pontos de Luz 

Que irradiam todo meu Ser 

Me envolvem em manto azul 

E me fazem perceber 

 

Este encontro já estava marcado 

O caminho está a trilhar 

Comungue com teu ser Divino 

Clareza e luz vão te acompanhar. 

 

504 - Segura na Mão de Deus 

         (Domínio Público) 

 

Se as águas do mar da vida 

quiserem te afogar 

Segura na Mão de Deus e vai 

Se as tristezas desta vida quiserem 

te sufocar 

Segura na Mão de Deus e vai 

 

Segura na Mão de Deus, segura na 

Mão de Deus 

Pois ela, ela te sustentará 

Não temas, segue adiante e não 

olhes para trás 

Segura na Mão de Deus e vai 

 

Se a jornada é pesada e te cansas da 

caminhada 

Segura na Mão de Deus e vai 

Orando, jejuando, confiando e 

confessando 

Segura na Mão de Deus e vai 

 

O Espírito do Senhor sempre te 

revestirá 

Segura na Mão de Deus e vai 

Jesus Cristo prometeu que jamais te 

deixará 

Segura na Mão de Deus e vai. 
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505 - Sei aonde está meu Pai 

         (Mestre Irineu - 99) 

  

Sei aonde está meu Pai 

Sei que Ele está me vendo 

Reconheço a minha Mãe 

Eu sei o que estou dizendo 

  

Todos façam por saber 

Conhecer o seu valor 

Receber a Santa Luz 

Encher seu culto de amor 

  

Todos chegam no salão 

Com alegria para cantar 

Quando chega(m) os dias próximos 

Suspiram para não voltar. 

  

 

506 - Seis horas da manhã 

         (Mestre Irineu - 27) 

 

Seis horas da manhã 

Eu devo cantar  

Para receber 

A meu Pai Divinal 

 

O pino do meio-dia 

A luz do resplendor 

Eu devo cantar  

A meu Pai Criador 

 

Seis horas da tarde 

O Sol vai se pôr 

Eu devo cantar  

A meu Pai Salvador 

 

A Terra é quem gira 

Para mostrar 

Toda criação 

A meu Pai Divinal. 

 

 

507 - Seja tu sua cor (2x) 

         (Raquel Montagna) 

 

Fiz um pedido ao meu anjo 

Ele me trouxe uma flor 

Disse ao ouvido baixinho 

Seja tu sua cor 

 

/Cheiro de cravo 

Cheiro de amor 

Se abre em flor 

A esperança chegou/ 

 

 

 

508 - Selei, selei, seu cavalo selei   

(Ogum) 

(DomínioPúblico) 

 

Selei, selei 

Seu cavalo eu selei 

Selei, selei 

Seu cavalo eu selei 

 

Olha seu Ogum já vai embora  

Seu cavalo selei 

Seu Ordenança mandou me avisar  

Que seu cavalo está pronto para 

viajar 

 

Mais como é lindo 

No clarão da Lua  

Seu cavalo branco 

Com  a imagem sua 

 

Selei, selei 

Seu cavalo eu selei 

Selei, selei 

Seu cavalo eu selei 

 

Olha seu Ogum já vai embora  

Seu cavalo selei 

Selei selei 

Seu cavalo eu selei 

Selei selei 

Seu cavalo eu selei 

 

Olha seu Ogum já vai embora  

Seu cavalo selei.  

 

509 - Sempre assim 

         (Mestre Irineu - 20) 

 

Sempre assim eu vou dizer 

Sempre assim eu quero ser 

Amar a eternidade 

Ser fiel até morrer 

 

A minha Mãe eternamente 

Foi quem me mandou seguir 

Não temer este caminho 

Para adiante eu ser feliz 

 

Jesus Cristo me mandou 

Para sempre amém Jesus 

Não temer este caminho 

Deus foi quem deu esta luz 

 

Todos seres me arrodeiam 

Foi quem me mandou seguir 

Para ser eternamente 

Sempre assim eu sou feliz 

 

Óh! minha Virgem Mãe 

Óh! Mãe do Redentor 

Enchei meu coração 

De alegria com primor. 

 

510 - Senhor Ganesha 

        (Devocional Sai Baba) 

 

Senhor Ganesha, me dá Tua 

inspiração 

Põe Tua força dentro do meu 

coração 

Me dá sabedoria e confiança 

Pra que eu possa ganhar bem-

aventurança   

Me leva nas mãos puras do amor 

Pra que eu seja forte como Tu 

Senhor! 

/E a Tua Fortaleza me conduz 

Ao Glorioso Ashram de Luz/ (2x) 

 

 

 

 
 

 

 

511 - Senhor tende piedade 

         (Padre Zezinho) 

 

Senhor tende piedade e perdoai a 

nossa culpa, 

E perdoai a nossa culpa 

 

Porque nós somos o Teu povo 

Que vem pedir Vosso Perdão 

 

Cristo tende piedade  e perdoai a 

nossa culpa, 

E perdoai a nossa culpa 

 

Porque nós somos o Teu povo 

Que vem pedir Vosso Perdão 

 

Senhor tende piedade e perdoai a 

nossa culpa, 

E perdoai a nossa culpa 

 

Porque nós somos o Teu povo 

Que vem pedir Vosso Perdão. 
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512 - Senhora da Luz 

        (Maria Salete Accordi) 

 

Senhora da Luz 

Inunda  meu Ser 

Busco Tua Luz 

 

Cure meus corpos 

Ilumine minha alma 

Abra meus caminhos 

 

Senhora da Luz 

Tirai nossas dores 

Inunde de Rosas de Luz 

 

Senhora da Luz 

Mãe de Luz 

Abençoe teus filhos 

 

Aqui estamos 

Aqui te buscamos 

Agora nos fundimos a Ti. 

 

 

 

 

513 - Senhora da Paz 

        (Sérgio Correa) 

 

Senhora da Paz, Senhora da Paz 

Senhora da Paz vem ver 

Os Teus filhos sobre a Terra 

Os Teus filhos sobre a Terra 

 

Todos são iguais, 

Todas são iguais 

Todos são iguais ao Pai 

Quem trabalha é uma estrela 

Verde, azul e branca  

Firmada no Astral 

 

Reinado do Sol, venha nos curar 

Santo Daime e Umbanda para 

trabalhar 

Jagube, Rainha, homem, fogo e 

água 

Sol, Lua, estrela para se firmar. 

 

 

 

514 - Senhora Santa 

        (Maria Salete Accordi) 

 

Senhora Santa  

De Tuas Mãos recebi a paz 

Tua Luz inunda  meu ser 

Ilumine o caminho dos filhos Teus 

 

Amor de paz, serenidade 

Resgata a humanidade, filhos Teus 

Eleva- nos ao Teu Amado Filho 

Jesus 

 

Resplandece  em cada um a Luz do 

Amado Senhor 

Luz Branca Diamantina, une, funda 

nosso ser 

Sou Luz, Sou Luz, Sou Luz. 

 

 

515 - Sentada na pedra de Xangô 
(Isabel Cristina Padilha) 

 

Sentada na pedra de xangô 

Olhando a cachoeira de Oxum 

Olhando para os olhos de  Ogum, 

Olhando para as flechas de Oxóssi, 

Da  Teu grito de vitória 

Correndo pela mata 

Irradiando o Arco-Íris 

Curando a alma dos homens. 

   

 

 
 

 

 

516 - Seres da floresta 

        (Andreia Mürmann) 

Vamos todos juntos 

Entrar na floresta 

Com a permissão  

De todos os seres 

 

Nos ajudarão 

Encontrar as folhas sábias 

Para a limpeza  

Do Planeta Terra 

 

Bolha Azul de Luz 

Que a brisa sopra 

Traz a intuição 

Das Fadas do ar 

 

Triângulo Vermelho 

De transformação 

Traz a energia 

Com as Salamandras 

 

Lua Prateada  

Reflete nas águas 

Desperta as Ondinas  

A nos inspirar 

 

Já brincam os gnomos  

Com nossa presença 

Quadrado da terra 

Para nos firmar 

 

O que precisamos  

Está na natureza 

Força, cura, luz 

Verdade e expansão 

 

Com muita alegria 

Agradecemos 

Seres da floresta 

Água, flor e ar. 

 

517 – Sete-Estrelas 

         (Mestre Irineu - 47) 

 

Eu vi no Sete-estrelas 

Um rosto superior 

Eu digo é com certeza 

Que a Rainha me mostrou 

  

A Rainha me mostrou 

Para mim reconhecer  

O Nome que tanto se fala 

E ninguém sabe compreender 

 

Ninguém sabe compreender 

Com amor, com alegria 

A pessoa de Jesus Cristo  

Jesus filho de Maria 

  

Jesus filho de Maria 

Desde a hora que nasceu 

Começou seu sofrimento 

Até o dia que morreu 

 

Ele morreu neste mundo 

Para nós acreditar 

Para nós também sofrer 

Para poder alcançar. 
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518 - Sete Raios 

         (Mad. Áurea Altenhofen) 

 

Do Azul recebo a força 

Do Dourado a sabedoria 

E do Rosa o amor 

Juntos compõe a Chama Trina 

 

Do Branco Cristal a ascensão 

E do Verde a cura 

Do Rubi o exemplo de servir 

Do Violeta a transmutação 

 

Com Anjos, Arcanjos e Mestres 

Seres que servem a Deus 

Como nós, nesta dimensão 

Devemos servir também. 

 

 
 

519 - Sexta-Feira Santa 

          (Mestre Irineu – 104) 

 

Sou filho, sou filho 

Sou filho do poder 

A minha Mãe me trouxe aqui 

Quem quiser venha aprender 

 

Vou seguindo, vou seguindo 

Os passos que Deus me dá 

A minha memória divina 

Eu tenho que apresentar 

 

A minha Mãe que me ensina 

Me diz tudo que eu quiser 

Sou filho desta verdade 

E meu Pai é São José 

 

A Sexta-feira Santa 

Guardemos com obediência 

Três antes três depois 

Para afastar toda doença. 

 

 
 

520 - Sigo nesta Verdade 
         (Mestre Irineu- 113) 

 

Sigo nesta verdade 

Nunca pensei em voltar 

Sigo neste caminho 

Para um dia eu alcançar 

  

Eu como filho de Vós 

Se um dia eu merecer 

Quero que Vós me conceda 

Para eu ter o mesmo Poder 

  

A minha Mãe que me diz 

Que tudo eu tenho que vencer 

Sigo neste caminho 

Nada eu tenho a temer 

  

Eu canto e torno a cantar 

Para seguir o meu destino 

Recebendo a Santa Luz 

Da Santíssima Mãe Divina 

  

Quando eu cheguei nesta casa 

Estrondo de palmas me deram 

Meu Chefe me recebeu 

O Dono de todo Império. 

 

521 - Silencia e balanceia 

          (Raquel Montagna) 

 

Silencia e balanceia 

E te segura nesta firmeza 

Que o mundo está girando 

E nós todos vamos balançando 

Refrão 

 

A firmeza que procurar 

No outro não encontrarás 

Calando o pensamento 

A calmaria vai conquistar 

 

Refrão 

 

Balança, mas não cai 

É um ensino pra cada irmão 

Se defrontar consigo mesmo 

É chamado aprovação 

 

Refrão 

 

Cale e silencie  

Escute o som do coração 

Ele chama a consciência 

Do verbo e da ação 

 

Refrão 

 

Quando o temor aparecer 

Se fugir não irá vencer 

Se enfrentar nesta peleia 

Terá muito que aprender 

 

Refrão 

 

Vamos todos se firmar 

E sustentar este salão 

Cada um agora pare 

Silenciando nesta canção. 

 

522 - Silenciar de Harmonia 

       (Pad. Alfredo Motta)   

 

Estou aqui, eu voltei para dizer 

Eu vivo aqui somente para lembrar 

Está balançando vamos todos se 

firmar 

Que eu voltei somente para 

balançar 

 

Eu quero ver silenciar de harmonia 

Estremecer e vigorar com todo 

amor 

Balanceando com verdade e alegria 

Nesta justiça do Império Criador 

 

Estejam todos conscientes desta 

linha 

Do Santo Daime, Império 

Juramidam 

É o perfume da ciência da Rainha 

E o amor do nosso Senhor São João 

 

Agora mesmo no momento estou 

falando 

Com altos seres da corte celestial 

Que leva em conta todos planetas 

celestes 

E aqui na Terra considero tudo 

igual 

 

É com o Sol, com a Lua e as 

Estrelas 

É na Floresta, com o vento e com o 

Mar 

É com a Terra, com o ar e no 

espaço 

Chamei Midam, pronto Ele aqui 

está. 
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523 - Silencioso 

        (Mestre Irineu- 72) 

 

Silencioso 

Eu chego no jardim 

Eu peço a Virgem Mãe, 

Que Vós tenha  pena de mim 

 

Oh Virgem Mãe,  

Vós Sois Mãe do Redentor 

Perdoai os vossos filhos 

Pelo vosso Santo Amor 

 

Silencioso 

Eu chego no jardim 

Eu peço a Virgem Mãe, 

Que Vós tenha pena de mim 

 

Divino Pai,  

Soberano Criador, 

Perdoai os vossos filhos 

Neste mundo pecador 

 

Silencioso 

Eu chego no jardim 

Eu peço a Virgem Mãe, 

Que Vós tenha pena de mim. 

 

 

 

 

 

524 - Sinto Tua presença forte 

aqui comigo 

   (Devocional Sai Baba) 

 

Sinto Tua presença forte aqui 

comigo 

Teu doce olhar desperta devoção 

Deixe-me contigo estar, sempre 

amigo 

Vem invadir meu velho coração 

 

Sem seguir Teus passos fico tão 

vazio 

Nada neste mundo mais me da 

prazer 

Mas perto de Ti, óh! Pai, tudo é tão 

lindo 

Minha alegria volta a renascer 

 

/ Cristo, óh! Cristo meu amigo! 

Sem o Teu amor não posso mais 

viver  

Cristo, Jesus Cristo meu amigo! 

A Teus pés entrego todo o meu ser /  

(refrão) 

 

Sempre que eu peço em prece a Tua 

ajuda 

Uma suave brisa bem me visitar 

O meu corpo fica leve como  a 

pluma 

Sinto Tua mão amiga a me afagar 

Refrão 

 

525 - Sobre as águas andou 

     ( Maria Salete Accordi ) 

 

Sobre as águas andou 

No monte orou 

E o mundo iluminou 

 

A Vós eu busco 

Brilha minha vida 

Ilumina minha alma 

 

Sois o Sal da Terra 

Sol de minha alma 

Brilho Eterno Meu Espirito 

 

Junto à Ti estou 

Maria Tua Mãe 

A Ti me elevou 

 

Feliz assim estou, 

Estou Junto a Ti 

Junto a Ti estou.... 

 

526 - Socorrei-me 

        (Padrinho José Ricardo )   

 

Minha Mãe, minha Mãezinha 

Senhora da Conceição 

Elevai meu pensamento 

Livrai-me da confusão 

 

Minha Mãe, minha Mãezinha 

Segurai a minha mão 

Iluminai o meu caminho 

Livrai-me da ilusão 

 

Dai-me a Vossa bênção 

Oh! Mãe do meu coração 

De joelhos sobre a terra 

A Vós eu peço o meu perdão. 

 

527 – Só eu cantei na barra 
         (Mestre Irineu - 74) 

 

Só eu cantei na barra 

Que fiz estremecer 

Se tu queres vida eu te dou 

Que ninguém não quer morrer 

 

A morte é muito simples 

E assim eu vou te dizer 

Eu comparo a morte 

É igualmente ao nascer 

 

Depois que desencarna  

Firmeza no coração 

Se Deus te der licença 

Volta à outra encarnação 

 

Na terra como no Céu 

É o dizer de todo mundo 

Se não preparar o terreno  

Fica um espírito vagabundo. 

 

 

 

 
 

 

 

528 - Solidariedade 

         (Pad. José Ricardo ) 

 

Estamos todos alegres 

Agora nós temos amor 

Então vale bem lembrar 

No mundo há grande clamor 

 

É neste mesmo momento 

Na Terra há grande sofrimento 

Oh! Mãe do Eterno Socorro 

Abrandai esses terrores 

 

Alívio pra tantas dores 

Consolo pra todo pranto 

Rainha desta Terra 

Cobri-nos com Vosso manto 

 

Tocai os corações 

Do mundo de maldade 

Mostrando a direção 

De amor e solidariedade 

 

Abençoai as crianças 

E todos os inocentes 

Mostrai a Vossa Luz 

Do azul do firmamento. 
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529 - Sol, Lua, Estrela 

         (Pad. Alfredo Motta )  

 

Sol, Lua, Estrela 

A Terra, o Vento e o Mar 

A Floresta e seus mistérios 

Para todos estudar 

 

Sol, Lua, Estrela 

A Terra, o Vento e o Mar 

É a Luz do firmamento 

É só a quem eu devo amar 

 

É só a quem eu devo amar 

E me segura em meu canto 

Pai, Filho e Virgem Mãe 

Com o Divino Espírito Santo 

 

O Divino Espírito Santo 

Em todos três num só se encerra 

É o tempo do apuro 

Pouca paz e muita guerra 

 

Esta Paz é da Rainha 

Da Floresta e do Mestre 

É o princípio das dores 

Meus irmãos, o tempo é este 

 

Meus irmãos, o tempo é este 

Das lembranças de Noé 

Peço força a todos seres 

Firmo em Marachimbé. 

 

 

530 -Sol, Lua, Estrela 

        (Mestre Irineu) 

 

Sol, Lua, Estrela 

A Terra, o vento e o mar 

É a Luz do Firmamento 

É só quem eu devo amar 

 

É só quem eu devo amar 

Trago sempre na lembrança 

É Deus que está no Céu 

Aonde está minha esperança 

 

A Virgem Mãe mandou 

Para mim esta lição 

Me lembrar de Jesus Cristo 

E esquecer a ilusão 

 

Trilhar este caminho 

Toda hora e todo dia 

O Divino está no Céu 

Jesus Filho de Maria. 

 

 

531 - Solta o cabo da nau 
       (André Valadão) 

 

Oh! por que duvidar sobre as ondas 

do mar 

Quando Cristo caminho abriu? 

Quando forçado és contra as ondas 

lutar 

Seu amor a ti quer revelar 

 

Solta o cabo da nau 

Toma os remos nas mãos 

E navega com fé em Jesus 

E, então, tu verás que bonança se 

faz 

Pois com ele seguro serás 

 

Trevas vêm te assustar 

Tempestades no mar 

Da montanha o Mestre  te vê 

E a tribulação Ele vem socorrer 

Sua Mão bem te pode suster 

 

Solta o cabo da nau 

Toma os remos nas mãos 

E navega com fé em Jesus 

E, então, tu verás que bonança se 

faz 

Pois com Ele seguro serás 

 

Podes tu recordar maravilhas sem 

par? 

No deserto o povo fartou 

E o mesmo poder, Ele sempre terá 

Pois não muda, e não falhará. 

 

Solta o cabo da nau 

Toma os remos nas mãos 

E navega com fé em Jesus 

E, então, tu verás que bonança se 

faz 

Pois com Ele seguro serás 

 

Quando pedes mais fé ele ouve, oh 

crê 

Mesmo sendo em tribulação 

Quando a mão de poder o teu ego 

tirar 

Sobre as ondas poderás andar 

 

Solta o cabo da nau 

Toma os remos nas mãos 

E navega com fé em Jesus 

E, então, tu verás que bonança se 

faz 

Pois com Ele seguro serás. 

 

532 - Sonda-me 

       (Pastor Álisson Ambrósio) 

Senhor 

Eu sei que tu me sondas 

Sei também que me conheces 

Se me assento ou me levanto 

Conheces meus pensamentos 

Quer deitado ou quer andando 

Sabes todos os meus passos 

E antes que haja em mim palavras 

Sei que em tudo me conheces 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

 

Deus, tu me cercaste em volta 

Tuas mãos em mim repousam 

Tal ciência é grandiosa 

Não alcanço de tão alta 

Se eu subo até o céu 

Sei que ali também te encontro 

Se no abismo está minh'alma 

Sei que aí também me amas 

 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

Senhor, eu sei que tu me sondas 

 

Senhor, eu sei que tu me amas 

Senhor, eu sei que tu me amas 

Senhor, eu sei que tu me amas 

Senhor, eu sei que tu me amas. 

 

 

 

 
 

 

 

http://letras.mus.br/andre-valadao/
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533 - Sonho 

        (Raquel Montagna) 

 

Pelas nuvens, viajo em sonho 

Ao meu lado, meu Anjo Amigo 

Me ensina o que nesta vida 

Não mais pertence, não é minha 

 

Pelo céu, descubro um sonho 

Com o qual irei voar 

Para um lugar distante 

Longe daqueles sempre amar 

 

Pelos trilhos caminhei 

Ao teu lado, me entreguei 

Concebi o que me foi dado 

Elevo aos outros o aprendizado  

 

Pelo portal vou entrar 

Me redimir para ficar 

Uma nova vida, num instante 

De nova escolha, outra chance 

 

Pela alma, vigiarei 

Meu estado, agora eu sei 

Não mais matéria, corpo e ser 

Ser sem corpo, ascencionei. 

 

 

 

 

 

534 - Só no silêncio 

        (Autor Ignorado) 

 

Só no silêncio 

Deus se revela a você 

Só no silêncio 

Que entendemos porque 

É importante calar 

Para encontrarmos a paz 

 

Agora é hora 

De silêncio interior 

De deixar Cristo falar 

Sua mensagem de amor 

 

É fácil falarmos com Deus 

É só saber silenciar 

Em tudo Ele se faz presente 

Até no barulho do mar 

 

No céu imenso e azul 

No abraço da amizade 

Na lágrima e no sorriso 

Num gesto de humildade. 

 

 

535 - Sou o Caminho, a Verdade e 

a Vida 

(Pad.José  Ricardo) 

 

Sou o Caminho, a Verdade e a Vida 

Sou eu quem traz a alegria 

E Sou também a Esperança 

A Fé e o Pão de cada dia 

 

Eu levo a paz e a alegria 

Eu falo em cada coração 

Para me ouvir há que calar 

Toda e qualquer opinião 

 

Em mim está a formosura 

Pra todo o mal  

Sou Eu a cura 

Só Eu seguro o balanço 

E Sou quem manda balançar 

 

Para aquele que me seguir 

Tenho a paz para o espírito 

Alívio e conforto na dor 

Para todos Eu Sou o Amor 

 

Só por Mim se chega ao Pai 

A Luz em todo resplendor 

O brilho de todas estrelas 

E à eterna salvação. 

 

536 - Sou filho 

       (Pad. José Ricardo) 

 

/Sou filho da Rainha Iemanjá/ 

 

Espuma branca  

Todas as princesas do mar 

/Os meus irmãos 

E irmãs eu vou chamar/ 

 

/Sou filho da Rainha Iemanjá/ 

 

Neste Poder 

Dá licença eu entrar 

/Com as águas do mar 

Me curo e vou curar/ 

 

/Sou filho da Rainha Iemanjá/ 

 

Meu Pai mandou 

Eu executar 

/Eu chamo o vento 

Chamo a terra e chamo o mar/ 

 

Chamando a tempestade 

Que as águas vão limpar 

E a as estrelas todas vêm me 

acompanhar 

Sou um com Deus e todo o universo 

Na calmaria Jesus é quem vai reinar 

 

/Sou filho da Rainha Iemanjá/ 

 

/Iemanjá eêêê...  

Iemanjá eááá.../ 

 

 

 

537 - Sou filho desta Verdade 
         (Mestre Irineu -102) 

 

Sou filho desta Verdade 

E neste mundo eu estou aqui 

Dou conselho e dou conselho 

Para aqueles que me ouvirem 

  

O saber de todo mundo 

É um Saber Universal 

Aqui tem muita ciência 

Que é preciso se estudar 

  

Estudo fino, estudo fino 

Que é preciso conhecer 

Para ser bom professor 

Apresentar o seu saber. 

  

 

 

538 - Sou filho desta Verdade 

         (Mestre Irineu - 98) 

 

Sou filho desta Verdade 

Sou dono deste Poder 

Deus me entrega com firmeza 

E eu não devo esmorecer 

 

Eu vou seguindo nesta verdade 

Para sempre,  sempre outra vez 

A minha Mãe sempre comigo 

Que me ensina eu compreender 

 

Estou aqui nesta Verdade 

Só ensino é coisas boas 

Alguns que estão comigo 

Só pensam é coisa à toa 

 

A ruína que se faz 

E só para sofrer 

Cada um dá o que tem 

Não precisa ninguém dizer 

 

Agora eu volto para o meu lugar 

Sigo em frente vamos trabalhar 

Não pense em fazer o que tu queres 

Que Deus é o nosso Pai. 
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539 - Sou Filho deste Poder 
         (Mestre Irineu - 105) 

 

Sou filho deste Poder 

E vivo na terra e no mar 

Implorando ao meu Pai Eterno 

Nas alturas onde Ele está 

  

Eu vivo aqui cantando 

Para quem tiver amor 

Consagrando à minha Rainha 

Foi Ela quem me ensinou 

  

Todos santos  e todas santas 

Rogam a Deus no coração 

Para os filhos da Terra 

Esquecer a ilusão. 

 

 

 
 

540 - Sou Filho do Poder (2x) 

        (Mestre Irineu – 116) 

 

Sou Filho do Poder 

E dentro desta Casa estou 

Fazendo os meus trabalhos 

Que minha Mãe me ordenou 

 

Eu pedi a meu Pai  

Me  deu o consentimento 

Trabalhar para os meus irmãos 

Aqueles que estão doente 

 

Confessa a consciência  

E alegra o teu coração 

Que esta é a Verdade 

Que eu apresento aos meus irmãos. 

 

 

 

 
 

 

 

541 - Sou humilde 

        (Mestre Irineu- 92) 

Chamei lá nas alturas 

A minha Mãe me respondeu 

Sou humilde, sou humilde 

Sou humilde um filho Seu 

 

A minha Mãe que me ensinou 

Para sempre a Deus louvar 

Para sempre, para sempre 

Para sempre aonde está 

 

Sou Filho da Verdade 

E do Poder Universal 

Para sempre, para sempre 

Para sempre acreditar. 

 

542 - Sou Luz 

        (Pad. Sebastião Motta) 

 

Sou Luz, dou Luz 

E faço tudo iluminar 

Vejo meu Pai nas alturas 

E o Poder aonde está 

 

A Força esta comigo 

Falo perante o poder 

Faço o que Tu me pedes 

Eu quero ver estremecer 

O Amor Eterno 

Gravei no coração 

De vós eu recebo os ensinos 

Para expandir para os meus irmãos  

 

Assim é que meu Pai quer 

Perante este Poder 

Não fazem o que Ele pede 

E todos querem merecer. 

 

 

543 - Subida 

         (Domínio público) 

 

/Mandei selar Seu cavalo  

Para Ogum viajar/ 

/ Vai pra casa de Nossa Senhora da 

Glória 

Ele vai, mais torna a voltar/ 

 

/É madrugada, bate Adarrum 

Toca Alvorada, e ai vai Ogum/ 

 

/Seu  Ogum Sete Ondas 

Benção Meu pai 

Quem é Filho de Ogum 

Roda, balança e não cai/ 

 

(Ogunhê, a Benção meu Pai) 

544 - Súplica ao Espírito Santo 

         (Frei .Luiz Turra) 

 

/Vem, vem, vem 

Vem Espírito Santo de Amor 

Vem à nós 

Traz a todos um novo vigor/ Refrão 

 

Presença que gera esperança 

Maria por Ti concebeu 

No povo renasce a confiança 

Oh! Espírito Santo de Deus 

Refrão 

 

Presença na Igreja nascente 

O povo consegue reunir 

Na mesma linguagem se entendem 

Oh! Espírito Santo de Deus 

Refrão 

 

 

545 - Te amarei 

         (Padre  Zezinho) 

 

Me chamaste para caminhar 

na vida contigo 

Decidi para sempre seguir-te, não 

voltar atrás 

Me puseste uma brasa  no peito e 

uma flecha na alma 

É difícil agora viver sem lembrar-

me de Ti 

 

/Te amarei, Senhor, Te amarei, 

Senhor 

Eu só encontro a paz e a alegria 

bem perto de Ti/ 

Refrão 

 

Eu pensei muitas vezes calar e não 

dar nem resposta 

Eu pensei na fuga esconder-me, ir 

longe de Ti 

Mas Tua Força venceu e afinal eu 

fiquei seduzido 

É difícil agora viver sem lembrar-

me de Ti 

Refrão 

 

Ó Jesus, não me deixes 

Jamais caminhar solitário  

Pois conheces a minha fraqueza e o 

meu coração 

Vem ensina-me a viver a vida 

 Na Tua presença 

No amor dos irmãos na alegria, na 

paz, na união. 
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546 - Tens a pele azul 

         (Devocional Sai Baba) 

 

Tens a pele azul 

Olhos de lótus 

Dança de serpente 

 

Shiva 

Senhor do universo 

Destrói o mal  

Em minha mente 

 

Tu 

Que reges a vida 

E tens o poder  

Da transformação 

 

Shiva 

Transforma o meu karma  

Conserva o meu dharma 

Em meu coração. 

 

547 – Terra  (Walter  Pini) 

 

Aê  Axé Aleluia (3x) 

 

Orar à Terra 

Honrar à Terra 

Amar à Terra 

A Terra é a Mãe de todos nós 

Sagrada é a Terra 

Terra é mãe de todos nós. 

(4x) 

 

548 - Teu amor é assim 
        (Cerimonial Sai Baba) 

 

O meu caminho 

Não sigo sozinho 

Eu tenho sempre a Ti 

Meu Senhor 

 

A minha vida 

Só será perdida 

Se eu não me permitir 

O Teu amor 

 

Pois tenho a Ti Senhor 

Junto a mim 

Eu tenho o Teu amor 

Vai ser sempre assim 

 

Eu tenho a Ti Senhor 

Junto a mim 

Eu tenho o Teu amor 

Vai ser sempre assim 

Quando às vezes me sinto só 

Choro preso na garganta, um nó 

Tua Luz clareia minha razão 

Minha vida canta Tua canção 

E a alegria toma conta de mim 

 

Teu amor é assim 

Toma conta de mim 

Teu amor é assim 

Toma conta 

 

Na madrugada 

O canto da passarada 

Celebra o amanhecer 

Ouço a Ti 

O dia amanhece 

O Teu Amor resplandece 

Trazendo a Luz do Sol 

Eu posso sentir 

Que tenho a Ti Senhor 

Junto a mim 

Eu tenho o Teu amor 

Vai ser sempre assim 

 

Eu tenho a Ti Senhor 

Junto a mim 

Eu tenho o Teu amor 

Vai ser sempre assim 

 

Quando às vezes me sinto só 

Choro preso na garganta, um nó 

Tua Luz clareia a minha razão 

Minha vida canta Tua canção 

E a alegria toma conta de mim 

 

Teu amor é assim 

Toma conta de mim 

Teu amor é assim 

Toma conta 

 

Teu amor é assim 

Toma conta de mim 

Teu amor é assim 

Toma conta 

 

Teu amor é assim 
 

549 - Teu olhar iluminou 

      (Maria Salete Accordi) 

 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz sobre 

os irmãos 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz sobre 

os irmãos 

Vós Sois nossa Luz! Vós Sois nossa 

Redenção 

Oh Jesus! Derramai Vossa 

Misericórdia 

 

Teu povo busca Tua História  

Teu povo clama Tua Glória 

Segue teus passos em busca da Tua 

Luz 

Olhai para nós com Teu Amor 

 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz sobre 

os irmãos 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz sobre 

os irmãos 

Vós Sois nossa Luz! Vós Sois nossa 

Redenção 

 

Oh Jesus! Derramai Vossa 

Misericórdia 

Tua compaixão nos deu destino 

Na Redenção eu estou,  

Plenitude então  

Teu olhar nos iluminou 

 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz sobre 

os irmãos 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz sobre 

os irmãos 

Vós Sois nossa Luz! Vós Sois nossa 

Redenção 

Oh Jesus! Derramai Vossa 

Misericórdia 

 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz sobre 

os irmãos 

Oh Jesus!   Derramai Tua Luz. 

 

550 – Teus pés aqui andaram 

         (Maria Salete Accordi) 

 

No Jordão se elevou 

Espírito Santo recebeu 

E O Cristo se fez 

E na eternidade a brilhar 

 

Vinde a nós a Compaixão 

Vinde a nós a Misericórdia 

Com o Espirito de Amor 

Imunda nosso ser 

Inunda nossa alma 

 

Luz Eterna a brilhar  

No coração de quem ama 

Espirito Santo a brilhar 

Na eternidade a cantar 

E na eternidade a brilhar. 
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551 - Toda esta Beleza 

         (Devocional Sai Baba) 

 

/Toda essa beleza faz parte de Deus,  

E é o próprio Deus/ Refrão 

 

O som da onda nervosa 

Batendo na pedra 

É nosso Deus 

Que está   nos chamando 

 

Quando a chuva caindo 

Do céu para a terra 

É nosso Deus 

Que está nos lavando 

 

Refrão 

 

Quando o vento balança  

As matas frondosas 

É o nosso deus 

Que está nos acenando 

 

Quando o  pássaro voa 

E entoa o seu canto 

E o nosso Deus 

Que está alegrando 

 

Refrão 

 

Quando o sol anuncia  

Achegada do dia 

É o nosso Deus 

Que está nos lembrando 

Levantai para vida 

Praticai o amor 

E servi aos vossos irmãos. 

 
 

 

552 – Todo mundo quer ser filho 

(Mestre Irineu - 58) 

  

Todo mundo quer ser filho 

De Deus da Criação 

Por que que tu te esquece(s) 

De rezar para o teu irmão 

  

Meu irmão que se mudou 

Saiu com alegria 

Eu rogo a Deus por ele 

E à sempre Virgem Maria 

  

Jesus Cristo Redentor 

Eu peço o meu perdão 

Que nunca mais hei de esquecer 

De rezar para o meu irmão 

 Meu irmão que já saiu 

Do mundo do pecado 

Eu rogo a Deus do Céu 

Que ele seja perdoado. 

 

553 - Todos querem 

          (Mestre Irineu - 103) 

 

Todos querem, todos querem 

Todos querem eu vou dizer 

Todos querem, todos querem 

É preciso compreender 

 

Vou seguir na minha linha  

E vou deixar recordação 

Todos querem, todos querem 

Todos querem ser irmãos 

 

Para ser irmão legítimo  

É preciso um juramento 

Não brigar com seu irmão 

E nem trocar seu pensamento. 

 

554 - Todos querem ser irmãos 
          (Mestre Irineu - 118) 

 

Todos querem ser irmãos 

Mas não tem a lealdade 

Para seguir na Vida Espírita 

Que é o Reino da Verdade 

 

É o Reino da Verdade 

É a Estrada do Amor 

É todos prestar atenção 

Aos ensinos do Professor 

 

Os ensinos do Professor 

É quem nos traz belas lições 

Para todos se unir 

E respeitar seus irmãos 

 

Respeitar os seus irmãos 

Com alegria e com amor 

Para todos conhecer 

E saber dar o seu valor. 

 

 

555 - Tomado pela mão 

         (Agnus Dei) 

 

/Tomado pela mão com Jesus eu 

vou, sigo como ovelha que 

encontrou o Pastor. Tomado pela 

mão com Jesus eu vou, aonde ele 

for/ Refrão 

 

Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e 

vem comigo onde tudo é mais 

formoso e mais feliz.  

Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e 

vem comigo, eu minha mão porei 

na Sua e irei com Ele. 

Refrão 

 

Eu te levarei amigo para um lugar 

comigo onde o Sol e as estrelas 

brilham mais. Eu te levarei amigo 

para um lugar comigo onde tudo é 

mais formoso e mais feliz. 

Refrão 

 

 

 

556 - Tubo Violeta 

         (Andréa Mürmann) 

 

Vamos nos limpar com a Chama 

Violeta 

Ela cura o nosso corpo 

/Ela cura a nossa alma/ 

 

Luz que nos conduz para o perdão 

Transmutação 

Gera harmonia e pureza 

/Expandindo a consciência/ 

 

Fogo Violeta purifica 

O meu Ser 

Traz alterações em minha vida 

/E penetra no coração/ 

 

No Tubo Violeta vou entrar 

Transformação 

Aumentando assim nossa energia 

/Nos eleva Seres de Luz/ 

 

Nova chance dos Mestres terrenos 

Para trabalhar  

Use esta Chama Violeta 

/Espalhando luz para o planeta/ 
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557 – Tudo,  tudo 

     (Mestre Irineu - 109) 

 

Tudo, tudo, Deus me mostra 

Para mim reconhecer 

Tudo, tudo é verdade 

E eu não posso me esquecer 

 

A minha Mãe que me ensina 

Que me entrega este Poder 

Tomo conta e dou conta 

E eu não posso me esquecer 

 

Sigo a minha viagem 

E dentro desta primosia 

Tudo,  tudo  é verdade 

No Reino da Soberania. 

 

558 - Tu És Maria 
    (Antônio Augusto Gassen Toffoli) 

 

É no Amor e na Luz que eu Te 

encontrarei, 

Tu és a doçura,  

Tu és inspiração, para mudança de 

vida,  

Para nossa salvação. 

  

Tu és a Rainha,  

A Mãe de todos nós, 

Tu és Maria, Mãe de Jesus 

Cristo Nosso Senhor. 

  

Abençoe a nós Maria,  

Abençoe a nós Maria, 

Traga Luz, traga o amor,  

O exemplo de Vós, seguiremos 

Maria. 
 

 
 

 

559 - Tuperci  (3x) 
        (Mestre Irineu -  02) 

  

Tuperci não me conhece 

Tu não sabes me apreciar 

Tu não sabes me compreender 

A minha flor cor de Jaci. 

 

 

 

560 - Um Certo Galileu 

        (Padre Zezinho) 

   

Um certo dia, à beira mar 

Apareceu um jovem Galileu 

Ninguém podia imaginar 

Que alguém pudesse amar do jeito 

que ele amava 

Seu jeito simples de conversar 

Tocava o coração de quem o 

escutava 

 

E seu nome era Jesus de Nazaré 

Sua fama se espalhou e todos 

vinham ver 

O fenômeno do jovem pregador 

Que tinha tanto amor! 

Refrão 

 

Naquelas praias, naquele mar 

Naquele rio, em casa de Zaqueu 

Naquela estrada, naquele sol 

E o povo a escutar histórias tão 

bonitas 

Seu jeito amigo de se expressar 

Enchia o coração de paz tão infinita 

 

Refrão 

 

Naquelas ruas, naquele chão 

Naquele poço e em casa de Simão 

Naquela relva, no entardecer 

O mundo viu nascer a paz de uma 

esperança 

Seu jeito puro de perdoar 

Fazia o coração voltar a ser criança 

 

Refrão 

 

Um certo dia, ao tribunal 

Alguém levou o jovem Galileu 

Ninguém sabia qual foi o mal 

E o crime que ele fez, quais foram 

seus pecados 

Seu jeito honesto de denunciar 

Mexeu na posição de alguns 

privilegiados 

 

E mataram a Jesus de Nazaré 

E no meio de ladrões puseram sua 

cruz 

Mas o mundo ainda tem medo de 

Jesus 

Que tinha tanto amor! 

 

 

 

 

Vitorioso, ressuscitou 

Após três dias a vida Ele voltou 

Ressuscitado, não morre mais 

Está junto do Pai 

Pois Ele é o filho eterno 

Mas Ele vive em cada lar 

E onde se encontrar um coração 

fraterno 

Proclamamos que Jesus de Nazaré 

Glorioso e triunfante Deus conosco 

está! 

Ele é o Cristo e a razão da nossa Fé 

E um dia voltará! 

 

 
 

561 - Um coração para amar 

        (Padre   Zezinho) 

 

Um coração para amar, pra perdoar 

e sentir,  

Para chorar e sorrir,  

Ao me criar Tu me destes.  

Um coração para sonhar, inquieto e 

sempre a bater, 

Ansioso por entender as coisas que 

Tu disseste. 

 

/Eis o que eu venho te dar, 

Eis o que eu ponho no altar,  

Toma Senhor que ele é Teu, 

Meu coração não é meu/  

 

Refrão 

 

Quero que o meu coração seja tão 

cheio de paz, 

Que não se sinta capaz de sentir 

ódio ou rancor.  

Quero que minha oração possa me 

amadurecer,  

Leve-me a compreender as 

conseqüências do amor.  

 

/Eis o que eu venho Te dar, 

Eis o que eu ponho no altar,  

Toma Senhor que ele é Teu, 

Meu coração não é meu/ 

 

Refrão 
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562 - Um mundo novo (2x) 

          (Raquel Montagna) 

 

O fogo vibra 

Ele canta 

/Faz a dança  

de suas Salamandras/ 

 

A terra gira 

Ela sustenta 

/A colheita  

de uma nova esperança/ 

 

A água pura  

E cristalina 

/Abençoada  

purifica nossas almas/ 

 

O céu, estrela 

Constelações 

/Um mundo novo  

se apresenta meus irmãos/ 

 

 

 
 

563 - Um novo dia 

        (Raquel Montagna) 

 

Sol Dourado 

Que aquece meu dia 

Fortalece meus laços 

Segura minha vida 

 

Emana a luz 

De força e poder 

Que cura e consagra 

Todas formas de ser 

 

Expande e reforça 

Toda criação 

Da terra e das águas 

Céus e dimensões 

 

Atinge a todos 

Que estão na espera 

Da força criadora 

Que tudo prospera 

 

Raios de sol 

Fagulhas de luz 

Fogo da vida 

Agora reluz 

Faz gerar a vida 

No escuro adormecida 

Acorda com a luz 

Para um novo dia. 

 

564 - Um Ponto de Luz 
         (Mad. Aurea Altenhofen) 

 

Um Ponto de Luz 

Para iluminar 

A cura do espírito 

Para trabalhar 

 

Assim se evolui 

No caminho do Amor  

Um Beija-Flor 

Meu Pai me mandou 

 

Eu quero estar 

Juntinho a meu Pai 

Agora Mesmo 

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou 

 

Ele é em mim e N’Ele Eu Sou  

Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou. 

Eu Sou Luz e Amor. 

 

565 -  Unaqui 

           (Mestre Irineu – 11) 

Eu estou aqui 

Foi Deus do céu quem me mandou 

Sou Filho da Virgem Mãe 

Lá no céu Jesus Cristo Salvador 

  

Sofreu na cruz 

Foi preso e foi amarrado 

E quem matou foi os judeus 

Na Judéia foram todos perdoados 

  

Eu estou aqui 

Neste mundo de ilusão 

Eu faço por agradar todos 

Neste mundo só me dão ingratidão. 

  

566 - Vai  florescer     (Cristina Tati) 

 

Vai florescer 

O Ser Divino que está dentro de 

você 

Vai florescer, vai florescer, vai 

florescer 

 

O Ser Divino que está dentro de 

você 

Vai florescer, vai florescer 

Vai florescer, vai florescer 

Vai florescer, vai florescer. 

567 - Vamos cantar em volta da 

fogueira 

          (Jacson Alves de Carpes) 

 

Hei ahei hei ahei 

Hei ahei aho 

 

Vamos cantar em volta da fogueira 

 

Vamos manter a chama sempre 

acesa 

 

Vamos saudar a Lua Cheia 

 

Despertar a Deusa Guerreira 

 

Hei ahei hei ahei 

Hei ahei aho 

 

Vamos buscar a entrega verdadeira 

 

Vamos dançar de alma inteira 

 

Despertar a Deusa Guerreira  

 

Hei ahei hei ahei 

Hei ahei aho. 

 

 

 

568 - Vamos todos saravá 

         (Raquel Montagna) 

 

Um dia na areia 

Iemanjá, linda sereia 

Sai das águas com sua força 

O amor ela semeia / 

A beleza apresenta 

 

Firma a luz com seu olhar 

Destrincha ao dançar 

Abre agora os seus trabalhos 

Com a benção de Oxalá / 

Junto a Ogum do Mar 

 

Ogum Ogunhê 

Odoiá Iemanjá 

Salve Branca, lua cheia 

É no mar que vão brilhar / 

O amor eternizar 

 

Odoiá... 

Oh meu odociabá 

Iemanjá linda sereia 

Sereia do meu mar / 

Vamos todos saravá. 
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569 - Vem, Amor de Deus  

          (Devocional Sai Baba) 

 

Vem, Amor de Deus 

Te ofereço o meu coração 

Para repousar 

Vem, dá-me tua mão 

Pois o toque sutil do teu ser 

Pode me abençoar 

 

Swami, faça de mim tua voz 

E leva aos cantos do mundo 

A tua verdade em nós 

E vamos secar o choro de todos 

Dar o pão a quem tem fome 

Viver de puro amor 

 

Deus, cuida de mim 

E transforma todo este mundo 

Num grande jardim 

Sou,  devoto Teu 

Mas ainda é difícil fazer 

Dos teus passos os meus 

 

Me ensina  

 A ser o remédio que cura 

Que nos traz toda alegria 

Que a vida pode nos dar 

E o mundo 

Será tão bom pra viver 

Com o homem unido à Deus 

A paz nunca há de morrer. 

 

 

 

570 - Vem Sai Baba 

         (Devocional Sai Baba) 

 

/Vem Sai Baba, vem Sai Baba 

Vem Sri Sathya Sai Baba/ (2x) 

Refrão 

 

Pode me usar 

Preencher minha vida 

Meu corpo, minha mente  

E o meu coração 

Vem me buscar 

Eu sou Teu devoto 

Dá-me Teu Darshan, Tua Proteção 

Refrão 

 

571 - Venha trabalhar  

          (Raquel Montagna) 

 

Para, para, para 

Para pra pensar 

Olhe, olhe, olhe 

Tudo ao seu redor 

Sinta a vibração  

A energia pelo ar 

Se entregue sem medo 

Venha trabalhar 

 

Na mata, nas águas 

O fogo consome 

Mostra a união 

Do que ainda não tem nome 

 

Sinta a vibração  

A energia pelo ar 

Se entregue sem medo 

Venha trabalhar 

 

Dai-me amor 

Dai-me perdão 

Dai-me a força  

Pra manter a união 

 

Sinta a vibração  

A energia pelo ar 

Se entregue sem medo 

Venha trabalhar. 

 

 

572 - Ventania que vem 

         (Jacson Alves de Carpes) 

 

É Ventania que vem   ( 4x) 

 

É Ventania que vem 

Com sua falange do bem 

E a força do tufão 

Gira na força do ar 

Poeira faz levantar 

Não fica nada no chão    2x 

 

573 - Vibhuti 

        (Devocional  Sai Baba) 

 

A verdade e o amor brotam de Tua 

palma, 

Como o brilho do Sol ilumina a 

alma. 

Sempre dando à Vida novas 

esperanças, 

Brinda-nos Tua graça, Doce Sai 

Baba. 

 

Para o mundo servirmos, Baba nos 

dá 

Toda a luz e amor, com seu Vibhuti 

Sua força é milagrosa, e vem 

santificar 

Nossos pensamentos, atos e 

palavras. 

 

574 - Vida 

        (Pad. José Ricardo) 

 

Eu pulso na pulsação da Terra 

Meu coração bate ao compasso das 

estrelas 

Trabalho e vigio para sempre 

Não paro porque tenho a vida eterna  

 

Descanso bem, vivo com a noite  

Levanto, eu vivo com o Sol 

Meu tempo é regido pelos astros  

Na força que emana de Deus  

 

Pois Deus é quem dá a minha vida  

E Deus é quem dá minha saúde  

Só Deus destrincha a minha história  

E me dá o pão de cada dia  

 

Amor de Deus é a minha energia  

E esse amor reina em toda a 

natureza  

No Sol, na Lua e nas estrelas 

 Na Terra, na floresta e no mar  

 

Na singela gota de orvalho  

E no cantar dos passarinhos  

Está no perfume das flores  

E no chuá-chuá das cachoeiras. 

 

 

575 - Vida e Amor 

         (Raquel Montagna) 

 

O amor é fonte da vida 

A vida é a busca do amar 

O amor onde estará 

Está dentro dos corações 

 

O amor pela floresta 

Faz amar o vento e o sol 

As águas, a terra e o fogo 

A natureza é Deusa Maior 

 

Amar a todos irmãos 

Missão dos Seres da Terra 

Amor na ação e coração 

É o comando na Nova Era 

 

Amor de Deusa Mãe 

Faz brotar esperança Divina 

Deus Pai e Vosso Filho 

Ensinam o amor e seu destino 

 

De encontro ao Grande Pai 

A Mãe estende a mão 

O amor que é entregue 

Faz florescer o dom de viver. 
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576 - Vinho do Criador 

         (Pad. José Ricardo)   

 

Se você tiver coragem 

De tomar esta bebida 

Pode ver o lado de lá 

E mirar a sua vida 

 

E se tiver humildade 

Vai começar a andar 

Caminho de Jesus Cristo 

Onde todos vão passar 

 

Saindo da escuridão 

Pagando os seus pecados 

Se rendendo ao amor 

Se humilhando ao saber 

 

De Deus, Pai Universal 

De onde  todos viemos 

Pra onde vamos voltar 

Esta é a provação 

 

É o Juízo Final 

E é o final dos tempos 

E todos vão se lembrar 

De tudo o que aqui fizeram 

 

Tropeçando mas andando 

Vamos todos no caminho 

Com firmeza e com coragem 

Em busca da nossa vida 

 

Nossa vida e saúde 

Nova vida é harmonia 

Caminhando todo dia 

Com amor e alegria 

 

Vamos chegando aos pés 

De Jesus Nosso Senhor 

Porque este é o vinho 

Do nosso Pai Criador. 

 
 

 

 

577 - Viva 

        (Autor ignorado) 

 

Meu Deus como é belo este dia 

Com grandes louvores 

Eu louvo este dia 

Dou viva à meu Pai no céu 

E aqui na terra 

Louvando o seu dia 

 

Meu Deus, que grande alegria 

Perceber de Vós, esta primozia 

 

Dou viva a Vós lá no céu 

E aqui na terra, amém Jesus. 

 

578 - Viva o Sol 

         (Antônio) 

 

Viva o Sol e viva a Lua 

Viva as Estrelas e o Mar 

Glória Sagrada Família 

Deus Pai-Mãe 

E o Espírito Santo 

 

Viva todos anjinhos 

As crianças 

Que ensinam alegria 

Fé, harmonia 

Amor e esperança. 

 

 

 

 

579 - Viva sua vida 

         (Raquel Montagna) 

 

Viva sua vida 

Viva com alegria 

Se desfaça meu irmão 

De qualquer desarmonia 

 

Viva por inteiro 

Viva sem receio 

Caminhe meu irmão 

Pelo caminho verdadeiro 

 

Viva com amor 

Viva no perdão 

Viva sua vida 

Sem rancor no coração 

 

Viver é sentir  

O que há de Deus em ti 

Viver é a magia  

De chegar à Soberania. 

 

 

580 - Voo do Beija-Flor 

         (Elisa Cristal) 

 

Voo silencioso do mistério do amor 

Fecho os olhos para ver aonde vou 

Voar pelo infinito daquilo que eu 

sou 

(Desvendar/mergulhar) o oceano 

interior 

 

Beija-flor me leva 

Beija-flor desperta (em mim) 

Me leva nas águas deste rio 

encantador 

Vale dourado do meu lindo beija-

flor 

 

Voar neste azul, o sol a se pôr 

Vento suave me traz o frescor 

Beija-flor me leva 

Beija-flor desperta (em mim) 

 

Beija suave e faz abrir todas as 

pétalas desta flor 

Brilho da mata que incendia o 

buscador 

Passarinho que me encanta, canta o 

canto do amor 

Me leva para onde você for 

 

Beija-flor me leva 

Beija-flor desperta (em mim). 
 

 
 

 

581 - Vou Banindo 

        (Claudiney Prieto) 

 

Vou banindo pela Terra e Ar 

Vou banindo pelo fogo e mar 

Vou banindo, vou banindo pra 

purificar 

Vou banindo, vou banindo pra 

exterminar 

 

Espiral, Espiral, Espiral 

Sugue o que há de ruim 

Leve todo mal. 
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582 - Vou cantar teu Amor 

         (Padre Fábio de Melo) 

 

Vou cantar Teu amor, ser no mundo 

um farol. Eis-me aqui, 

Senhor, vem abrir as janelas do meu 

coração 

 

E então, falarei imitando tua voz. 

Creio em Ti, Senhor, nas pegadas 

deixadas por Ti vou andar 

 

Vou falar do Teu coração, com 

ternura nas mãos e na voz, 

Proclamar que a vida 

É bem mais do que aquilo que o 

mundo ensina e cantar... 

REFRÃO 

 

Cantar o canto ensinado por Deus. 

Com poesia ensinar nossa fé, 

Plantar o chão, cultivar o amor, 

como poetas que querem sonhar, 

 

Pra realizar o que o mestre ensinou. 

Viemos cear, restaurar o coração 

Fonte de vida no altar a brotar, a 

nos alimentar 

 

Celebrar meu viver pra no mundo 

ser mais. Faz de mim, Senhor, 

Aprendiz da verdade, justiça e da 

paz 

 

Comungar Teu viver neste Vinho, 

neste Pão 

Quero ser Senhor, novo homem 

nascido do Teu coração. 

 

 

 

583 - Vou fechar as minhas portas 

         (Pad. Alfredo Motta) 

 

Vou fechar as minhas portas 

Para o inimigo não entrar 

Para que todos se firmem 

Nas alturas aonde está 

 

Nas alturas aonde está 

É o Sol e é a Lua 

Nestes primores das matas  

Que são primozias suas 

 

Todas estrelas são minhas 

Tudo quem manda sou Eu 

Porque meu Pai é positivo 

E sempre está mais eu 

Eu dou viva a todos seres  

Que rodeiam São João 

Vossa vontade é feita  

Isso quer queira ou quer não 

 

As minhas portas estão fechadas  

Por ordem de São Miguel 

Que é o nosso protetor  

E vive conosco no céu 

 

Meu senhor Rei Salomão 

Viva vós aonde está 

Vós me dê o discernimento 

Do que ainda restar 

 

Com meu corpo sobre  a terra 

Porque aprendo com ela 

Esta Lua é tão linda 

E esta mata é muito bela 

 

Viva São João Batista 

Confirmado no Jordão 

Que batiza na água 

Para lavar o coração 

 

Se firmando na verdade  

Tudo quanto é ruim sai 

Dou viva ao Sol e a Lua  

E agradeço a meu Pai. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

584 - Vou receber Minha Mãe 

         (Pad. Alfredo Motta) 

 

Vou receber minha Mãe 

Dentro do meu coração 

Para poder caminhar 

Neste mundo de ilusão 

 

Vou colocar minha Mãe 

Bem juntinho com meu Pai 

Vida, Paz e Harmonia 

Com isto tu satisfaz 

 

Amor, Verdade e Justiça, 

Fé Firmeza e consciência 

Serenidade e respeito 

São partes da providência 

 

Calma e tranqüilidade 

Obediência e coragem 

Humildade e prudência 

São partes desta imagem 

 

Este é o amor Divino 

Do trono Celestial 

Que resplandece nas matas  

Iluminando todos iguais 

 

Iluminando todos iguais 

Examinando um por um 

Abençoando todos seres  

Nesta linha do Tucum 

 

Arcanjo Miguel e todos Arcanjos 

Nossa Senhora da Conceição 

Que são as nobres defesas  

Que temos em nossas mãos 

 

Digo a todos meus irmãos  

E fico eterno agradecido 

Receba com alegria  

O que lhe é oferecido. 

 

585 - Vou seguindo 
          (Mestre Irineu - 85) 

 

Vou seguindo, eu vou seguindo 

Cantando as minhas Doutrinas 

A Virgem Mãe é Soberana 

A minha Mãe que nos ensina 

  

Vou seguindo, eu vou seguindo 

Vamos ver se nós acerta 

O caminho de Jesus Cristo  

Aonde andou com seus profetas 

 

Na Casa da Virgem Mãe 

De Jesus Cristo Redentor 

Cantamos manos, cantamos 

Consagramos este amor 

  

Na Casa de Jesus Cristo  

Ele mandou para nós cantar 

Para louvar ao Pai Eterno 

É quem tem para nos dar 

  

É quem tem para nos dar 

Para mim com os meus irmãos 

É quem dá a todos nós  

A Eterna Salvação. 

 

http://www.vagalume.com.br/fabio-de-melo/
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I – PONTO DE ABERTURA 

(Cantar 2 vezes) 

Vou abrir minha Aruanda, vou abrir meu Juremá 

Vou abrir minha Aruanda, vou abrir meu Juremá 

Com a licença de Mamãe Oxum e Nosso Pai Oxalá 

Com a licença de Mamãe Oxum e Nosso Pai Oxalá 

 (Cantar 2 vezes) 

Já abri minha Aruanda, já abri meu Juremá 

Já abri minha Aruanda, já abri meu Juremá 

Com a licença de Mamãe Oxum e Nosso Pai Oxalá 

Com a licença de Mamãe Oxum e Nosso Pai Oxalá. 

 

 

I I - CABOCLOS 

       (Umbanda) 

 

Quando os Caboclos trazem as folhas da Jurema, 

E os pretos velhos trazem Arruda e Guiné, 

Eles vem trabalhar na Lei de Umbanda , 

Tem licença de Aruanda,  pra salvar a quem tem fé. 

O sabiá canta alegre na palmeira, 

E Xangô lá na pedreira os seus filhos vem salvar, 

Meu pai Ogum empunhando a sua espada, 

Manda o Toque de Alvorada, toda Linha vai chegar. 

III - PAI NOSSO 

Pai Nosso, que estais no Céu,  

Santificado seja o Vosso Nome,  

Vamos nós ao Vosso Reino,  

Seja feita a Vossa Vontade, 

Assim na Terra como no Céu.  

O Pão-Nosso de cada dia nos daí hoje, Senhor.  

Perdoai-nos as nossas dívidas  

Assim como nós perdoamos aos nossos devedores  

Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação  

Mas livrai-nos e defendei-nos Senhor de todo Mal, Amém. 

Jesus, Maria e José.  

IV - AVE MARIA 

Ave-Maria, cheia de graça!  

O Senhor é convosco.  

Bendita sois vós entre as mulheres,  

Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus.  

Santa Maria, Mãe de Jesus,  

Rogai por nós  pecadores,  

Agora e na hora de nossa morte, Amém. 

Jesus, Maria e José. 

http://letras.mus.br/umbanda/
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V - ORAÇÃO AO ANJO DA GUARDA 

 

Santo Anjo do Senhor;  

Meu zeloso guardador,  

Já que a ti me confiou  

A piedade divina,  

Sempre me rege,  

Me guarde, me proteja,  me governe e me ilumine. 

Amém.

VI - SALVE RAINHA 

Deus Vos salve, Ó Rainha, Mãe de Misericórdia,  

Vida, doçura e esperanças nossas, Salve!  

A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva  

A Vós suspiramos, gemendo e chorando  

Neste Vale de Lágrimas.  

Eia, pois, advogada nossa  

Esses Vossos olhos misericordiosos  

A nós volvei!  

E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus.  

Bendito é o Fruto do Vosso Ventre , Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Sempre Virgem Maria.  

Rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus,  

Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Nosso, Amém. 

Jesus, Maria e José. 

 

VII – PRECE  DE  CÁRITAS 
Deus nosso Pai, Vós que Sois Todo Poder e 

Bondade, 

Dai a força àquele que passa pela provação, 

Dai a luz aquele que procura a verdade, 

Ponde no coração do homem a compaixão e a 

caridade. 

Deus, 

Dai ao viajor a Estrela Guia, 

Ao aflito a consolação, 

Ao doente o repouso. 

Pai, 

Dai ao culpado o arrependimento 

Ao espírito, a verdade 

A criança, o guia 

Ao órfão, o pai. 

Senhor 

Que a Vossa Bondade se estenda sobre tudo que 

criastes. 

Piedade, Senhor, para aqueles que não Vos 

conhecem, 

E esperança para aqueles que sofrem. 

Que a Vossa Bondade permita aos Espíritos 

Consoladores, 

Derramarem por toda parte a paz, a esperança e a 

fé. 

Deus, 

Um raio, uma faísca do Vosso Amor pode abrasar a 

Terra; 

Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda 

e infinita, 

E todas as lágrimas secarão, todas as dores  

acalmar-se-ão. 

Um só coração, um só pensamento subirá até Vós, 

Como um grito de reconhecimento e de amor. 

Como Moisés sobre a montanha, 

Nós vos esperamos com os braços abertos. 

Oh Bondade! oh Poder! oh Beleza! oh Perfeição!,  

Queremos de alguma forma alcançar Vossa 

Misericórdia. 

Deus, 

Dai-nos a força no progresso de  subir até Vós, 

Dai-nos a caridade pura, 

Dai-nos a fé e a razão, 

Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas 

O espelho onde há de se refletir a Vossa Santa e 

Misericordiosa Imagem. Amém 
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VIII - ORAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PURIFICAÇÃO  

Oh! Grande Mãe que resplandece a noite no céu, dá-me a pureza desta pequena nuvem que te circunda, 

como se fosse uma auréola angelical.  

Pequeno espírito alado das águas, que reside no céu, tão mais próximo à mãe que eu, dá-me tua pureza 

cristalina, de quem reside nas alturas; permite que eu seja como tu e possa vir do céu, ungir e lavar as Almas 

dos Seres sobre a Terra; que eu possa escorrer da fronte do ser humano e fecundar o solo da Terra, como a 

chuva vinda, sagrada, do céu. Grandioso Espírito Pomba, Senhor do Céu, o qual traz o universo pendurado, 

como penas em Vossas asas, ilumina-nos (visualizar um triângulo dourado envolto em chamas vermelhas), 

queima em nós o que não é puro, ou digno de Vós; purificai-nos através de Teu Sagrado Fogo. Unge nossas 

testas, que somos Teus filhos, com Tua língua de fogo vermelho, para que se iluminem as consciências, há 

muito pela carne adormecidas. Inflama nossos corações, para que se iluminem e se expandam, para que não 

sejam mais retidos nos nossos peitos, mas que alcancem à toda moradia do Senhor (Adonai); para assim os 

corações serem os prumos, nossos geradores e animadores, sejam o motivo de todas nossas ações, 

movimentos, ou gestos, de toda a palavra e todo o pensamento, e assim possamos nos erguer do útero Terra, 

sairmos das profundezas e das trevas da cegueira, para abraçarmos a Ti, como num elo de mãos dadas ao teu 

redor, verdadeiros filhos de Luz e Amor.  

Agradeço a todos os Professores que passaram por mim nessa vida, das passadas e das vindouras, a todos 

que me amargaram, para me moldar melhor, mais doce e mais fraterno, para Ser o que Sou! Agradeço a toda 

à Hoste Celestial, a todo Império da Luz Resplandecente que ilumina os diversos planos do Universo, a todo 

Ser de Luz, que de alguma forma, num dia passado, ou vindouro, tenha me ensinado, iluminando o meu 

caminho para que eu veja, me corrigindo para eu andar melhor. Agradeço ao Senhor, princípio de toda a 

Criação, à Senhora Mãe Divina, permanência e manifestação de tudo o que foi e será criado. Dou-lhes 

parabéns, pela Vossa infinita obra de criação e recriação. Sou-lhes, mais uma vez, grato!!! 

Amém, amém, amém!!!  

Amomtat Verus Aleudos.: Daniel Montagna 
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IX – CONSAGRAÇÃO  DO  APOSENTO 

 

Dentro do circulo infinito da Divina Presença, que me envolve inteiramente, afirmo: 

 

Há uma só Presença aqui, é a da Harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria.  

Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da Divina Harmonia. 

 

Há uma só Presença aqui, é a do Amor. Deus é Amor que envolve todos os seres num só sentimento de 

unidade. Este recinto está cheio da Presença do Amor. No Amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que 

aqui entre, sentirá a pura e santa Presença do Amor. 

 

Há uma só Presença aqui, é a da Verdade. Tudo o que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo o que aqui se 

pensa é expressão da Verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a Presença da Verdade. 

 

Há uma só Presença aqui, é a da Justiça.  A Justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são 

regidos e inspirados pela Justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a Presença da Justiça. 

 

Há uma só Presença aqui, é a Presença de Deus, o Bem.  Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal em 

Deus. Deus, o Bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a Presença Divina do Bem. 

 

Há uma só Presença aqui, é a Presença de Deus, a Vida. Deus é a Vida essencial de todos os seres. É a saúde 

do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a Divina Presença da Vida e da Saúde. 

 

Há uma só Presença aqui, é a Presença de Deus, a Prosperidade. Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo 

crescer e prosperar. Deus se expressa na Prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em Seu Nome.  

Quem quer que aqui entre, sentirá a Divina Presença da Prosperidade e da Abundância. 

 

Pelo símbolo esotérico das Asas Divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da 

Sabedoria, do Poder e da Alegria. A Presença da Divina Sabedoria manifesta-se aqui nos atos e expressões 

de todos aqueles que aqui entrarem. 

A presença do Poder Divino manifesta-se aqui. A Presença da Alegria Divina é profundamente sentida por 

todos os que aqui penetrarem. 

 

Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu Eu Superior, que é Deus em mim, consagro este 

recinto à Perfeita expressão de todas as qualidades Divinas que há em mim e em todos os seres. 

As vibrações do meu Pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se 

irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto é Bom, 

Alegre e Próspero. 

 

Agradeço-Te ó Deus, porque este recinto está cheio da Tua Presença. 

Agradeço-Te, por que vivo e me movo por Ti. 

Agradeço-Te, por que vivo em Tua Vida, Verdade, Saúde, Prosperidade, Paz, Sabedoria, Alegria e Amor. 

Agradeço-Te, porque todos os que entrarem aqui sentirão Tua presença. 

Agradeço-Te, porque estou em Harmonia, Amor, Verdade e Justiça com todos os seres 

 

Amém 
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X - A GRANDE INVOCAÇÃO 

Que as Forças da Luz tragam a iluminação ao gênero humano.  

Que o Espírito da Paz se espalhe em todos os lugares.  

Possam os Homens de Boa Vontade, em todos os lugares,  

unir-se num espírito de cooperação.  

Possa o perdão, por parte de todos os homens, ser a tônica destes tempos,  

Que o poder ouça os esforços dos Grandes Seres.  

Que assim seja, e ajudai-nos a fazer a nossa parte.  

Que venham os Senhores da Libertação,  

Que tragam socorro aos filhos dos homens.  

Que venha o cavaleiro do local secreto.  

E ao chegar, que salve.  

Vinde, ó Ser Supremo.  

Que as almas dos homens despertem para a Luz  

E que possam permanecer concentradas no objetivo.  

Que a ordem do Senhor se adiante: chegou o fim do infortúnio!  

Vinde, ó Ser Supremo.  

Chegou a hora do serviço da Força da Salvação.  

Que ela se alastre por todos os lugares, ó Ser Supremo.  

Que a Luz, o Amor, o Poder e a Transformação  

Preencham o propósito daquele que se aproxima.  

A vontade de salvar está aqui.  

O Amor por levar o trabalho adiante está amplamente difundido.  

A ajuda ativa de todos os que conhecem a Verdade, também está aqui.  

Aproximai-vos ó Ser Supremo e harmonizai esses três.  

Construí um grande muro de defesa.  

O domínio do mal deve terminar agora. 

Do ponto de Luz na mente de Deus 

Flua a Luz às mentes dos homens, 

Que a Luz desça à Terra. 

Do ponto de Amor no coração de Deus 

Flua Amor aos corações dos homens, 

Que o Cristo retorne à Terra. 

Do centro onde a Vontade de Deus é conhecida 

Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, 

Propósito que os Mestres conhecem e a que servem. 

Do centro a que chamamos raça dos homens 

Que se cumpra o plano de Amor e Luz 

E mure-se a porta aonde mora todo o mal. 

Que a Luz, o Amor, o Poder e a Paz restabeleçam o plano de Deus sobre a Terra. 

Do centro da Vontade e do Poder 

Que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. 

Do centro da Sabedoria e do Amor 

Que a obra dos Grandes Seres seja o serviço entre todos os homens. 

Do centro da Inteligência e da Luz 

Que o Verbo do Cristo seja ouvido e atendido. 

E que o Espírito de Cooperação una a todos os homens. 

A Era da Redenção chegou! 

Que o cavaleiro soerga a espada! Que o Plano de Deus se realize! 
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XI - ENCONTRO DEVOCIONAL 

OMKAR 

(Harmonia / A Fonte de Criação Primordial) 

Iniciamos a cerimônia entoando 9 vezes o pranava OM, que harmoniza o corpo, a mente e o espírito. 

 

 

GAYATRI MANTRA (9 vezes) 

(Discernimento / Conhecimento Universal) 

 “Ó mãe divina, contemplamos a tua luz que ilumina os três mundos (físico, astral e causal). Rogamos 

a Ti que ilumines nosso intelecto e disperses nossa ignorância, assim como a esplendorosa luz do sol 

dispersa toda escuridão”. 

 

OM BHUR BHUWAH SWAHA 

TAT SAVITUR VARENYAM 

BHARGO DEVASYA DHIMAHI 

DHIYO YO NAH PRACHODAYAT 

 

OM SHANTI, SHANTI, SHANTI
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     LEITURAS 

 (Textos e Mensagens) 

 

     HINOS ... 

 

 

     SARVA DHARMA 

O Sarva Dharma é uma oração composta para louvar as diferentes formas de DEUS. 

 

     Sai Baba está aqui: Aleluia! 

    Tão certo como o ar que eu respiro 

    Tão certo como a manhã que se levanta 

    Tão certo como eu te falo e podes me ouvir! 

 

    (Cristo / Krishna / Budha / Allah / Mazda / Jeovah ) 

 

 

    ARATHI 

Senhor! Faz com que o tempo que eu tenho de vida seja tão puro, perfumado e transparente como a    

cânfora que se consome no fogo, irradiando a Luz e o amor ao meu redor. E quando minha vida terminar, 

que não fique nada de mim, assim como a cânfora que se queima sem deixar cinzas, ou resíduos, para que 

eu não esteja sujeito a uma nova estância sobre a terra, em meio ao prazer e a dor. 

 

    Glória a Ti, ó Senhor, 

    Toda glória a Ti, Sathya Sai 

    Glorificas toda a Terra, glorificas toda a Vida, 

    És a Luz e o Esplendor 

    Toda a glória a Ti Sathya Sai 

 

    És em cada Ser Pai e Mãe, 

    Mestre Deus: És o som primordial (2x) 

    Senhor de todo Universo, Senhor de toda a Vida 

    És a graça ao amor – toda a glória a Ti Sathya Sai 

 

    Tua presença é doçura 

    Consciência imanente em todo ser (2x) 

    Fonte de toda a beleza, fonte de toda alegria 

    És o Ser interior – Eu sou contigo Sathya Sai 

 

   Ó Sathya Sai como o Lótus 

   Desabrocha em meu próprio coração (2x) 

   E recebe todos apegos, e recebe todos desejos, 

   Que se dissolvem aos Teus pés, 

   Na doce Luz do teu amor. 

 

   NARAYANA, NARAYANA OM SATHYA 

   NARAYANA, NARAYANA, NARAYANA OM 

   NARAYANA, NARAYANA OM SATHYA (2X) 

   NARAYANA, NARAYANA OM 

   TODA GLÓRIA A TI, SATHYA SAI. 

    OM SHANTI, SHANTI, SHANTI! 
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    VIBHUTI 

“A cinza que eu materializo é uma manifestação da Divindade, simbolizando a natureza cósmica,  

imortal e infinita de todas as formas de Deus. Vibhuti é um aviso para que vocês abandonem: os desejos, as 

paixões, os apegos e as tentações e se tornem puros em pensamento, palavra e ação. O Vibhuti tem o poder 

de curar, proteger e aumentar o esplendor espiritual do ser.” 

    Sri Sathya Sai Baba 

 

A verdade e o amor brotam de Tua palma, 

Como o brilho do sol ilumina a alma. 

Sempre dando à Vida novas esperanças, 

Brinda-nos Tua graça, doce Sai Baba. 

 

Para o mundo servirmos, Baba nos dá 

Toda a luz e amor, com seu vibhuti 

Sua força é milagrosa, e vem santificar 

Nossos pensamentos, atos e palavras. 

 

ASATOMA 
Este é o Mantra da Paz, por excelência. Resume tudo o que o devoto deve pedir a Deus. 

 

Te suplico, meu Senhor, nos conduze 

Da irrealidade a realidade, 

Da morte a imortalidade, 

Da escuridão a Luz, 

Nos conduze, meu Senhor! 

 

PAZ! PAZ! PAZ! 

 

LOKA SAMASTHA SUKHINO BHAVANTU 

Esta oração, recomendada por Bhagavan Baba, pede felicidade e bem-aventurança para todos os 

seres. 

 

Que todos os seres, de todos os mundos, sejam felizes e bem-aventurados (3x) 

 

PAZ! PAZ! PAZ! 

 

LEITURAS 

 (Textos e Mensagens) 

 

Encerramos a cerimônia com um Om e três Shantis. 
 

 


