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1. LUA BRANCA  
 
Deus te Salve oh! Lua Branca 
Da luz tão prateada 
Tu sois minha protetora 
De Deus tu sois estimada 
 
Oh 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 
 
Oh! Mãe Divina do coração .. 
 
Tu sois a flor mais bela 
Aonde Deus pôs a mão 
Tu sois minha advogada 
Oh! Virgem da Conceição 
 
Oh! Mãe Divina do coração .. 
 
Estrela do Universo 
Que me parece um jardim 
Assim como sois brilhante 
Quero que brilhes a mim 
 
Oh! Mãe Divina do coração .. 



 
 
 
2.  TUPERCI 
 
Tuperci não me conheces 

Tu não sabes me apreciar    X3 

Tu não sabes me compreender 

Oh minha flor cor de Jaci 

 
3. RIPI 
 
Ripi, Ripi, Ripi 

Ripi, Ripi, Iáiá                        X3 

Se você não queria 

Para que veio me enganar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. FORMOSA 
 
  
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 estou com sede 

Tarumim tu me dá água 

Tarumim tu sois Mãe D’água 

Tarumim tu sois formosa 

Formosa, formosa, formosa 

É bem Formosa 

 
 



 
6. PAPAI PAXÁ 
 
Equiôr, Equiôr, Equiôr 
Equiôr que me chamaram 
Eu vim beirando a terra 
Eu vim beirando o mar 
 
Quandó Papai Paxá 
Barum HMarum mais eu 
Saudades, saudades 
Saudades 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 

 
 



 

9.  MÃE CELESTIAL 
Eu peço e rogo 

Oh! Mãe Celestial 

Que tudo enquanto eu tenho 

É vós é quem me dá 

Oh! Mãe Celestial 

 
Eu peço e rogo 

Oh! Pai Celestial 

Que tudo enquanto eu tenho 

É vós é quem me dá 

Oh! Pai Celestial 

 
Eu peço e rogo 

Oh! Mãe Celestial 

Que me dê a salvação 

E me bote em bom lugar 

Oh! Mãe Celestial 

 



 
 
11. UNAQUI 
 
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 

Quem o matou foram os judeus 

Na Judéia foram todos perdoados 

 

Estou aqui 

Neste mundo de ilusão 

Eu faço por agradar todos 

Neste mundo só me dão ingratidão 

 
 
 



 
 

21. OH! MEU DIVINO PAI 
 
Oh 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 neste caminho 

Que minha Mãe me ensinou 

Piso firme com alegria 

Sou filho do Redentor 



 
 
25. OFERECIMENTO 
 
Oh minha Virgem Mãe 
Oh 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 
 
Oh minha Virgem Mãe 
Botai-me a santa bênção 
Olhai para mim 
Neste mundo de ilusão 
 
Oh minha Virgem Mãe 
É vós quem me dá a luz 
Me daí a salvação 
Para sempre, amém Jesus 
 
Eu ofereço estes cânticos 
Que agora se cantou 
Ao Rei a à Rainha 
Do universo é o Criador 
 



 
 

27. SEIS HORAS DA MANHÃ 

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 



 
 

 
 
30. DEVO AMAR AQUELA LUZ 
 
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 

 
 
 
 



 

38.  FLOR DE JAGUBE 

Eu venho da floresta 

Com meu cantar de amor 

Eu canto é 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 há de conhecer 

Estando nesta linha 

Deve ter amor 

Amar a Deus no céu 

E a Virgem que nos mandou 

 



 

39.  CENTRO LIVRE 

 

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 

 
Currupipipiraguá 

Eu devo chamar aqui 

Eu devo chamar aqui 

 
 
 



 
 
40 EU CANTO NAS ALTURA 
 
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 
 

 



43. O PRENSOR 
 
O Prensor que te aparece 

A pátria vai abraça 

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 essa orfandia 

 



 
46 EU BALANÇO 
 
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 
 
Eu balanço, e eu balanço…. 
Eu chamo o vento, chamo a terra 
E chamo o mar 
Para todos vir me acompanhar 
 
 
Eu balanço, e eu balanço…. 
 
Chamo o cipó, chamo a folha 
E chamo a água 
Para unir e vir me amostrar 
 
Eu balanço, e eu balanço…. 
 
Tenho prazer, tenho força 
E tenho tudo 
Porque Deus  Eterno é quem me dá 

 
 



 
 
50. SALOMÃO 
 
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 soubestes aprender 

Trabalhastes muitos anos 

Para hoje receber 

 
Sois filho das Águas Brancas 

E é preciso trabalhar 

Segue sempre o teu destino 

E deixa quem quiser falar 

 

 

 
 
 



 
 
 
52.  A FEBRE DO AMOR 
 
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 teu amor 

 
Completei o meu Cruzeiro 

Com cento e trinta e duas flores 

Se tiver alguma a mais 

Vós acrescente o meu amor 

 

 
 



 
 
 
54. PEDI FORÇA A MEU PAI 
 
Pedi força a meu Pai 

Ele me deu com amor 

Para mim ensinar 

Neste mundo pecador 
 
A minha mãe que me ensinou 

Manou eu ensinar 

A todos meus irmãos 

Aqueles que acreditar 
 
Surubina, minha flor 

Jardim da minha infância 

A base deste mundo 

É o verde, minha esperança 
 

 
 



 
 

60.  LARANJEIRA    
 
Cada um tem um cabedal 

De acordo que Deus lhe dá 

Para viver neste mund 

É preciso procurar 

Laranjeira carregada 

De laranja boa 

Assim é alguma pessoa 

Vou vivendo e vou dizendo 

De acordo que vai chegar 

O ouro que tem na terra 

É a luz que brilha mais 

Laranjeira carregada 

De laranja boa 

Assim é alguma pessoa 

 
 



 
 
61.  A RAINHA DA FLORESTA 
 
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 ensinos 

Conforme eu aprendi 

Estamos todos reunidos 

Vós faça todos feliz 

 
 

 

 
 



 
69.  PASSARINHO 
 
Passarinho está cantando 

Discorrendo o ABC 

E eu discorro 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 
 



 
 
 
 
77.  CHAMO SEI 
 
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 eu conhecer esta verdade 

Para saber aonde está 
 
Vou rezar as minhas preces 

Cumprir minha obrigação 

Oferece-las ao Pai Eterno 

Que é o Senhor da Criação 
 
 
 



 
80.  CHAMO A FORÇA 
 
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 

Para se tornar muito viçosos 

Mas ninguém não se lembra 

Chamou o Mestre mentiroso 

Devagarinho vai chegando 

E quem chamou é que vai ficando 

 



 
83.  O DIVINO PAI ETERNO 
 
O Divino Pai Eterno 

Foi quem me mandou viver 

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 

 



 
 

 
88.  CHAMO ESTRELA 
 
Chamo Estrela, chamo Estrela 

Chamo Estrela, Estrela vem 

Ela vem os 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 

 
 
 
 



 
 
 

89.  EU CANTO EU DIGO 
 
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 os meus irmãos 

Para ser a mesma flor 

 
Jesus Cristo me mandou 

Para mim vir ensinar 

Replantar Santas Doutrinas 

Deus te dá um bom lugar 

 
 
 



 
 

91.  CHORO MUITO           
  
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 cantar com amor 

Para Deus e a Virgem Mãe 

Nos defender destes terrores 

Sou filho da Virgem Mãe 

Reconheço este poder 

Chamo a força, eu chamo a força 

Para vir nos defender 



 
 
 
 
96.  AS CAMPINAS 
 
Quando eu cheguei numa 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 eu destino 

 
 



 
 

97.  CENTÉNARIO 
 
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 do Poder Superior 

 
Completei um centenário 

No Cruzeiro Universal 

 
Cada um que está comigo 

Capriche e venha se apresentar 

 



 
 
106.  FORTALEZA 
 
Estando nesta fortaleza 

Onde me radeia o sol 

Encostado a meu Império 

Dono da Força Maior 

 
Dono de todo poder 

Dono da Força Maior 

É Ele é quem me ensina 

Para eu ensinar os menores  

 
Para eu ensinar os menores 

Para todos aprender 

Para sempre louvar a Deus 

E saber agradecer 

 
 

 

 



 
 
 
109.  TUDO, TUDO 
 
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 todo conta 

E eu não posso me esquecer  

 
Sigo a minha viagem 

Dentro desta primozia 

Tudo, tudo é verdade 

No Reino da Soberania 
 

 

 



 
 

111.  ESTOU AQUI 
 
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 
 



 
115.  BATALHA 
 
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 

O 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 

 

 



 
 
116.  SOU FILHO DO PODER 
 
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 doentes 

 
Confessa a consciência 

E alegra teu coração 

Que esta é a verdade 

Que eu apresento aos meus irmãos 

 

 

 
 



 

FLORESTA 
Alfredo 

 
 
 
 
 



 
 
12. CADA DIA QUE PASSA   
 
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 à pureza 
Deste resplendor 
 
Seguimos em trevas 
Mas temos a luz 
Nosso bom Jesus 
E Santa Maria 
 
Em mim eu consagro 
Perante esta cruz 
Que estas fontes de luz 
São quem nos guia 
 
Se deve enxergar 
Isto, cada pessoa 
Quantas coisas boas 
Existem aqui 
 
Não considerando 
O erro ser certo 
Que deste deserto 
Temos que sair 

 
 
 
 



 
 

14. DA FLORESTA             
 
 
Da floresta, eu recebo 

Força para trabalhar 

Da floresta eu tenho tudo 

Tudo, tudo Deus me dá 

 

É um primor a floresta 

Da maneira que é feita 

Com amor se harmoniza 

E deixa a terra satisfeita 

 

Devemos viver na terra 

Com toda satisfação 

E se queremos ter a vida 

Agradecemos a nossa Mãe 

 
 
 
 
 



 



 
 
18. MEDITAÇÃO 
 
Quando eu olho para a natureza 
Meu coração se conforma 
Em ver tanta criatura 
E cada um vivendo de sua forma 
 
Sempre olho para o firmamento 
E vejo um grande poder 
E eu tão pequeno aqui na Terra 
Peço força para compreender 
 
Sempre olho para a humanidade 
A multidão me desperta 
Em ver tanta criatura 
E todos ter que seguir na rota certa 
 
Eu vejo todos animais 
Cada um compõe seu lugar 
Que aqui neste Jardim 
De tudo tem que habitar 
 
Eu olho para a floresta 
Vejo tanta imensidão 
Que para se ver é preciso 
Se ter Deus no coração 

 
 



 
 
 
Eu vejo todos os insetos 
Cada um com seu destino 
Com isto a vida nos prova 
Que existe um Criador Divino 
 
Tudo existe na terra e no mar 
E nesta luz que nos cobre 
O mistério deste segredo 
Meditando é que se descobre 
 
Tudo, tudo dá para se ver 
Até aonde a vista alcança 
Aqui neste Jardim de Amor 
Da Rainha da Esperança 
 
E dai-me firmeza e amor 
Concentrado em harmonia 
Considero este reinado 
O Jardim da Virgem Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
20. ESTOU VENDO CLAEAR  
 
Estou aqui, estou vendo clarear 

Estou aqui, estou vendo clarear 

Divino Pai nas alturas onde está 

 

Estou aqui, estou vendo clarear 

Estou aqui, estou vendo clarear 

Divina Mãe nas alturas onde está 

 

Estou aqui, estou vendo clarear 

Estou aqui, estou vendo clarear 

É para todos com firmeza afirmar 

 

Firmeza é viver com harmonia 

Firmeza é viver com harmonia 

Ter amor e trabalhar nesta linha 

 

 



 

22.  ME LEMBREI DE MAMÃE   

Me lembrei de Mamãe 
Me respondeu 
Pedindo e rogando 
Aqui estou eu 
 
Me lembrei de Papai 
Um conselho me deu 
Se conformar 
Para ser Filho Seu 
 
Para ser Filho Seu 
Seguir nesta linha 
E ter o conforto 
Que nos traz a Rainha 
 
Ela é Mãe de Deus 
Seu Pai é meu 
Ela é Mãe de todos 
Seu Filho Sou Eu 
 
Ela é Mãe de todos 
Quem procurar 
Com amor e carinho 
Não pode obrigar 
 
Se deve cuidar 
Enquanto é cedo 
Seguir a Doutrina 
E guardar seu segredo 

 



23. OLHO PARA O FIRMAMENTO 
 

Olho para o firmamento 
E vejo todo o Universo 
Esta força que recebo 
Sempre canto e sempre peço 
 
Peço ao Onipotente 
E a Ele me humilho 
Para nunca me faltar 
Vossa luz com santo brilho 
 
Me seguro no Astral 
E quando me acho doente 
Me lembro de minha Mãe 
E de meu Pai Onipotente 
 
Estas forças verdadeiras 
Provam que são existentes 
Mas quem vive neste mundo 
Pouco vê e pouco sente 
 
Digo tudo humilhado 
E continuo a jornada 
Com meu Pai em minha frente 
E minha Mãe a meu lado 
 
Vou seguindo e vou pedindo 
Para todos inocentes 
Peço força nos trabalhos 
Aos três Reis do Oriente 
 



 
 

26. CONFORTO 
 
Eu peço conforto aos Reis 

Do céu, da floresta e do mar 

Peço conforto às Rainhas 

Para nos iluminar 

 

Eu peço conforto aos Príncipes 

Do céu, da floresta e do mar 

Peço conforto às Princesas 

Para nos iluminar 

 

Eu peço conforto aos Anjos 

Do céu, da floresta e do mar 

Peço conforto aos Santos 

Para nos iluminar 

 

 

 



 
28. AMAR E TER AMOR   
 
Amar e ter amor 

Com respeito às coisas superior 

Se firmar em tudo que existe 

Tudo isso Cogo-Rei me mostrou 
 
Aqui eu vou 

Dizendo o que ele me mostrou 

Dando prova do meu conhecimento 

Com o Mestre Cogo-Rei aqui estou 
 
Oh Virgem Mãe 

Bendita Mãe do Mestre Ensinador 

Vos agradeço porque eu aqui estou 

Dando prova do que Vós me ensinou 
 
O que digo eu sou 

Confiando em meu Pai Criador 

Vamos todos meus irmãos se respeitar 

Com meu Pai e minha Mãe aqui estou 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38.  O SOL RAIOU 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
Sinto esta força 
Viva do Onipotente 
 
Vou consagrando 
Este brilho em cada estrela 
E na Lua 
Com sua luz excelente 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
Sinto esta força 
Viva no meu pensamento 
 
Quem me trouxe 
Até aqui foi a Rainha 
E o nosso Mestre 
Com sua luz de alento 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
O vosso brilho 
A toda mata resplandece 
 
Por onde se 
Recebe a força do meu Pai 
E o conforto 
Da Rainha da Floresta 

 



  
O Sol raiou 
Iluminou 
Dando esta força 
A todo aquele que trabalha 
 
Nos ensinando 
A vencer com todo amor 
Quem lhe conhece 
Nunca lhe encontra falha 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
Neste mundo 
Nos mostrando este caminho 
 
Por tudo isso 
Eu agradeço a meu Mestre 
Dou viva ao Sol 
Que nunca me deixa sozinho 
 
O Sol raiou 
Iluminou 
Suprema luz 
Deste planeta que nos guia 
 
A cada irmão 
Vou entregando uma estrela 
Como prova de amor  
No dia-a-dia 
 
 



 
41. O SOL NASCEU 
 
O Sol nasceu  e clareou 

Seguindo a Lua,  

Ccom seu resplendor 

Nos ensinando com todo amor 
 
O Sol se pôs, a Lua clareou 

Vejo as estrelas,  com seu encandor 

Mamãe me chama 

Eu vou, eu vou 
 
Mamãe me ensina 

Eu devo aprender 

Dai-me conforto,   para obedecer 

Com Vós, com Vós,  hei de vencer 
 
Com Vós, com Vós 

Para onde vai 

Vamos seguindo,  cada vez a mais 

Com Vós, com Vós e com nosso Pai 
 

 



 
 

50. AO CAIR DA TARDE    
 
Ao cair da tarde 
Lembrei do meu Pai 
Senti um perfume 
Lembrei de Mamãe 

Lembrei de Mamãe 
Olhei para Ela 
Seu brilho me diz 
É aquela, é aquela 

Seis horas da tarde 
O Sol se põe 
Viva o nosso Mestre 
Com o vosso dom 

E vamos seguindo 
Na luz deste som 
Para quem é fiel 
O que Deus faz é bom 

Quando a noite chega 
É para descansar 
E se ver todo brilho 
Espacial 

Dai-me segurança 
No meu coração 
Com fé e firmeza 
Em meu São João 



53. TOMEI ESTA BEBIDA 
 
Tomei esta bebida 
Para ver meu seguimento 
Muito embora sem saber 
Dominar meu pensamento 
Subi e estou subindo 
Com este conhecimento 

Subi, subi, subi 
Assim o Mestre dizia 
Encontrei com o Pai Eterno 
E a Sempre Virgem Maria 
Subi, subi, subi 
Subi foi com alegria 

Subi, subi, subi 
Subi foi com amor 
Encontrei com o Pai Eterno 
E Jesus Cristo Redentor 
Subi, subi, subi 
Com meu Mestre Ensinador 

Subi, subi, subi 
Aprendendo nesta luz 
Viva o Pai Eterno 
E viva o meu Senhor Jesus 
Dou viva à Virgem Mãe 
Ela é quem nos conduz 

Subi, subi, subi 
Ouvindo os meus ensinos 
Dou viva ao Pai Eterno 
E a todos Seres Divinos 
Subi, subi, subi 
Conforme os meus ensinos 



 
 

57.  OH! LUA   
 
 

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 quem nos dão este conforto 

Aqui - doce como mel 

 

Dou viva ao sol e a lua 

E as estrelas também 

A terra, a floresta e o mar 

O vento e a todo além 

 

 



 

62. PENSO NO SOL 
 
Eu penso no sol com firmeza 

Penso na Lua com alegria 

E penso em todas Estrelas com amor 

Penso no vento com harmonia 

 

Eu penso na verdade do meu Pai 

Na justiça castigando a rebeldia 

Para chegar ao Trono das Estrelas  

Com prazer 

Eu cheguei onde eu queria 

 

Penso na força do Mar 

E vivo na terra com esperança 

Vendo a floresta 

Com este verde puro de Papai 

E de Mamãe Soberana 
 
 



 
63. ENCANTAR BEIJA-FLOR 
 
Aqui estou cantando 
Cantando e seguindo eu vou 
O cantar da floresta 
O Encantar Beija-Flor 
 
Aqui eu vou seguindo 
Seguindo e cantando estou 
O encantar da floresta 
O cântico do Beija-Flor 
 
Aqui estou cantando 
O cantar do Beija-Flor 
Com palavras radiantes 
A todos seres eu dou louvor 
 
A todos seres eu dou louvor 
E dou viva a meu Jesus 
E a minha Virgem Mãe 
Vou louvando a Santa Luz 
 
Esta luz do firmamento 
De Jesus brilha em mim 
Quem não chorar comigo 
Depois vai chorar por mim 

 

 



 
82. EU PEDI E TIVE O TOQUE 
 
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 

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 

 

 

 

 

 



 
 

83. NESTE CAMINHO QUE EU VOU 
 
Neste caminho que eu vou 
Quem aqui me colocou 
Manda ter fé e amor 
No Divino Criador 
 
Nesta direção eu vou 
Caminhando com amor 
Vamos perante ao Senhor 
Enaltecer este louvor 
 
Todos devem se firmar 
Na palavra que jurou 
Todos na paz do Senhor 
Reconheçam seu valor 
 
Estou aqui e lá estou 
Ensinando com vigor 
A Doutrina do mundo inteiro 
Que o Mestre nos falou 
 
É o Mestre, é o Mestre 
Que já se manifestou 
Com o Rei a Rainha 
Do Império Criador 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

93.  O PODER DO CÉU             
 

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 esta 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 

 
 
 



 

103. COM VERDADE   
Com verdade aqui estou 
Com harmonia como eu sou 
Minhas instruções eu dou 
No Jardim de Belas Flores 

Meu Pai me colocou 
Nesta direção eu vou 
Minha Mãe me acompanhou 
E eu vou lhes dando louvor 

Há tempo aqui estou 
Dentro deste clamor 
Zelando a toda flor 
Que o meu Pai me entregou 

O que digo tem valor 
Tem firmeza e tem amor 
Para quem me acompanhou 
E não quer ser maior que o outro 

Esta força eu te dou 
Tu recebes com vigor 
Te considero uma flor 
No jardim do Imperador 

A meu Pai damos louvor 
A minha Mãe nos perdoou 
Com Jesus Cristo aqui estou 
E para mim Ele é a Flor 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
111. PEDI A MEU MESTRE     

Eu pedi a meu Mestre 
Não me deixe cair 
Ele me respondeu 
Seus esforços são meus 
E temos que seguir 

Eu pedi a meu Mestre 
Foi no meu coração 
 
Já que sou Vosso trono 
Sois Vós o meu dono 
Em todo salão 
 
Implorei a meu Mestre 
Que eu não fosse perdido 
 
Devo agradecer 
Pare sempre entender 
O valor do pedido 

Eu pedi e segui 
Com meu São João         

 
 
 
 



 
 

A luz deste Cruzeiro 
É preciso ter zelo 
Em todos corações 
 
Com fé e amor 
Deus me trouxe aqui 
 
Quem ama concorda 
Que Deus é a ordem 
Que manda seguir 
 
Com seu poderismo 
E sabedoria 
 
Confio no sol 
Que todas estrelas 
Chegarão um dia 
 
No entendimento  
E na compreensão 
 
Confio na lua 
A Virgem Mãe Pura 
Do meu coração 

 
 
 
 



 

112. AONDE VOU JÁ ESTOU CHEGANDO              
Aonde vou já estou chegando 
E eu chegando podem ver 
Que eu ensino para todos 
O rumo do bem viver 

Eu chegando, estou presente 
E eu presente vim pra ser 
Estou aqui com os meus irmãos 
Para todo mundo ver 

O Mestre é positivo 
E eu Lhe devo agradecer 
Para sempre esta força 
E sempre permanecer 

Aqui nesta morada 
O nosso Pai nos colocou 
Para amar com firmeza 
A Jesus Cristo Redentor 

Estou dentro deste estudo 
Cheguei, vou começar 
A Rainha eu dou louvor 
E peço a firmeza do mar 

Todos querem, todos querem 
É preciso compreender 
Só amando com firmeza 
Um dia pode conhecer 

Eu já me declarei 
E vai se declarar 
Quem sofrer com paciência 
E viver sem reclamar 
 



 
 
 

113. EU PEDI FORÇA DO CÉU 
 
Eu pedi força do céu 

Da Floresta e do Mar 

Agora aqui pronto estou 

Pronto para trabalhar 
 
Eu entrei em uma luta 

Nesta guerra material 

Peço força a Juramidam 

Para eu saber batalhar 
 
Esta luta é com todos 

Que querem acompanhar 

Chegou a hora de cada um 

Se compor em seu lugar 
 
 

 

 

 



 

 

115. ME FIRMO NO SOL     

 
Me firmo no Sol 

Me firmo na Lua 

E nas estrelas 

Aonde estão 

 

Eu vou seguindo 

O meu caminho 

Eu vou chegar 

Na minha direção 

 

Dou viva a Papai 

Dou viva a Mamãe 

Dou viva ao Mestre 

Que é nosso Irmão 

 
 
 



 
 
123. EU DOU LOUVOR E GRAÇAS  A DEUS      

 
Eu dou louvor e graças a Deus 

A quem de mim nunca esqueceu 

É o que eu tenho nesta vida 

É o amor que Deus me deu 

 
A Soberana Mãe Divina 

É a firmeza do meu hinário 

É a quem estou entregue 

Ela é minha advogada 

 
Neste hino eu me refiro 

A tanta paz com tanto amor 

Em toda parte Deus me enxerga 

De todo ponto eu Lhe dou louvor 

 
Está no Sol e está na Lua 

E nas Estrelas onde brilha a luz 

Eu vou louvando Bendito é o fruto 

Do Vosso ventre Jesus 

 



 
 

131. OGUM BEIRA-MAR 
 
Aqui eu abro meu diálogo 
Para dizer aos meus irmãos 
Escutem tudo direitinho 
E prestem bem atenção 
 
Eu estou sempre trabalhando 
Em vista clara para todos 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 desta força 
Tem nosso Mestre para nos dizer 
É ser fiel e humanitário 
E ter amor ao Senhor Deus 
 
Agradecendo ao Pai Eterno 
E à Rainha Iemanjá 
Agradecendo a todos seres 
Da corrente Ogum Beira-Mar 

 



 
 

137. ABELINHA    
 
Nasceu de mim 
Aqui eu passo para ti -  
Para poderes seguir 
Aqui dentro do jardim 
 
Sou eu, és tu 
Deus foi quem nos fez assim 
Para eu rogar por ti 
E tu rogares por mim 
 
O meu perfume 
Transbordante deste amor 
A abelhinha que sentir 
Já encosta nesta flor 
 
Eu vou seguindo 
Com este amor gravado em mim 
Eu vejo muitas dando volta 
E ficam em torno de si 
 
E esta prece 
Vem da força deste brilho 
O nosso Pai que está no céu 
Reconhece os Vossos filhos 

 



 
 
 

138. EU VOU SEGUINDO 
 
Eu vou seguindo 
Caminhando eu vou 
Sempre eu sigo com meu Pai 
Porque com meu Pai estou 
 
Contente eu sigo 
Com a Rainha da Floresta 
Meu Pai foi quem mandou 
Jesus nos deu a promessa 
 
Sou o caminho 
E porta estreita 
Com quem estou me dá valor 
Quem está comigo me respeita 
 
Eu digo a todos 
E é de muita precisão 
Sejam todos educados 
E dêem valor à vossa Mãe 

 
 
 
 
 



 
 
 

139. CADÊU EU 
 
Cadê eu, cadê eu 
Cadê eu, aonde está 
Harmonizado estou em tudo 
Piso firme e vamos caminhar 
 
Estou eu, estou eu 
Sempre em todo lugar 
Do Sol nos vem esta luz 
Para sempre nos iluminar 
 
Gira tudo no espaço 
Nesta grande imensidão 
Gira muitos na distância 
Do espaço do seu coração 
 
São João e Jesus Cristo 
O Espírito Santo confirmou 
Ainda hoje se justifica 
E se testifica a glória do Senhor 

 
 
 
 
 



 
 

146. NATURALMENTE 
 
Eu estou aqui 
Naturalmente vim 
Naturalmente sigo 
Para ser feliz 
 
Quem está aqui 
Naturalmente veio 
Naturalmente segue 
Sem ter arrodeio 
 
Salve aqui na mata 
Quem aqui chegou 
Salve quem ordena 
E salve quem chamou 
 
Este é o tempo 
Da sabedoria 
Estou aprendendo 
O que eu não sabia 
 
O que eu não sabia 
A natureza tem 
Deus está vivendo 
Vamos viver também 

 



 
 

149. SURUBINA MINHA FLOR              
 
Pedi força a meu Pai 
Com amor Ele vai me dando 
Neste mundo pecador 
Aprendendo e ensinando 
 
A minha Mãe que me ensina 
Com certeza me olhando 
E todos que acreditarem 
O nosso Pai vem nos guiando 
 
A base deste mundo 
Jardim da minha infância 
Surubina, minha flor 
O verde é minha esperança 
 
Estou dizendo para todos 
Para todos estudar 
Quem aceitar a Doutrina 
Tem um jardim para zelar 
 
Agradeço à Divindade 
Para sempre com amor 
Estás aqui, aqui estou 
Surubina, minha flor 

 
 



 
156. MAIS UM 
 
Mais um eu recebi 

Chegou para declarar 

Que a mim ninguém engana 

Ninguém queira se enganar 
 
Eu digo e estou 

Todo dia a declarar 

Como é para se fazer 

Como é para se ficar 
 
Conversar tem que ser pouco 

No Reinado da Rainha 

Ela é Mãe Criadora 

E  nosso Pai está sorrindo 
 
Veja o ensinamento 

Que eu dou,  meus irmãos 

Tem aqui este soldado 

Da Rainha no salão 

 



 

ANJO DE DEUS 

O anjo de Deus nos proteje 

Com Seu santo manto azul 

De leste a oeste 

De norte a sul 

Viva a estrela do azul 

Que faz brilhar 

As estrelas do céu 

Do arcanjo Rafael 

Este globo gira perfeito 

Com diversas anostragens 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 do Amor 

 



 

21.  FESTEJOS DE MAIO 

Salve todos festejos de maio 

Linda festa da Vigem Maria 

Salve a mãe, o filho e as flores 

Salve o pai e nossa familia 

Salve os aniversariantes 

Que agradecem a Deus neste dia 

Só cantando e cantar com amor 

Espalhando paz e alegria 

Novamente girando os festejos 

Nesta roda que vai e que vem 

Viva os aniversariantes 

Parabéns, parabéns, parabéns +1 on 2nd 

Parabéns, parabéns, parabéns… 

Nesta roda não falta ninguém 

Viva os aniversariantes 

Parabéns, parabéns, parabéns…+ 1 
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