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ICONS  INDEX

a List of chords is available at 
the end of this book

SANTO DAIME HYMNS  (PORTUGUESE)

SONGS RECEIVED BY OUR BROTHERS and sisters

UMBANDA songs  (PORTUGUESE)

caboclo songs  (KAXINAUA , PORTUGUESE)

MEDICINE SONGS  (SPANISH, QUECHUA, Lakota, etc...)

HEBREW SONGS

SUGGESTED PERCUSSIONS:

MANTRAS  (SANSKRIT, ENGLISH)

RAINBOW SONGS  (ENGLISH)

CAPO INDICATION USED BY THE IBIZA CIRANDA

EXAMPLE:                 MEANS CAPO ON 2ND FRET, 

FINGERS PLAY          ,  BUT EARS HEAR           

SIGNATURE3/4 KEYAm

B m

REPEATS

Am

Am 2
2

X3

DRUM FRAME
DRUM

MARACAS
STRAIGHT

4/4

MARACAS
DAIME
MARCH

4/4

MARACAS
DAIME
WALTZ

3/4

MARACAS
SHAKER

4/4

MARACAS
ICAROS

4/4



Confirmation

I am 

a citizen of the world.

My LOVE is for ALL of humanity. 

I pledge allegiance to NO FLAG, NO COUNTRY. 

I do pledge allegiance to Love, wisdom,

 courage, insight, peace, devotion, & compassion. 

My anthem is OM and I pray

for Love and Peace for all. 

The only flags I wave are prayer flags.

 I have no president, 

I cast no illusory votes, 

& 

standing naked in nature is my church. 

LOVE IS MY RELIGION. 

I AM FREE. 



Prayer

Great spirit
Mother Earth
Starry beings

Hear us your children 

we are here Calling from the heart
Protect and bless this circle of friends

Gathering to serve the light
Within and in All 

oneness

Let us sing your praise in the Air
Let our spirits dance in the fire

Let our souls clean in the waters
& 

let our actions bless and seed 
the earth In joy

Here, where we stand,remain only 
Love, peace 

& 
harmony

thy will be done
mitakuye oyasin

aho



0                          Defumação                               0

Defuma defumador 

Esta casa de Nosso Senhor 

 

Leva pra’s 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

4/4

3/4

Am

Am

Am

Am

Am

Am

Am

Am

Am

G

G

G

A7

Dm

Dm

Dm

E 7

E 7

E 7

C



1                    Minha estrela guia                   1
(  TOMAZ LIMA - HOMEN DE BEM )

Minha estrela guia

Que  desfaz a escuridão

Brilha brilha intensamente

Dentro do meu coração

Onde existe luz

Não pode haver escuridão

Ilumina meu caminho

E me proteja contra o mal

4/4 Am 3

Am7

am /g

am /F#

c

Dm

Dm

n/FAm

Am

Am G Em7 F7+



2                   Taita inti padre sol                   2
( ramon peregrino )

Taita inti padre sol

Ven ven ven trae tu calor

Taita inti padre sol

Ven ven ven trae tu saber

Esta por el rio por la tierra por el mar

Volando en el viento el poder de dios estÁ

Heya heya heya, heya heya hO

Sol luna estrellas yo les canto otra vez

Ayahuasca capi, INTI INTI Va

Curupi curupi

Como me enseÑo, yo aquí lo llamÉ

Agradezco siempre que nos abRE su poder

Pájaro voló, pájaro cantó

Lleva su presencia a quien aquí lo mereció

Ayahuasca capi...
4/4 Dm 2

Dm

Dm Am



3                                    Madre                                   3
  ( rosa giove )

     

Madre tierra  madre vida

Hoy le canto al padre sol

Levantando en el arbol de la vida

La medicina de tu amor

Que nos cure

Que nos cure cada herida

Madre tierra madre vida

Levame en tu Corazon
Madre querida proteje nuestros vidas

La medicina de tu amor
Que nos cure

Que nos cure cada herida

Madre tierra madre vida

Hoy te entrego un Corazon
Levantando en el arbol de la vida

La medicina de tu amor
Que nos cure

Que nos cure cada herida

4/4 C

X4

X2

X2

Dm

Dm

C

C

C

F

F

F

G

G

C/b



4                                  estrela                                  4
(roshan)

Estrela d’alva brilhas sobre o mar

Vejo vossa luz esta luz me faz brilhar

Sol oh lua  …  terra vento e mar

vejo vossa beleza esta beleza me faz cantar

Heya heya haya he heya hiya ho

Heya heya heya heya heya he

Sol oh lua terra vento o mar
Sinto vossa forca esta força 

me faz balançar
Deus do ceu so quero amar

voce me de a vida com tigo quero estar

heya heya heya...........

Amor amor amor amor amor amor

Amor amor amor amor amor amor

amor amor amor amor amor amor

Deus me dao amor tao grande amor

4/4 Dm5

Dm DmG m6

G m6

C

B b7+ AmE 7





5                                  firmeza                                 5
( roshan )

eu canto hoje 

para mi firmar

eu canto agora para apprender amar

amar o luz eterna e a força divina

amar com muito amor 

esta  luz que me ilumina

amar amar amar amar amar amar

 amar a luz eterna

eu tenho a chave  

do salao dorado

meu pai me mostre dentro de reinado

os seres divinos cantam

 cantam com alegria

os seres divinos cantam 

e o meu pai nos ensinas

cantar cantar cantar cantar cantar

 canta  com amor

4/4 E m 1

C 7+

/GE m7

/GE m7

Am Am

B m

B mB m

B m

E m

E m

E m

E m

E m

E m

Em7

Em7

Em7

Em7/F nB7

B 7/4

B7

C 7+

C 7+



a porta esta aberta 

so tenho que entrar

eu tenho todo para aqui estar

dentro desta casa tem todo que procurar

louvar todo pureza 

que aqui eu encontrar

louvar louvar louvar louvar louvar louvar 

louvar lá natureza

eu chamo a força 

nao quero zombar

eu peco a lua para me guiar

eu peco a luz divina para me guiar

firmar e yer clareza 

pois a luz aqui estar

firmar firmar firmar firmar firmar 

firmar  a esta luz

na luz na luz



6                                    Vento                                    6
( roshan )

Vento eu canto para ti

Eleva teu amor

Vento eu canto para ti

Eleva minha alma

Amor amor amor

Traz amor amor amor

Amor amor amor

Traz amor 

hey a hey...

4/4 5F

F7+

F7+

F7+

F7+

C6 /G

C6 /G

C6 /G

B m7 ( b5)



7                     Guerrero de la luz                           7
( lobo )

Hey yana hey yana hey

Brila luz en la tierra

Brilla tu Corazon-ooooh

Brilla amor en la tierra

Brilla tu corazon-ooooh

Lucha por la paz,    Guerrero de la luz
Venciendo tus miedos,    guerrero de la luz
No juzga al hermano,    guerrero de la luz
Perdona a tu enemigo,    guerrero de la luz

Asi eres tu,    A-aah

Hey yana hey yana hey

BrillA luz en la tierra…

Anda tu camino,    guerrero de la luz
Cuidando EL PLANETA,    guerrero de la luz

Ayudando a otres,    guerrero de la luz
Compartiendo amor,     guerrero de la luz

Asi eres tu,    A-aah

Hey yana hey YA yana
Hey yana hey yana hey-e-e-e-ey

........,    guerrero de la luz

.......,    guerreroS de la luz
4/4 Am 2

( 2 T. )G
Am

Dm

Dm

Dm

Dm

Dm

C

C

C



8                                Inlak esh                               8                                                  
( lobo )

Grand espiritu que en mi habitas

Gracias por darme la vida

Gracias por este jardin
Gracias pacha mamita

Convivo en el paraiso
Con todo cuanto lo habita

Y son tantos mis hermanos
Como seres tienen vida

Ahora miro tus ojos

Y descubro en ti mi Mirada

Siento que somos lo mismo

Nada nada nos separa

Tu y yo somos uno

Todos, somos uno

Inlak esh    Inlak esh   
Inlak esh,    Inlak esh,    Inlak esh,    alakem 

AAA-A-Aho
4/4 Am

( 2 T. ) ( END )

( ONLY 1ST  TIME )

G

G

G

G

G

Dm

Dm

E m

E m

E m

C

C

C

Am

Am

Am



9                      seÑor Vuelvo a ti                     9
 ( Lobo - in memoria de rupesh )

SeÑor

Ayudame

A  aceptar

Que la vida es solo un pasaje

Y entender

Que al final

Regresso a tus brazos

SeÑor

Dame valor

Para nada temer

Para nada temer

Pues si hay un fin

VuelVo a ti

4/4 Am 3

G

G

G

Dm

Dm

Dm

Dm

C

C

E

E

E

E

Am

Am

Am

Am

Am



10                         core me hai                        10
      ( andres cordoba )

OH CORE ME HAI  OHORE

ASPARUNJAI PUREMAI GENTE PINTA

SELVA TIERRA URUMANJAI

Y QUISE MANJAi U AMOR AZUL CIELO 

CELESTE AZULERJERO QUE VIENE Y PINTA

CURA CURA, SANA SANA

TAITA SELOC BE LICENCIAL

CURA CURA  SANA SANA

TAITA SELOC ASLE  PAI

Y QUISE MANJAi  URUMANYA Y GENTE

CORRDIERA MONTANA QUE VIENE Y LLEGAR

YAGE , YAGE   PINTA, PINTA AZULEJERO 

CHUMA RASCA BORRACHERA

QUE VIENE Y PINTA

4/4 Am

E

E

E

F

F

F

Am

Am

Am

C

C

C



CURA CURA, SANA SANA…

OH CORE ME HAI O ORE TRA TRA

Y OTRO MANJERO PINTA 

SELVA TIERRA URUMANJAY

Y QUISSE MANJAY  O AMOR AZUL

CIELO CELESTIAL AZULEJERO 

QUE VIENE Y PINTA

CURA CURA, SANA SANA…

CORE ME HAI OHORE AS PARUNYAI

PURAI LA GENTE PINTAMOS

CIELO, TIERRA ,VIDA

ASTROCENTRO , MUNDO,COSMOS Y EL 

INTERPLANETARIO QUE LLEGA CURA Y SANA 

CURA CURA, SANA SANA...



11                                 Familia                                11
( aLONSO )

Caminare en beleza

Caminare en paz

Todo es mi familia

Todo es mi familia

Todo es sagrado 

plantas y animals

Todo es sagrado 

montanas selva y mar

Todo es mi familia

Todo es mi familia

E yahe yaje

We yahe yahoo

Todo es mi familia

Todo es mi familia
4/4 Am

G

Am

AmE m



12                               Caboclo                               12

Caboclo nas matas

Nas cachoeiras

Nas pedras e nas pedreiras

E nas ondas do mar

Cobocla  guerreira

Mensageira

Da paz e da harmonia

Soldado de oxala

Vem de aruanda

Vem vem vem

Trazendo forca

Vem vem vem

Quebrando mironga

Vem vem vem

Na umbanda sarava

4/4 B m

F n 7

F n 7

B m

B m

B m

E m



13                                 el misterio                                13
  ( Roshan )

Wakantanka el mistério

Grazias grazias  por la vida
Grazias grazias pacha mama

grazias grazias estrelitas
grazias grazias tataiti

Wakantanka el mistério

Grazias grazias  por el fuego
Grazias grazias  viento bueno
Grazias grazias   por el aqua

Grazias grazias   animales

Wakantanka el mistério

Grazias grazias  por las nuebes
Grazias grazias   mitakuiass

Grazias grazias   por las plantas
Grazias grazias   mitakuiass

Wakantanka el mistério

4/4

X4

X4

X4

X4

1C

G GC C



14                           O caminho                            14
( chandra )

Reconhecer que e preciso trabalhar

Prestar atenção para poder perceber

Pra progredir e preciso se firmar

Ter humildade para poder receber

E se abrir para o que e novo penetrar

O que e verdade pode então prevalecer

E no silencio ela começa a germinar

E e na pureza que ela vai desenvolver

Ate que   um dia você vai se admirar

Tanta beleza que começa aparecer

Tanta alegria pro teu riso iluminar

E tanta luz na essência do se usar

Se este caminho  você começa a trilhar

Uma certeza no teu peito vai nascer

Que ha tanto amor para poder vai nascer

Você percebe que só falta agradecer

4/4 Am

Dm /F

Dm /F

/cAm

/cAm

G

Am

Am

Am

Am

Am

Dm

Dm

Dm

E 7



15                                E agora                               15
( chandra - FERNANDO BELTRAN )

 
Vento passou foi carregando as folhas

Chegou o travão que vem pra anunciar

E este brilho que o ceu clareia

E raio de luz que vem pra transformar

Chegou a hora agora e que vai ser
O tempo passou não da mais pra esperar
O que esta na sombra e que você não vê
A luz do amor chegou pra te mostrar

Sinta esta forca que esta no teu canto
Que esta pulsando no meu coração
Sinta esta forca que e forca da vida

Fonte da luz e da transformação

Aprofundando neste sentimento
Todo segredo vai se revelar

Não e preciso nenhum pensamento
Para sentir a vida e se alegrar

E essa alegria e a pura energia
Que a natureza todo faz brilhar

Para participar desde magia
Só abre porta e deixe o sol entrar

Só abre porta e deixa o sol entrar

4/4 A

X4

A

A A

A

A

A

A

A

AD

E 7

E 7

E 7

E 7

E 7



16                        Desabrochar                        16
( chandra )

Graça

Um momento em flor

Exude o amor

TOdo semblante brilha

Amar
Com todo fervor

Interno calor
Sempre amanhece o dia

Relaxa
Sem medo

Deixa o eu verdadeiro
Destronar os apegos

Pra reinar o ser

Disfarçar essa trama
Que o COração inflamA

e traz das entranhas
o que tem haver
o que tem haver

la  eh eh eh
graça

graça

4/4 G 7

G

G

Am7

C9

D7



17                     Mae da eternidade               17
    ( chandra )

dai dai dai......

Nos ainda ansiamos Viver a paixão

Nossa mente sustenta uma antiga ilusão

Por vidas e vidas procuramos por algo

Muitas vezes feridos no coração

Mas chega o momento  Que o sentido de ser

Irrompe as gradas do egoísmo

E um amor imenso transborda sem ter

Qualquer endereço pra corresponder

Eh eh

Qualquer endereço pra corresponder 

wo o wo

4/4 C 7

F

FF

F

F

F

F

G

G G

G

G

G

Am

Am Am Am

Am

Am

Dm

Dm Dm

Dm

Dm

Dm

E m E m

E m

E m

C9

C9 C9

C9

C

C

C

C

F7+

F7+F7+



Só resta uma verdade  São claros sinais

A luz do momento são brasas letais

Queimando perguntas De insana avidez

Muro feito de medo que se desfez

A real liberdade  Já podemos provar

Além da armadilha Desse duvidar

Despertem amigos Não ha tempo a perder

 A morte e rendida No se conhecer         

or or

A morte e rendida No se conhecer  

ah ah ha

 ser só só ser

 ser só só ser
X4

F GDmC



18                               Partilha                            18
    ( Chandra  )

Meu amigo

quero partilhar

Com você

esse desnudar

Preste atenção

não vá se perder

O coração

e quem rege o ser

Quando surgir

quando iluminar

Não vá resistir

pode se entregar

Come e bom

saber perdoar

Pra depois

poder amar amar
4/4 G 5

G

G

G

Am

Am

Am

B m

B m

B m C

C

C



19                                 Rainha                              19
     ( Chandra - FERNANDO BELTRAN )

Venha venha minha rainha

Do ceu da mata das aguas do mar

Meu coração te espera aberto

E eu não me canso de chamar

Venha venha minha rainha

Com teu amor me preencher

Que a tua luz me ilumina

E abre meus olhos pra que possa ver

Venha venha minha rainha

Alpaca a sede da minha alma

No meu sangue a tua seiva

Me ensina e me acalma

Sinto te con migo minha rainha

Tu me abristes o portal

Por onde miro o infinito

A casa do pai celestial
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20                            Dar gracas                        20
( Ilona )

A mamãe oxum e a sua filha yemanja

A proteção de rei ogum

Todos dias e noites eu vou cantar

A benção de olorum

Oh olorum, grande espirito
Que ensinas tanto amor

IluminaI e Nos guia
Com todo teu primor

Com ajuda de vento de mãe iansã
E as pedras de xangó

E conhecimento van soprar
A sabedoria de oxala

Oh olorum, grande espirito…

Ao rei Oxóssi e todos os caboclos
Pra proteção das coroas
Com meu coração aberto

Vou cantando graças a todas as orixás

Oh oloruM...
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21                    Festejos de Maio                      21
( PADRINHO ALFREDO )

Salve todos festejos de maio

Linda festa da Vigem Maria

Salve a mãe, o filho e as flores

Salve o pai e nossa família

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…

Parabéns, parabéns, parabéns…

Nesta roda não falta ninguém

Viva os aniversariantes

Parabéns, parabéns, parabéns…
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22        Jurema, A jurema chegou       22
( CARLA - JULIO - PABLO )

Foi a jurema quem trouxe tanta beleza 

brilhando estrelas, os planetas e o luar

E’ o universo se abrindo como flor

festejando esse amor

que a jurema fez brilhar

E aqui a terra no jardim da esperança    

ela e’ uma planta que o meu pai mandou 

plantar

Sua raiz e’ medicina do astral
Para combater o mal                  

e o divino habitar

Foi ela que encantou nas matas do sertão
unindo irmãos de varias tribos no conga’
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E o caboclo que carrega a tradição

brinca tore’ lá no sertão

chamando a forca pra reinar 

Ela e’ jurema ela e’ a linda flor

que Deus mandou para brilhar no meu conga’

Quando a jurema chegou 

ela fez balançar

Ela vem com xangó

ela vem com oxala        

Dando brilho a estrela

da rainha do mar

Ela e’ jurema de Deus           

e veio aqui nos curar

Ela trouxe o amor

pra nos alimentar                   

ela trouxe a união 

pro povo se reencontrar
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27                    Canta com Amor                    27
( CARIOCA )

Canta com amor

Trabalha com amor 

Confia com amor 

Juntando tudo sou 

Amor. amor. amor ...

Canta canta

Hey yeah yeah…

Let the way of the heart 

Let the way of the heart

Let the way of the heart
 
 

Shining through

Amor amor amor 

amor amor amor...
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28                                Meu Pai                               28
( PADRINHO Germano )

Meu pai foi quem me deu

Para mim esta missão

Eu digo a todos eu digo a todos

Que prestem bem atenção

De vos eu recebi

Com amor no coração

Estou aqui e vivo aqui

Encostado aos meus irmãos

Esta estrela que nos guia

E de junto da virgem Maria

E quem me clareia esta luz

E dela a quem me vem a dia

esta  estrela que nos guia

Para eu bem reconhecer

E de onde vem esta forca

E deste divino poder

4/4 E m

Am

Am

E m

E m E m

E m

E m

E m

B7

B7

B7

B7



29                       Voo do Beija flor                       29
( eliza cristal )

Voo silencioso do mistério do amor

Fecho os olhos para ver aonde for

O apelo infinito daquilo que eu sou

Desvendar o oceano interior

O apelo infinito daquilo que eu sou

Mergulhar  o oceano interior

Beija Flor me leva

Beija flor desperta  

em mim

Beija Flor me leva

Beija flor desperta  
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Me leva nas aguas deste rio encantador

vale dourado do meu lindo beija flor

voar neste azul vou soa se por

vento suave me traz o frescor

Beija flor...

Beija suave faz abrir 

todas as pétalas desta flor

brilho da mata  que incendeia o buscador

Passarinho que me encanta

 canta um canto Do Amor

...Me leva para onde você for

Beija flor...



30                          Mamae Jurema                          30
 ( PadRINHO Valdete )

Chamei mamae jurema

Chamei mamae iemanja

Chamei papai ogum da mata

Chamei papai ogum do mar

Chamei todos os caboclos

Chamei todos os orixas

Chamei todas as falanges

Que DEUS domina na terra e no mar

Chamei todas essas forcas

Para virem me ajudar

Me defender das tentacoes

Que SOU quer me derribar
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Tenho fe no meu pai eterno

E na minha mae imaculada

Que com meu senhor sao Miguel

Eu vou vencer a journada

E so prestart atencao

Na licao que esta estudando

Para poder passar

Nas provas que vao chegando

EstudaR com atencao

Na escolar que se matriculou

Para provar que e bom aluno

E que esta com o seu professor

Eu prometo a meu mestre

Que eu vou pisar no batente

Que de agora pra frente

e olho por olhe e dente por dente



31                          Ela veio de longe                      31
 

Ela vaio de longe de longe

Sem avisar

Seu capecete de penas

No braco uma cobra coral

Ela e jurema no seu jurema

Caboclo primeira rainha do ajuca

32                      Folha  da palmera                      32
  

Brilhou a folha da palmeira

Oi brilha no seu jurema

Oi brilha a estrela guia

Que ilumina a cabocla jurema no conga
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33                        Capacete de pena                         33
 

Que lindo capacete de pena

Ela ganhou e a cabocla jurema

E ele lindo como a flor do ananas

Seu capacete brilha na alvorada

Jurema jurema

Sendo ela a cabocla jurema
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34                Duas caboclas de pena               34
 

Eu passeava na beira do rio 

Quando vi duas caboclos de penas

Uma cantava

E o outra chorava

A agua vai vai vai

A folha cai cai cai

A minha flecha zuou zuou

Foi assim que a cabocla cantou
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35                Jurema sua folha cura               35
 

Jurema sua folha cura

Jurema sua flecha mata

Mas quem e filho da jurema

Nunca se perde na mata

36                       Caboclo jurema                           36
 

Cabocla tua mata e linda

E linda como a flor do mar

Aue cacador da jurema

Aue cacador da jurema

Aue cacador da jurema, JUREMA
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37                                           Luz                                          37                                
( Rubinho do Vale )

Eu quero luz  

Quero alegria 

Quero força pra cantar 

todo santo dia

Eu quero mais é paz interior 

P’ra repartir com quem olhar p’ra mim  

Eu quero mesmo é cultivar o amor  

Ver um tantão de flor 

no meio do meu jardim

Quero abraçar nossa mãe natureza 

Que é rainha de toda beleza  

Olhando a lua, o mar e os vegetais  

A gente aprende mais 

a ter maior firmeza
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Eu quero luz...

Quero guiar o meu pensamento  

Redescobrir todo o meu sentimento 

Ter na memória a verdadeira história  

Que o Rei da Glória traz a luz do tempo 

 

Eu quero luz...

Eu quero paz quero harmonia...

Eu quero amor  quero alegria…

Todo santo dia
A D



38                                    É D’oxum                                  38
    ( DaviD MoraLes )

nessa cidade todo mundo é d’oxum

Homem, menino, menina mulher

Toda essa gente irradia a magia

Presente na Agua doce

Presente na agua salgada

 e toda cidade brilha

Seja tenente ou filho de pescador

Ou importante desembargador

Se dar presente é tudo uma coisa só
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A força que mora n’agua

Nao faz destinçao de cor

E toda cidade é d’oxum

É d’oxum aiáiáiáiá, é d’oxum 

 é d’oxum

Eu vou navegar 

Eu vou navegar 

nas ondas do mar 

eu vou Navegar

é d’oxum

ai ai ai  é d’oxum …
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39                    salve rainha do mar                39   
( JOão DE ANGOLA )

Salve a rainha do mar

Salve minha mae yemanja

Ela e criadora

Do fundo do mar

Do fundo do mar

Ela e PROTECTORA

Do fundo do mar

Do fundo do mar

Ela e minha mae

Ela e yemanja
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40                  Dimensão Espiritual                  40
( PADRINHO Alfredo )

 

Eu amo a deus nas alturas

Dimensão espiritual

E amo a minha mãezinha do ceu

Na terra e no astral

Adoro a santa estrela sol

Com vossa luz de bem viver

Venero as noites de luar mamãe

Que é para a senhora eu lhe ver

Estrelas bem pequeninas

Gravitam no firmamento

Firmeza no coração do meu Pai

E firmeza no pensamento

Penetro na natureza

Na sua imensidão

Pedindo conforto da vida meu Pai

Senhor meu Juramidam
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41                           FLOR DE JASMIM                           41      
( Padrinho Alfredo )

O Divino Senhor Deus

A minha Flor de Jasmim

Eu estou com minha Mãe

Jesus Cristo está em mim

Brilhando o Sol todo Dia

Nos mostrando com Amor

Ciência e Sabedoria

Do meu Eu Superior

Brilha o Sol, brilha a Lua

E as Estrelas a brilhar

Brilha aqui na Terra em tudo

Em tudo, que o Mestre está
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Vim aqui, estou dizendo

Sempre digo e não engano

Quem não cuida bem de si

Enrolado está ficando

Esta Frase está no Hino

Do meu Velho e Companheiro

Que todos se desenrolem

A Trabalhar neste Terreiro

Isto eu digo aqui a todos

Digo em Consideração

Só receberei Trabalho

Se estiver com Perfeição

Peço, que todos se calem

E sigam, firmes trabalhando

O meu Eu é a Palavra

É Verdade, estou mostrando



42                   Bandeira do divino                   42
( Ivan lins - VICTOR MARTINS )

Os devotos do Divino vão 

abrir sua morada

Pra bandeira do menino ser bem-vinda, 

ser louvada, ai, ai

Deus nos salve esse devoto pela 

esmola em vosso nome

Dando água a quem tem sede, dando pão 

a quem tem fome, ai, ai

A bandeira acredita que a 

semente seja tanta

Que essa mesa seja farta, 

que essa casa seja santa, ai, ai
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Que o perdão seja sagrado, 

que a fé seja infinita

Que o homem seja livre, 

que a justiça sobreviva, ai, ai

Assim como os três reis magos 

que seguiram a estrela guia

A bandeira segue em frente 

atrás de melhores dias

No estandarte vai escrito 

que ele voltará de novo

E o rei será bendito, 

ele nascerá do povo, ai, ai
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44                                  Vera cruz                                44
( Milton Nascimento - MARCIO BORGES )

Hoje foi que a perdi 

mas longe já nem sei

Me levam para o mar    aaah

em vera me larguei

E deito nesta dor 

meu corpo sem lugar

a quisera esquecer

a moca que se fui

de nossa vera cruz

e o pranto que ficou

do norte que sonhei

das coisas do lugar

4/4 E



a nos rios me largui
correndo, correndo sem parar

buscava vera cruz
nos campos e no mar

mas ela se soltou
prolonge se perdou

Quero em outra mansidão 
um dia ancorar

E aos ventos me esquecer 
que ao vento me amarrei

E nele vou partir 
atrás de Vera Cruz

Ah quisera encontrar 

a moça que se foi

Num mar de Vera Cruz 

E o pranto que ficou

No norte me perdi 

nas coisas de um olhar

La la la La la la La la la La la la 

La la la La la la La la la La la



45                 Um novo amor chegou              45 
( paulo cesar pinheiro )

Um novo amor chegou

Azulando meu peito na barra do dia 

Dissolvendo o sereno da melancolia 

Reabrindo o botão milagroso da flor 

Um novo amor chegou

Enchugando meu pranto no vento da tarde

Carregando a lembrança, a tristeza, a saudade

Apagando em minh’alma o vestígio da dor 
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Um novo amor chegou

Acendendo meu corpo na boca da noite

Perfumando meu ventre na água da fonte 

Clareando em meus olhos a luz e a cor  

Um novo amor chegou 

Me levando em silêncio pela madrugada

Eu só quero seguir seu caminho na Estrada

E dormir na morada do meu novo amor 

Um novo amor chegou, iluminou 

Como o clarão da aurora 

Beijou meu coração, adormeceu 

E não vai mais embora

ba da ba di ba da... ah ah hey do
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48                    Caminho das Aguas                   48
( maria rita )

Leva no teu bumbar Me leva 

Leva que quero ver meu pai 

Caminho bordado à fé Caminho das águas 

Me leva que quero ver Meu pai...

A barca segue seu rumo lenta 

Como quem já não Quer mais chegar 

Como quem se acostumou No canto das águas 

Como quem já não Quer mais voltar...

Os olhos da morena bonita 

Agüenta que tô chegando já 

Na roda conta com o seu 

Ouvir a zabumba 

Me leva que quero ver Meu pai...
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50                         Lagrima do sol                          50
( milton nascimento - MARCO ANTONIO GUIMARAES )

 

Reviver Tudo o que sofreu

Porta de desesperança e lagrima 

Dor de solidão

Reza pra teus orixás 

Guarda o toque do tambor

Pra sauvar tua beleza Na volta da razão

Pele negra, quente e meiga Teu corpo e o suor

Para a dança da alegria E mil asas para voar

Que haverão de vir um dia

E que chegue já, não demore, não

Hora de humanidade, 

de acordar Continente e mais

A canção segue a pedir por ti
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África, berço de meus pais Ouço
 a voz de seu lamento

De multidão 
Grade e escravidão

A vergonha dia a dia
E o vento do teu sul 

É semente de outra história
Que já se repetiu

A aurora que esperamos
 E o homem não sentiu

Que o fim dessa maldade 
É o gás que gera o caos
É a marca da loucura 

África, em nome de deus
Cala a boca desse mundo 

E caminha, até nunca mais
A canção segue a torcer por nós

africa Tudo o que sofreu
Porta de desesperança 

e lagrima
Dor de solidão 

Reza pra teus orixás
Guarda o toque do tambor 

Pra sauvar tua beleza
Na volta da razão

 Pele negra, quente e meiga
Teu corpo e o sour 

Para a dança da alegria
E mil asas para voar 

Que haverão de vir um dia
Africa, em nome de Deus 

Cala a boca deste mundo
E caminhar, até nunca mais

a canção segue a torcer por nós



51                                   Paixo e Fe                                  51
  ( FERNANDO brant - tavinho horta )

 

Já bate o sino, bate na catedral 

E o som penetra todos os portais 

A igreja está chamando seus fiéis 

Para rezar por seu Senhor 

Para cantar a ressureição

E sai o povo pelas ruas a cobrir 
De areia e flores as pedras do chão

Nas varandas vejo as moças e os lençóis 
Enquanto passa a procissão 

Louvando as coisas da fé

Velejar, velejei 

No mar do Senhor 

Lá eu vi a fé e a paixão 

Lá eu vi a agonia da barca dos homens

Já bate o sino, bate no coração 
E o povo põe de lado a sua dor 

Pelas ruas capistranas de toda cor 
Esquece a sua paixão 

Para viver a do Senhor

velejar velejar... 4/4 A
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52                        Peixinhos do mar                     52
  ( Milton Nascimento - TAVINHO MOURA )

Quem me ensinou a nadar

Foi Foi marinheiro  

foi os peixinhos do mar

e nos que vivemos 

de outras terras de outro mar

temos pólvora chumba e bala

nos queremos e guerrear
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53                Quem sabe dizer amor                  53                                                
( milton nacimento - LO - MARCIO BORGES )

  

Cheguei a tempo de te ver acordar    

Eu vim correndo a frente do sol

Abri a porta e antes de entrar 

revi a vida inteira

Pensei em tudo que é possível falar   

Que sirva apenas para nós dois

Sinais de bem desejos vitais   

Pequenos fragmentos de luz

Falar da cor dos temporais   

De céu azul das flores de abril

Pensar além do bem do mal   

Lembrar de coisas que ninguém viu

O mundo lá sempre a rodar   

Em cima dele tudo vale

Quem sabe isso quer dizer amor 

estrada de fazer o sonho acontecer
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Pensei no tempo e era tempo de mais
você me olhou sorrindo pra mim

Me acenou um beijo de paz  
 Virou minha cabeça

Eu simplesmente não consigo parar   
Lá fora o dia já clareou

Mas se você quiser transformar   
O ribeirão em braço de mar

Você vai ter que encontrar    
Aonde nasce a fonte do ser

E perceber meu coração   
Bater mais forte só por você

O mundo lá sempre a rodar...   

 do du de dei ...

Eu simplesmente não consigo parar   
Lá fora o dia já clareou

Mas se você quiser transformar   
O ribeirão em braço de mar

Você vai ter que encontrar    
Aonde nasce a fonte do ser

E perceber meu coração   
Bater mais forte só por você

o mundo la sempre ...



54                                   LUZ DO SOL                               54
( Mouji )

Luz do sol

Verdadeiro amor

Com teu resplendor,

Toque meu coração

Leva a minha dor

Consagra esta união

Luz da lua
Y do azul do mar

Leva me nas ondas
Deste imenso amor
Leva me nas cores

Deste imenso amor

Força do amor
Beija flor chegou 

Aprendendo juntos
Dançando y Cantando

Aprendendo juntos
Pare sempre amando
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55                 Nada sera como antes                55
 ( Milton nascimento - RONALDO BASTOS )

Eu já estou com o pé na estrada 
 

Qualquer dia a gente se vê 
 

Sei que nada será como antes, amanha 
 

Que noticias me dar dos amigos? 
 

Que noticias me dar de você? 
 

Alvoroço em meu coração 
 

Amanhar ou depois de amanha 
 

Resistindo na boca da noite um gosto de sol 

Num domingo qualquer, qualquer hora 
 

Ventania em qualquer direto 
 

Sei que nada será como antes amanha 
 

Que noticias me dão dos amigos? 
 

Que noticias me dão de você? 
 

Sei que nada será como esta 
 

Amanhar ou depois de amanha 
 

Resistindo na boca da noite um gosto de sol 
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56                                   beijamim                                  56
( MARIA DAMIAO )

tu beijamim flor de amor

da onde vem todo amor

tu beijamim flor de amor

foi deus do ceu que nos mandou

a virgem mãe lhe acompanhou

oh beijamim flor de amor

quem nos mandou foi o criador

oh beijamim flor de amor
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57                                        Ilusao                                    57
     ( juiletta venegas )

Uma vez eu tive uma ilusão 

E não soube o que fazer 
 

Não soube o que fazer Com ela 
 

Não soube o que fazer E ela se foi 

Porque eu a deixei Por que eu a deixei? 

Não sei Eu só sei que ela se foi

Mi corazón desde 
entonces la llora diario  No portão Por ella

no supe que hacer  y se me fué 
Porque la deje, Por qué la dejé? 

no sé. Solo sé que se me fué 

Sei que tudo o que eu queria 
 

Deixei tudo o que eu queria 
 

Porque não me deixei tentar 
 

Vivê-la feliz

 
I I IIIIII...
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É a ilusão de que volte 

O que me faça feliz 

Faça viver Por ella 

no supe que hacer y se me fué 

Porque la dejé, Por que la dejé? 

no sé.  Solo sé que se me fué 

Sei que tudo o que eu queria 
 

Deixei tudo o que eu queria 
 

Porque não me deixei tentar 
 

Vivê-la feliz

Sei que tudo o que eu queria 
  

Deixei tudo o que eu queria 
 

Porqué, no me dejó tratar, 
 

de hacerla feliz? 

ei iii ei...

Porque la deje, Por qué la dejé? 

no sé. Solo sé que se me fué
A

A

D

D

G

G



58                                 Beija flor                                 58
( Flavio Venturi )

O que faz o beija - flor

Ter vontade de voar?

Vai e diz ao meu amor

O que viu do meu penar

Vai dizer ao meu grande amor

Que eu sempre vou tão só

Diz também para o meu amor

É só voltar, beija - flor

O que faz o beija - flor

Ter lampejos cor do mar?

Quando eu penso em você

Meu desejo é navegar
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O que faz o beija - flor

Ter mais prata que o luar

Faz o mel da tua flor

Ser mais doce ao paladar

Vai dizer ao meu grande amor

Que eu sempre estou e vou tão só

Diz também para o meu amor

É só voltar, beija - flor

Quando riscas o céu 

És mais doce que o mel

Que tiras da flor

Mais do que viver

Só te importa voar ... Beija - flor
C7/9B b7+ E b7 C

n7+



59                                    Ciranda                                  59
 ( marcio faraco )

Se tento correr o tempo pára

Se páro pra ver o mundo anda

Ele vem bater na minha cara

A vida é sempre essa ciranda

Se a noite me traz uma tristeza

O dia vem cheio de alegria

O que falo agora com certeza

Há pouco não sei se eu diria

Eu quero gritar ninguém me escuta

Está tudo preso na garganta

Às vezes me cansa tanta luta

E é pra não chorar que a gente canta

A gente canta

A gente canta
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Eu vi uma luz no fim do túnel

Enchi de esperança o coração

A luz que lá estava foi chegando

Era um trem carregado de ilusão

Andando só na corda bamba

Não temo o futuro da nação

A gente que sempre dançou samba

Enfrenta qualquer divisão

A gente canta

A gente canta



60                       Lenda das sereias                      60
( marisa monte )

Oguntê, Marabô Caiala e Sobá 

Oloxum, Ynaê Janaina e Yemanjá 

São rainhas do mar 

Mar, misterioso mar 

Que vem do horizonte 

É o berço das sereias 

Lendário e fascinante 

Olha o canto da sereia 
Ialaó, oquê, ialoá  

Em noite de lua cheia 
Ouço a sereia cantar 

E o luar 

sorrindo Então se encanta 
Com as doces melodias 

Os madrigais vão despertar 

Ela mora no mar 
Ela brinca na areia 

No balanço das ondas 
A paz, ela semeia 
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Oguntê, Marabô Caiala e Sobá 

Oloxum, Ynaê Janaina e Yemanjá 

Olha o canto da sereia 

Ialaó, oquê, ialoá  

Em noite de lua cheia 

Ouço a sereia cantar 

Oguntê, Marabô Caiala e Sobá 

Oloxum, Ynaê Janaina e Yemanjá 

Ela mora no mar 

Ela brinca na areia 

No balanço das ondas 

A paz, ela semeia 

Toda a corte engalanada 

Transformando o mar 

em flor Vê o Império

enamorado Chegar 

à morada do amor

Oguntê, Marabô Caiala e Sobá 

Oloxum, Ynaê Janaina e Yemanjá 



61                              Unidade e Paz                           61

CaInA mOradoR da mata sideral

Claro caminhante, vem mostrar

Seu cocar de pena azul cristal

BrilhoU no ceu um índio dAs estrelas

Vem dançar ao som de meuS tambores

Vem cantar sua canção de unidade e paz

Caina vem cOntar A historias de tupã

Lembrar a natureza os corações

E as NOSSAS crianças de brincar

repeat verse 1 & 2
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62                                 Clareana                                 62
( joyce )

Um coração

de mel de melão

de sim e de nao

e feito um bichinho

no sol de manha

novelo de la

no ventre da mae

bate um coração

de clara ana

e quem mais chegar

água terra fogo e ar
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63                         Caboclo jurema                        63
( Maria bethania )

Cabocla 

seu penacho é verde

seu penacho é verde

é da cor do mar

é a cor da cabocla jurema

é a cor da cabocla jurema

é a cor da cabocla jurema

Juremá

Cabocla seu penacho é verde

seu penacho é verde, é da cor do mar

Eu vou me banhar

lá nas águas claras

nas águas de jananína

lá nas águas claras
 

e a cor...
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64                       Samba dos animais                  64
( adriana maciel )

O homem antigamente falava

Com a cobra, o jabuti e o leão

Olha o macaco na selva

Não é macaco baby

É meu irmão

Porém durou pouquíssimo tempo

Essa incrível curtição

Pois o homem, rei do planeta

Logo fez sua careta

E começou a sua civilização
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Agora já é tarde

Ninguém nunca volta jamais

O jeito é tomar um foguete

É comer desse banquete

Para obter a paz   (a velha paz)

Que a gente tinha 

quando falava com os animais

quem quem quando falava com os animais

miau miau quando falava com os animais
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65                               Minha Mãe                                65
( Luiza Possi - DUDU )

De noite a solidão vem me assaltar

De noite canto mais alto pra não chorar

De dia a saudade quer me acordar mais cedo

Mas quem me conhece aprende a me esperar

Eu nasci de noite

Filha de uma estrela

A sereia canta só pra me mimar

Eu cresci na noite

Como a lua cheia

Afastando nuvem pra te iluminar

Água-de-cheiro pra Iemanjá

A onda vai pra depois voltar

Larguei meus sonhos em alto-mar

Quem me conhece aprende a me esperar

Larguei meus sonhos em alto-mar

Meu peso em ouro pra quem achar
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66                                     Sorriso                                   66
( milton NASCIMENTO )

Sim o teu sorriso, penetrou minh’alma

como um filme de tofu

musicas crianças nesta mesma festa 

colorido o céu ficou 

Diga a tua mãe que plantou esperança 

poema que inspirou 

canto de beleza planta da alegria 

rosa sem espinho e luz

Nunca uma mentira, nem uma tormenta

nas janelas do teu ser

solta sonho em vida cultiva amizade

faz o teu amor vencer

Diga a tua mãe ...

Talvez apareças o mundo precisa

da beleza renascer

tudo o mais que eu queira é cumplicidade

ajudar quem quer viver

 digo a tua mãe ...

4/4 C



67                        caminho da razao                  67
( BACH - EVA CORRÉA )

Sim

 sempre sempre poderás ganhar

Sim

se podes 

guiar teu coração

pelo caminho da razão

Pensa bem 

pensa sim mais uma vez

pensa bem cada vez

Sim

 cada dia que passa tem

Uma nova cor

 cada manha um novo ceu

E a luz do sol dara seu tom

Pensa bem 

pensa sim mais uma vez

Pensa bem cada vez

4/4 D



Sim

 ouve teu coração

cotidiano da ilusão

Na eterna bela e doce dança

da esperança

Deus será a luz e bonança

Sim 

usa a razão pois tu deveras

Bem cuidar desse jardim

 Sim 

pensa bem dessa vez o prazer

Sim            

abre teu coração

Porque a razão sempre será

fruto de paz

Sempre

Fonte de luz

Fonte de luz e paz

Muita paz

Muita paz



68                         porto das flores                    68
( PAULINHO NOGUEIRA )

rema rema remador

Quantas braças ja remou

Pedra peixe flor mulher

A voante verdadeira

garça branca imperial

Porto de santa cruz

Vargem do tamboriu

Pedra do passa vaU

Onde a moça vira peixe

Na hora do pÔr de sol

Onde o rio pede água

eu peço meu bem querer

moça do porta daS flores

Que vontade de tE ver

4/4



e feliz quem tem o rio

e  o barco no jardim

lirio branco maravilha

bastÂO DO imperador

O rio reinado a água

Na salto da cachoeira

sURUbim vira caboclo

Brincando na corredeira



69                       Meninas do Brasil                    69
( Fausto Nilo )

Três meninas do Brasil, três corações democratas 

Tem moderna arquitetura ou simpatia mulata 

Como um cinco fosse um trio,

 como um traço um fino fio 

No espaço seresteiro da elétrica cultura 

Deus me faça brasileiro, criador e criatura 

Um documento da raça pela graça da mistura 

Do meu corpo em movimento,

 as três graças do Brasil 

E Têm a cor da formosura 

 A ya la ya la ya la la ... la la la ya...

Se a beleza não carece de ambição e escravatura 

e a alegria permanece e a mocidade me procura 

Liberdade é quando eu rio 

na vontade do assobio 

Faço arte com pandeiro, matemática e loucura 
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Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas 
Uma é o coração febril, 

a outra é o coração de lata 
A terceira é quando eu crio 

na canção um desafio 
Entre o abraço do parceiro e um pedaço

de amargura

Deus me faça...

 
Se eu ganhasse o mundo inteiro, 

de Amélia a Doralice 
De Emília a Carolina, e os mistérios de Clarice 

Se teu nome principia, Marina no amor Maria 
Só faria melodias com a beleza das meninas 

Quando o povo brasileiro viu Irene dar risada 
Clementina no terreiro 

restaurando a batucada 
Muito além de um quarto escuro, 

nos olhos da namorada 
Eu sonhava com o futuro das meninas do Brasil

 
Deus me faça...



70                        uma gota do mar                    70
( FILHO CORREA - CARLOS COLLA )

 

vAga lume olhou para o ceu

Viu uma estrela brilhar e pensou la vou eu

E num raio de lua subio no infinito

Deu um sorriso e desapareceu

um diamante que a chuva rolou

Da barran queira do rio e depois misturou

No cascalho na lama da margem na areia

o garimpeiro nao viu e ele ficou por la

4/4A



Uma gota do mar eu sou uma gota do mar

Tenho tamanho de um filho de deus

Tenho a forca e o poder do reí 

porque o raí vive em mim

meu coração me falou que assim e

assim e

ninguem e nada

ninguem e tudo

ninguem sempre nem nunca

ningem e sabio

 ningem tea tanta moral nem lei

tudo  o que eu sei e que a final eu nao sei

e e h...  

Uma gota do mar...

Uma gota do mar( ADLIB )



71                            Amor de indio                            71
( Beto guedes )

Tudo que move é sagrado

E remove as montanhas 

com tudo cuidado, meu amor

Enquanto a chama arder, 

todo dia te ver passar

Tudo viver a teu lado

Com o arco da promessa 

no azul pintado pra durar

A abelha fazendo o mel

Vale o tempo que não voou

Um estrela caiu do céu

O pedido que se pensou

O destino que se cumpriu

De sentir seu calor e ser todo

Todo dia é de viver

para ser o que for

e ser tudo
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Sim todo amor é sagrado

E o fruto do trabalho

 é mais que sagrado, meu amor

A massa que faz o pão

Vale a luz do teu suor

Lembra que o sono é sagrado

E alimenta de horizontes 

o tempo acordado de viver

No inverno te proteger,

No verão sair pra pescar,

No outono te conhecer,

Primaveira poder gostar

No estio me derreter

Pra na chuva dançar e andar junto

O destino que se cumpriu

De sentir teu calor

 e ser todo



72                          Gracias a la vida                      72
( violeta parra )

Gracias  a la vida, que me ha dado tanto.
 

Me di# dos luceros, que cuando los abro

Perfecto distingo, lo negro del blanco

Y en el alto cielo, su fondo estrellado

Y en las multitudes al hombre que yo amo

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado el oÍdo que en todo su ancho

Graba noche y dÍa grillos y canarios

Martillos, turbinas, ladridos chubascos

Y la voz tan tierna de mi bien amado

Gracias a la vida, que me ha dado tanto

Me ha dado el sonido y el abecedario

Con las palabras que pienso y declaro 

Madre, amigo, hermano y luz alumbrado 

La ruta del alma el que estoy amando
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Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

con ellos anduve, ciudades y charcos

playas y desiertos, montaÑas y llanos

Y la casa tuya, tu calle y tu patio

Gracias a la vida, que me ha dado tanto

Me di el corazon, que agita su mano

Cuando miro el fruto, del cerebro humano 

Cuando miro al bueno tan lejos del malo 

Cuando miro al fondo de tus ojos claros

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto

AsÍ yo distingo, dicha de quebranto

Los dos materiales que forman mi canto

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto

Y el canto de ustedes que es mi propio canto



73                                    Anabela                                   73
( renato braz )

No porto de vila velha

 vi Anabela chegar

olho de chama de vela  

cabelo de velejar

pele de fruta cabocla 

com a boca de cambucá

seios de agulha de bússola 

na trilha do meu olhar

fui ancorando nela 

daquela ponta de mar
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No pano do meu veleiro 

veio Anabela deitar

vento eriçava o meu pelo

queimava em mim seu olhar

seu corpo de tempestade 

rodou meu corpo no ar

com mãos de rodamoinho

fez o meu barco afundar

Eu que pensei que fazia 

daquele ventre meu cais

só percebi meu naufrágio 

quando era tarde  demais

vi Anabela partindo 

pra não voltar nunca mais

pra não voltar nunca mais

E

F nm

A9

A9

D

Dm

Dm



74                             Govinda Jai Jai                        74

Govinda  jai jai

hare  jai jai

hare rama hare

govinda gopala jai

la la la la dai
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75                       BHAVANI SHANKARA                   75
( Jai uttal )

In the blackness of the night 

Your light shines on me 

Guiding me into the cave 

A river of dreams

Where the mystery worlds of fear

And sadness beckon

Oh to loOse myself In that ocean again

Where have you gone

I’m lost without your touch

Wrap me in your arms Please don’t let me go

SHIVA SHANKARA BHAVANI SHANKARA

Waking early in the dawn
My body trembling 

Where have I been all night 
Who’s face have I seen

Are you leading me down 
A dark and empty path

Or is that light up ahead 
coming to Heal me now

Oh lord I cant take it anymore 

Wrap me in your arms  Please don’t let me go
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SHIVA SHANKARA BHAVANI SHANKARA

I cried to leave this lifeless cage 

And come back to my home 

Cried to the mother of all 

Cant make it alone

Cried to the master of time 

For making me his slave 

Cried to the slayer of death 

From deep in my grave now I

Cry to the heavens 

For opening up my eyes 

Wrap me in your arms  Please don’t let me go

SHIVA SHANKARA BHAVANI SHANKARA 

OM SHIVA OM SHAKTI OM SHIVA OM SHAKTI

OM SHIVA OM SHAKTI OM SHIVA OM SHAKTI
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76                               Aakhan Jor                              76
( snatam kaur )

  AakhanE jor       ChupaEi neh jor,

JorE na mangan      daynE na jor

JorE na jeevan     maran neh jor

JorE na raaj       maal man sor

JorE na surEtee     giaan vechaar

JorE na jugatee    chutEai sansaar

JisE hathE jor      karE vekhEai so-i

NanakE utamE          neechA na ko-i

Hare hare WAHE guru  

hare hare wahe guru

Hare hare wahE guru  

hare hare wahe guru
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77                             Ganesha Puja                             77
( Chandra )

Om parvati pataye

Hara hara hara mahadev

Gajananam buta

Ganadi sevatam

Kapitha jambu

Phalacharu bhakshanam

Umasutam shoka

Vinasha karakam

Namami vigneshvara

Pada pankajam

aum gaM ganapatye namaha

aum gaM ganapatye namaha

aum gaM ganapatye namaha
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78          om tryambakam yajamahe        78

om tryambakam yajamahe

sugandim pushti vardhanam

urva rukamiva bandanath

mrityor mukshi amamritat

4/4 DRONEC



79                      Homage to Krishna                  79
( deva premal )

Hare      Krishna

Krishna   Krishna

Jai  jai

Hare    rama

Rama  rama

Jai jai

Jai   jai

Ram om

Krishna hare
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80                            Mere Gurudev                         80
  ( Krishna das )

Mere Gurudev

charanon par 

sumana shraddha 

ke arpita hai

Tere hee dena 

hai jo hai

Wahi tujha ko 

samarapita hai

Na priti hai 

pratiti hai

na hi puja 

ki shakti hai
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Meraa yaha man

meraa yaha tan

meraa kan kan 

samarapita hai

Mere Gurudev

charanon par 

sumana shraddha 

ke arpita hai

Tuma hee ho 

bhaava men mere

vicharon mein

pukaron mein

Banaale yantra 

ab mujhko 

mere saravatra 

samarapita hai



81                        Hare sharanam                          81

Hare Sharanam

Shiva Sharanam

 

Shri Ram Sharanam

 

Prabhu Krishna Sharanam  

Govinda Jaya Jaya 

Gopala Jaya Jaya 

Radhe Ramana Hare 

Govinda Jaya Jaya

This mantra has the sweet essence of the love-play of 
Radha and Krishna in the forest.  The “rasa” or “essence” 

of Radha Is “madhurya” or “sweetness”.
Govinda: Krishna / Jaya: victory to Gopala: protector of 
cows, i.e., Krishna  /  Radha ramana: delighted by Radha   

/  Hari: Krishna

Approx. translation:
Glory to Krishna, whose delight is Radha 
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82                                  Nataraja                                 82

Nataraja Nataraja

Nartana Sundara 

Nataraja

Shivaraja Shivaraja 

Shivakami Priya

Shivaraja 

 

Chidambaresha Nataraja 

Parthi Purishwara 

Nataraja
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83                                  om babaji                                83
   ( adrian freedman )

aum

om babaji

lahiri mahasaya

sree yukteswarji

paramahansa yoganandaji

aum
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AD LIB.

X3

3/4 Am

Am

Am

G

Dm

C

C





84                  Mahadeva jai shambo              84

Mahadeva shiva shankara shambo

Uma kanta hare tripurare

Mrityunjaya brisha

BhaRAdaya shulin

Ganga dhara mrida mananarey

Hare shiva shankara gauri sham

Vande ganga dharam isham

Shiva rudram pashupatim ishanam

Kalaye kashi purinatham

jai shambo jai shambo

Shiva gauri shankara

Jai shambo
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85                           Shiva shiva bol                         85

Joyti shivam ye Shakti shivam ye

Janneman vyape bhakti shivam ye

Dayti mani eko khol

shiva shiva bol

Shiva shiva bol sadha he e e

Shiva shiva bol

Shiva shiva  bo o o l

Dhyan shivam par

prema shivam par

Bhakti shivam dhar

hridaya shivam dhar

Chintana bandhana kul

Shiva shiva bol...shiva bo o ol
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87          Om Namo Nararyamaya           87

Om namo narayaNaya

Shri rama sharanam namo

Shri Krishna sharanam 

namo

A 24/4
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88                                   IMAGINe                                   88
( John Lennon )

Imagine there’s no heaven 

it’s easy if you try 

no hell below us 

above us only sky

Imagine all the people 

living for today

Imagine there’s no countries 
it isn’t hard to do 

nothing to kill or die for 
and no religion too

Imagine all the people 
living life in peace

You may say I’m a dreamer 

but I’m not the only one 

I hope someday you’ll join us 

and the world will live as one.

Imagine no possessions 
I wonder if you can 

no need for greed or hunger 
a brotherhood of man
Imagine all the people 
sharing all the world

You may say I’m a dreamer...
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91                                       Shine                                      91
 ( Samart ) 

Shine like the sun, shine like the One

Thy will be done, shine like the sun   

Om Namo Narayana

Release all the fear, release all the shame
And step into your light, release all the pain   

Om Namo Narayana

Shine like the moon, shine like the stars
Feel this in your heart     wherever you are 

Om Namo Narayana

We’re as vast as the sky, as vast as the sea
The whole universe       inside of our being

Om Namo Narayana 
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92                                   TEM A LUZ                                 92 
  ( Samart )

Mae Natureza tem a luz, 

tem a luz que me cura

Ela e Dona da Luz, 

Dona da Luz que e mais pura

As estrelas tem a luz, 

tem a luz que me guia

Elas trazem a luz, 

trazem a luz que me faz brilhar

Meu coracao tem a luz, 

tem a luz  que me faz sonhar

Meu  coracao tem a luz, 

tem a luz e eu vou amar 

Le le le…….. ye ye le ne 

Meu coracao tem a luz  

tem a luz tem a luz…

    
Tem a luz, Tem a luz  
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94                                In memory                               94
( ilona ) 

Then I cried, cried, cried

I cried with all my love

Knowing that you are 

now With the angels above

And when i cry, cry, cry      2 time: pray, pray, pray

I cry with all my joy

I cry with all my love

Knowing you are around my boy

And when i cry, cry, cry      2 time: pray, pray, pray

I cry for all this world

For all of human kind

You were one of us my girl

And when i cry, cry, cry      2 time: pray, pray, pray

I cry with an open heart

All those memories

Will never keep us apart
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95                                 Thank You                               95 
( Nirdosh )

All the seeds you been sowing

All the diamonds you been throwing

All the showers of love  

coming from above

So our roots have been growing

And we reach our all clear knowing

And our light will be spread

To let everybody know we are there

Thank you thank you thank you

Shanti shanti shanti

Thank you thank you thank you

Shanti mae

Thank you thank you thank you

Natraj maharaja

Thank you thank you thank you

Shanti mae
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99                                         Love                                        99
( Amu )

Love is a flower

That blossoms in your heart

Love is the power

That shapes all that exist

Love is the driving force

Of all creation

Ahava

Love is like water

That purifies your soul

Love is the answer

The reason and the cause

Love is the driving force

Of all creation

ahava
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100                         Simplesmente                        100
( emyhali )

beija beija beija flor

Beija flor chegou

Curou meu coração – cura

E olehi para o ceu – olha

E ver o beija flor – voa

Voando pra sempre

No seu peito pura amor

Beija beija…

E simplesmente ser – seja

Seja o que deus quiser – voa

Confia no poder – canta

Cantando pra sempre

Vivendo com meu criador

Beija beija…
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The healing of my heart – arriving

I look into the sky – smiling

And see the humming bird – flying

Forever eternaly

Pure living spirit I am

Beija beija...

And simply just to be – let go

Into the symphony – breathing

Becoming harmony – singing

Surrendering melting

And singing forever as one          

 

Beija beija ...



101                       Mothers blessing                  101
( snatam kaur )

Retoño mio, esta es la bendicion de tu madre

nunca olVides a dios ni un momento

 adorando para siempre al señor del universo

Oh my hearts child 

this is your mothers blessing

 may you never forget god even for a moment

worshiping forever the lord of the universe

Retoño mio, esta es la bendicion de tu madre

recordando a dios todos 

los errores son purificados

y todos nuestos ancestros

son acojidos y salvados
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Siempre canta el nombre de dios hare hare

   dios esta en tu interior, dios es infinito 

   que el verdadero guru te sea amable

   que ames estar en compania de santos

que tu prenda de vestir sea 

la proteccion de dios

que tu sustento sea el canto 

de alabanza de dios

Bebe le nectar del nombre 

de dios y vive una larga vida

que la meditacion en dios 

te traiga dicha insesante

que el amor sea tuyo propio

 y tus deseos se cumplen

Que la preocupacion nunca te consuma 

haz de tu mente   el abejorro

y que los pies de loto de dios sean la flor

o sirviente nanak ata tu mente de esta manera

   Como el gabilan encuentra 

la gota de lluvia y prospera
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102                                Love song                            102

Usiku wa leo uwe wangu

Laza kichwa kwenye mto wangu 

Cheza usiku wa mbalamwezi 

Pomzika 

Mambo yote sawa 
Mambo yote sawa  

Nipende usiku wa leo 
Nikumbatie usiniache oooh 

Ficha vidole nyweleni mwangu 
Hakuna matata 

 
Mambo yote shwari 
Mambo yote shwari  

Ya kesho usijali 

Hakuna ajuaye yajayo 

Tuishi kwa siku hii 

Hisia za milele 
 

Mambo yote shwari 
Mambo yote shwari 
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103            SONG OF THE DANCING REED       103
( amu )

listen to the song

of the dancing reed

i am you

you are me

we are one

 WE ARE dancing the grace of existence

listen to the dance

of the flowing creek

all in one

one in all

we are one 

flowing back to the ocean

4/4 Cm



104               Jai Om Numah Shivaya           104
( apache indian )

Jai Om Namah Shivaya

Well everybody would you focus your mind

Search for the truth and you will find

Good spirit and strength from within

That fights against all sin

Jai Om Namah Shivaya

I shall walk across the land

 that has been chosen

And I shall climb the mountain so high

I shall go across the sea and the ocean

And sing with the bird in the sky

Its only Jah up above man who leads the way

Under whose shadow I abide,

Me say you’re running and you’re running

 and you’re running away

But from yourself you know you can¹t hide

4/44/4

X4

X4

Am 4

F

F

F

G

G

G

G

G G

Am

Am

Am



Jai Om Namah Shivaya

Well everybody would rise 

and focus your mind

Search for the truth and learn to be kind

Everybody would you fight 

against the evil you find

Tell you people about 

the ‘Religion of your Mind

Jai Om Namah Shivaya

He who dwells in the secret place 

of the most high

Shall abide under the shadow of the Almighty I

Everyday I Rise...Rise up above their lies

But still them want fight I and I

Everyday I Rise ...Rise with my spirits well high

you know Jah Jah guide I and I

Jai Om Namah Shivaya 

Ji wan cha la la la la...  om nama shivaya
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105                              Feels Good                             105
  ( Matt coffman )

Feels good to fly

Feels good to sing

Feels good to glide

On these sacred wings

That the kindest of Queens has given me

Feels good to flow

Feels good to soar,

Feels good to know

That there’s so much more

To this magic than I could ever dream

Mountains full of meadows and thick with trees

I hitch a ride on this summer breeze

Twirling through the forest with 

the Earth below

Heart expanding, pushing me to grow
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Feels good to laugh

Feels good to dance

Feels good to love

And to take a chance

On this moment with all its mystery

Feels good to up

Feels good to down

Feels good to land

Back on solid ground

The Earth, my mother, is always there for me

Happy to be resting after such a flight

Might that be all I’ll fly tonight?

What is that within me?

 It’s the Queen again

Billowing my wings with her wind

Billowing my wings with her wind

Billowing my wings with her wind

( 2 T. )
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106                          Starry Night                         106              

( Matt coffman )

Starry night

Black and white

Quietly

Sparkling

Jesus is the king

Forgiving everything

Jesus is the king

Deep within
Can be frightening

Fall until
All is still

Jesus comes to heal
Miracles are real

Jesus comes to heal

Pray to live
Pray to give

Peace to all    Sound the call

Jesus reigns supreme
God inside of me

Jesus reigns supreme
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Now awake
Giving thanks

Shining sun
God is one

Sacred race of love
The humans can become
This sacred race of love

Happily
Humbly

Faithfully
Suddenly

My heart is made of light
I twinkle in the night

My heart is made of light

Earth is alive, awake and divine

My heart is made of light

I twinkle in the night

My heart...      is made of light
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107                   Be Now and Be Light               107             

( matt  coffman )

Oh my heart, Focus your light now

Fears and doubts

Light casts you right out
.

Oh my mind, Focus right now
 Use your clout

Breathe in and breathe out

Heart and Mind Refined

Be now and Be Light
Serve with your full might

Be now and be light
Make right and unite

Oh my Lord, Please keep me with you
Oh my Lord, Guide me to serve you

Oh my friend, Let’s walk together
Teach me how Now is forever

My Lord, my Friend, Please send
Humility. Presence and faith, please

Tranquility. Courage to believe

All I am,                please help me be
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Children laughing, Tree tops swaying

Families praying: Peace for all beings

May all find freedom And live life boldly

May all be happy

And know this world as Holy

Here we are, This sacred moment
Speak with care, Language is potent

Newborn babe, Fragile and tender
All life needs Gentle defenders

Let us now take care

Of all who are young, Lord
And all who are old, Lord

Of all those in pain
And any that remain

The Golden Rule pertains

Rain,
Wash, rain

Cleanse, rain
Bring down on me

Oh, rain
Sweet rain
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108                     Alive and Awake                    108
( matt  coffman )

Alive and awake in the world

We sing what we bring for this world

We sing and we open our eyes, oh Lord

Alive and awake in the world

This light that loves one and loves all

Is life’s bright awakening call

From the darkest of nights 

comes the brightest of lights

This light that loves one and loves all
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The Master is teaching us now

And the teaching is telling us how

To receive all the being that Being is seeing

The Master is teaching us now

So we walk now with faith day by day

Our songs carry us on our way

Our voices take wing with the love that we sing

As we walk now with faith day by day



109                          We Sing to You                      109
( matt  coffman )

Open hearts and simple minds

Recipe to realize

On the hunt, what will we find?

We are Love personified

So many worries clouding out the golden sun

So many doubts and fears distract us from the One

What if we stopped and spent a moment being still?

Let the Truth sing: God is Real!

Winter comes and winter goes

When’s it end? Nobody knows

Suddenly, the green of spring

Blooming, Blooming, Everything Everything

There is one question I must lift off of my chest

Can we agree on one thing? Life’s beyond the best!

I feel a love iside that bursts out into song

Spirit’s Real and Sprit’s Strong
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God is Good, and God is Here

God is Big Love that comes 

to wash away all our fears

Let us rejoice, let us receive

Inside your heart, you’ll find good reason to believe

.

Now that it’s come to this, we’ve no reason to be shy

Open your heart, beat your wings 

and make music with the sky

Learning to live is learning 

to trust this

letting go

God is the One who’s in control.

We sing to you

echo: (sing to you)

We learn from you

(learn from you)

We share this truth

(share this truth)

Light us with your Light
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110                  Great Heart Of Love               110
( morten )

All the light

Pours through the rain

Coloring the sky

Now revealed

Coming to view

The rainbow is an arrow

In the great heart of Love

Light shoots from the mist

Like arrows from the sun

This the light that shines

On everyone

On everyone

Looking up

Forward going

Rainbow on my mind

All the light

Pours through the rain
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Thoughts from a higher source
Breaking through confusion

Sometimes we must face our own
Evolution

On my knees

It comes to me

As I feel it       like a test

Wind moves
Most of the clouds

The light does the rest   ( so we#will fly )

All the light
Pours through the rain

Coloring the sky

Now revealed
All vain directions

Coming into view
From the great heart of Love

Rainbow on the sea
Glowing on the swans

Possibilities
Becomes as one

On and on
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111                                    Carioca                                111
     ( morten )

O, Misterio

Dentro de mi

Entrando, saliendo

Así iii ii

O, Belleza

Arco Iris

Llegando y yendo

Si si si si

La la la la la la la

La y ya y ya

Cantando, Siempre cantando
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dai dai dai lai ...

La la la la da da da dai...

O, Tristeza

De mi corazón

Que va y viene

Para mi enseñar

O, Amor

Es mi vida

Siempre allí esta

Amor Amor Amor

La la la la la la la

La y ya y ya

Cantando, Siempre cantando
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113                              SONG OF LIFE                             113
( maureen ji - IN MEMORY OF RUPESH )

Fly

Fly

Into the night

I am by your side

And when the stars

Fade away

Then you know

Its time to go

Beyond the stars

Nothing is

Only the light of your own soul

3E m



114                            THE MYSTERY                             114
( maureen ji )

you are sacred sound
And you have been found

By an angel

Open up your heart
Let the journey start

Into heaven

Feel the mystery

Feel the mystery

Heaven is so near
Just transform your fear

Into your own truth

Now you’ve reached the goal
You have kissed your soul

That’s the taste of love

Feel the mystery

Feel the mystery



115                            Tears & Fears                           115
( maureen ji )

 When I’m closing my eyes 

I can see fields of joy 

Rainbows, winged ones, the sea 

Rainbows, winged ones and me 

 And this is forever  

E sempre esta aqui 

Oh mamae divinal  

Angel can you hear me 

Angel are you still here 

Be my little star  

The truth within a tear

The truth without the fear
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When I’m gone you are gone 
Our way is a song 

You and me we are one 
You and me we shine on  

And this is forever...  

Angel can you hear me 
Angel are you stiLl here 

Be my little star 
The truth within the fear 
The truth without a tear 

 
By the end of the road  

There’s a light that shines bright 
Straight into your heart 

Straight into my heart
  

Your heart sings forever  
E sempre esta aqui 
Oh mamae divinal 

My heart sings forever 
E sempre esta aqui 

Oh mamae divinal

The truth without the fear

(2nd t.)

(2nd t.)

(2nd t.)
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116                 UNIVERSAL SYMPHONIES           116
( maureen ji )

 

when the sky opens up

Their gates into divine

Then the light touches my heart

Beauty and love will always shine

When the light flows through me

My tears are singing a song

Than my soul tells the truth

About the place 

where i belong

Oh mae de luz

mae de luz

Oh ya ya

Oh mae de luz

mae de luz

Oh ye ya ya
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In the place where I belong

The stars are speaking to me

And I dance with the moon

It’s father sun who sets me free

When I spread my wings and fly

I hear the harmonies

Than I fall into the arms

Of universal symphonies

Oh mae de luz

mae de luz

Oh ya ya

Oh mae de luz

mae de luz

Oh ye ya ya

mae de luz

Oh yEManja
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117                              In the Light                             117
   ( nick Barber )

When you are ready you will open

Your heart to the sun

Open your heart to the one

Everything

Is born in the sun

We begin in the Light

When you are feeling the energy

Mooving up your spine

Melting into the divine

Yours and mine in the divine

Out of time and in the Light

In the Light in the Light

We try we fly
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Harmonize sound with the patterns

You see in your mind

Patterns that help you to find

What it is that you need to see

It will be in the Light

When you are ready you will open

Your wings and be free

Open your eyes and youll see

You are freei f you want to be

You will be in the Light

In the Light in the Light

We cry we fly

We fly we die



118                         Beautiful bird                         118
( adrian freedman )

All I have to do is glide over the ocean

All I have to do is glide over the sea

Petals falling to the earth

Flowers opening to the sky

Tears falling to the earth

Hearts opening as I die

Im coming home coming home

hey ya, hey ya

Im coming home coming home

And theres a beautiful bird flying in the sky

The spirit of freedom spirit of Light

Beautiful bird fly through the sky

On the wings of eternal love

4/4 Am 3

F

F

G

G

G

G

G

G AmAm

Am

Am

Am

Am

Am

Am

Am

Dm

C
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119                             sacred fire                               119
( adrian freedman )

open up your heart

to the universal star

reduce yourself to a single point

of Light inside your heart

open up your mind

to the Light that shines from afar

this Light is the Light of god

its the truth of who you are

the Light is always burning
the Light of the sacred fire

reduce yourself to a point of Light
and lift yourself up higher

give praise for the sacred fire
the sun the moon and the stars

give praise for the queen of the sacred SEA
mamae iemanhja

the trees in the sacred forest
are breathing silently

by the Light of the rising moon
in peace and harmony

give praise for the sacred power
that holds you in this life

give praise for the sacred flower
this love will never die

4/4 E m 5

D

D

D

D

Am

Am

E m

E m

E m

E m

E m

E m

E m

E m



120                            In the wind                           120
( adrian freedman )

in the wind in the stars

in the earth and in the sea

my mother lives in everything

and everything she gives to me

this power this truth

in the sky the sea and the earth

i ask my father give me Light

for me to understand and to desserve

no vento e nas estrelas

na terra e no mar

a minha mae vive em tudo

e tudo ela me da

este poder esta verdade

no ceu no mar e na terra

peco a meu pai dai me luz

para eu compreender para eu merecer

4/4 Am 3

F

G

Am Am

Am

Am

DmC

E m



121                            I am the Light                         121
   ( adrian freedman )

   

I am the Light of the forest

Spirit of all ages

The Light of the spirit of love

The wisdom of the mages

Transforming all the pain

Bringing all into the Light

With the spirit of saint Michael

Through the day and through the night

4/4 C 2
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C
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122                        concentration                      122 

( adrian freedman )

OM

concentration

meditation

contemplation

liberation

illuminate my heart

in consecration oh lord

illuminate my heart

in consecration of love

4/4 Am 2
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Am

Am

Am Am

Am

C
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123                         Every moment                        123
( Murray Kyle )

A fresh new breeze is growing 

The winds of change are blowing

 Every moment’s a miracle of life

The ancient wisdom has returned 

And walking on this land 

We’ve learned that 

We are the ones 

we’ve been waiting for

We are the elders 

We are the children

 We carry with us all that has ever been 

We are the vision 

Circling once again

And it is timeless; it is blossoming

 in the lives we live and the songs we sing 

we are reconnected 

To the spirit of the earth 

Hey hey ya 

4/4 E m

X3

A sus4

A sus4

E m

E m

E m

E m
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D F n/

D F n/

D F n/

D F n/



125                                       gaia                                      125 
( amir - yossi )

 

Gaia is walking alone by the creek

And she wonders why

All the flowers and trees

And the grass on the earth

They all look to the sky

And she looking above

And she wonders again

Will the sun always shine

Then she smiles to herself

When she thinks

All this world is entirely mine

Gaia is standing alone by a tree
So deep rooted and old
And she wishes the tree

would wisper to her
The first tale ever told

And the trees to her speak
And the birds to her sing

And the sun on her shines
Then she laughs

as she cries to the sky
All this world is entirely mine

4/4 G
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What is what was

The present and past

And tomorrow as well

With Whatever it brings

it will not last

yet my heart fills with  blues

as it sings for us all

the song of the soul

the song of the soul

the song of the soul

gaia gaia

may you always prevail

for the wonder you see

with your own naked eyes

as if there is no veil

gaia gaia

for you there is no veil
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126                             Viva Jurema                          126
     ( darpan )

Viva Jurema Jurema Jurema,

Viva Jurema Jurema Jurema

Uma vela aqui na terra

Eu chamar a divina estrela

Jurema  

Jurema 

Jurema

Am7/8 3

Am

Am

Am

Am

Am Am

Am

Am

Am Am

Am
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Dm

E m

/GAm
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B sus2B sus2
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Ney na ney na ney na 

Na na ney 

Na na ney 

Ney ney na na Ney
 

Na na ney

Na na ney

Viva Ayahuasca Ayahuasca Ayahuasca 

Viva Ayahuasca Ayahuasca Ayahuasc

Que me ilumina para eu caminhar 

Esta a estrella a divina

Ayahuasca  Ayahuasca  Ayahuasca



130                                Hitnaari                              130
( from kabalat shabat )  

Hitnaari me afar kumi

Livshi bigdei tifaartech ami 

Al yad ben yshay beit halahmi

Oh Korva el nafshi geala

Hitoreri hitoreri

Ki va orech kumi ori

Uri uri 

Uri uri

shir daberi

Kevod hashem alaich nigla 

Nai nai nai...
4/4
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Am 2

F
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D
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Boei boei, boei beshalom

Boei beshalom ateret baala

Gam, gam besimha u betsahOla

Toch, toch emuni 

Toch emuni am segula

Boei chala boei chala boei chala

Hitnaari me afar kumi

Livshi bigdei tifaartech ami

Al yad ben yshay beit halahmi

Oh Korva el nafshi geala

Boei boei.........

boei geala, boei geala

boei geala, boei geala
E m

F

F
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G

G

G

Am

Am

Am

E m



131                                    Elohay                                  131
( alha )

Elohay

Neshama shenatata bi

Tehora hi

Ata berata

Ata yetsarta

Ata nehefachta bi

Ve ata meshamra be kirbi

Ve ata atid litla mimeni

U lehachazira bi laatid lavo

Kol zman shehanshama be kirbi

mode ani lefanecha

Adonay, elohay ve elohey avotay

Ribon kol hamaasim

Adon kol ha neshamot

Elohay…

4/4 G m 3
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133                              Karev yom                             133

Karev yom karev yom

Asher hu lo yom ve lo laila

Ram hoda hoda hoda

Ki lecha ha yom af lecha ha laila

Karev yom...

Shorim hafked hafked leircha

Kol ha yom ve kol ha laila

Karev yom...

Tair tair tair tair

Tair keor yom cheskat laila

4/4DRONEC





137            Yedidi ha shachachta           137
( eti ankri )

Yedidi ha shachachta chanotcha bevein shadai

Ve lama mechartani tsmitut le maavidai

Halo az be erets lo zruaa redafticha

Ve seyir ve har paran ve sinay ve sin edai

Ve hayu lecha doday ve haya retsoncha bi

Ve eich tachalok ata kvodi levilaaday

4/4 Am 3
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Am
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Dechuya eley seyir hadufa adei kedar

Bechuna bechur yavan meuna be ol maday

Lalala...

Yedidi hashachachta chanotcha bevein shadai

Ve lama mechartani tsmitut le maavidai

Hayesh biltecha goel u bilty asir tikva

Tna uzeja li ki lecha, ki lecha etna doday



138                       Nafshi le beit el                       138
( Eti ankeri )

Nafshi le beit el nichsefa gam kalta

Gam ba chalomot lachazoto alta

Alta ve lo, matsaa arucha, ki chalom lo

yachalim nefesh be hakitz chalta

Chalta be yom lo, chilta panim

Asher lulei

Yekaram ve hadaram balta

Balta lehitchadesh ve yagaa laalot

Ki lo le tohu galta yom galta

Galta ve daltei maayan patcha

Ve od eina-elei maim amukim talta

Talta alei yated ve isar asra

Bal-taazov chochma, ve ala alta

3/4 Am 3
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139                               Eli refaeni                             139
( Eti ankeri )

Eli refaeni ve erafe

Al yechere apach ve esafe

Sami u merkachi lach

bein tov Bein ra 

u bein chazak u bein rafe

Ata asher tivchar

 ve lo ani

Al daatcha hara ve hayafe

Lo al refuati ani nismach

Rak al refuaatcha ani tsofe

la dai dai dai .. la la ei

4/4 E m 2
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140                         mismor le david                  140   

( Eti ankeri )

Eli eli

Al taazveni ba choshech, levadi

Gam ki elech be gei tsalmavet

Lo yrara,     ki ata imadi

Shivtecha u mishaltecha

Hema yenachamuni

Taaroch lefanay shulhan

Neged tsorerayEchtov ha hesed

Yirdefuni

Kol yemey chayay

Mizmor le david

Hashem roeiy lo echsar

Bineot deshe yarvitseni

Al mey menuchot yenahaleni

Nafshi yeshovev yancheni

Lemaan le tsedek

Lemaan shemo
4/4 Am 4
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143                                     agua                                      143
( cari caru )

la la la la laI la la lai lai lai  lai

Hey ey ey yea ye e 

Hey ey ey yea ye e

hey,  iiiiii

hey,  iiiiii

AI AI OOO

3/4
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144                                    vedra                                   144
( nick doof )

dai dai dei dei dei dei

dai dai dei dei dei dei

de dei dei dai da da de de dai

hey hey ei ei dai dai dai

hey hey ei dai dai dai.

dai dai dai

dai dai do o...

dai dai do o

dai dai dai dai dai dai dai dai

dai dai dai dai dai dai dai dai

X4

3/4 3Am
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145                 SOVEV, SOVEV               145
( shye Ben-tzur )

Sovev, sovev 

Ha olam al tzir ahuvi 

Al ma’agaley 

Ha’neshima 

Levavi Makif 

Levavcha Bisgida

  

Sovev, sovev 
Ha olam al tzir ahuvi 

Kol asher nivra 
Be’ito nikchad 
Kol shenifrad 

Yashuv lihyot echad  

Sovev, sovev 

Ha olam al tzir ahuvi 

3/4 3Am
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146                              Mãe Divina                            146 

  

Oh! minha mãe  

Oh! mãe divina  

Traz aqui  

Sua complacência  

  

Traz oh! sim  

Traz oh! sim  

Pois os anjos  

Já vão cantar  

  

Traz oh! sim  

Traz oh! sim  

Pois seus filhos  

Querem aprender

4/4 Am





A and Am

A XO222O A9/E XO2225

A7 5X532X A7(#5) XOXX21

A7 XO2O2O A7 13 5X567X

A7 5X565X Aadd4(5) OO76OO

A7 XO565X Asus2 OO22OO

A7+ XO212O  

A7+ XO2124 Am XO221O

A4 XO223O Am7 XO2O1O

A5 XO22XX Am7/4 XOOO1O

A6 5X465X Am7/4 5X553X

A7/G 3X222O Am7/4 XO2O3O

A/D XXO12O Am7 9 XO55OX

A/E XO222O Am7/9 3X251X

A/B X22222 Am6/9 XO45OX

A/C# X4X255 Am6 5X455X

A9 XO22OO Am9 XO241O

A9 XO76OX Am7(b13) XOXX11

A/G# OO66OO Am7+ 556555

A7/4 (b9) XO533X Am7+ XO211O

A7(b9) XO532X Am7+ XOOO1O

A5+7 5X566X Am/G 3O2O1O

A7(13) XOXO22 Am/F# XO2O3X

A7/9/C# O42OOO Am/F# 2O2O1O

A7+9 XO21OX Am/F XO341O

A7+9 XO66OX Am/C X322OO

A7/4(9) 5O543O Am/G# XO6555

Asus4 X02200 Am7/11 5X553X

Am7sus4 X05530

Amsus4/F# 200210



Bb and Bbm B and Bm

Bb X13331 B 224442

Bb6 X1O333 B X2444X

Bb6 X13O3X B7 X24242

Bb7 X13131 B7 X212OO

Bb7+9 6X576X B6 X2414X

Bb7/9 X1O111 B5 X244XX

B7/4 X24252

Bb7+ X1O335 B7/4(9b) X2221X

Bb7+ X1323X B7/9b X2122X

Bbo O12O2O B4/7 X24252

Bbo X13331 B5+/7 X2X243

Bbdim XX6767 Bsus X2244X

Bb(5#) X11332 B o dim X2323X

Bb/C X3O331 B7/D# XX12O2

Bb/D XXO331 B/A XO444X

Bb 7/-5 6X675X B7/F# 2X12OO

Bb7+/6 X1X233 Bdim7 X2313X

Bbm X13321 Bm6 31O33O

Bbm 7 XX89(1O)9 Bm 22441O

Bbm 7 X13121 Bm7 22421O

Bbm 7 666666 Bm7 X2OOOO

Bbm 7/4 6X654X Bm7 7X777X

Bbm 5-/7 X1212X Bm7+ X24332

Bm7/6 X2X233 Bm9 X2O222

Bm7/11 7X775X Bmsus13 X24O3O

Bm7(b5) X2323X

Bm/A XOO422

Bm/A XO443X

Bm/Ab X1O422

Bm6/D X5647X

Bm/Bb XX8777

Bm/C XX7777



C and Cm C# or Db

C X32O1O C# X46664

C7 X3231O C#7 9X976X

C5 X355XX C#7 O46464

C9 X32O3X C#7 X4342X

C8 XXX988 C#7+ X43114

C7/9 X3233O C#dim X42OOX

C7 9 X3233X C#7/4 9X987X

C7+9 X3243O C#7/5 X454OX

C7/9+ X4345O C#7//9 X4344X

C7/4(9) X3333X C#7/9+ X421O2

C7(b9) X3232X C#7/9+ X4345X

Csus X3322X C#7/E# XX3424

Csus X3355X C#m7(6-9) X4234X

C7+ X32OOO C#m X46654

C7+ X3545X C#m7 X46454

C+5 X3211O Db7 X3211X

C7+(#5) X321OO Db7+ X4656X

C/b9 X32O2O Dbdim X4455X

C7/E XO2313 Db/C X3312X

C/B X2OO1O Dbm/Bb X16654

C/E XX2O1O Dbm9 X411OO

C6/G 3322OO

C/D X3333X

C/G 332O1O

Cm X35543

Cm7 X35343

Cm6 X3O243



D and Dm D/E O7777X

D/E XX2212

D XXO232 D/F# 2OO23X

D 557775 D/G 322232

D7 XXO212 D/A XO423X

D7 557575 D9/F# 2XX23O

D6 X542OO D7+/A XO463X

D6 XXO2O2

D5 X577XX D7+/F# 2O22OO

D8 XXO8(11)(10)(10) D6/F# 2XO2OX

D9 OOO23O D9/F# 2XX23O

Do X5656X Dsus(add9) X54O3O

D7+ X5X777 Dsus2 557755

D7+ X5422X

D7+ XXO222 Dm 557565

D7+ X5767X Dm XXO23X

D7+ XXO675 Dm XXO231

D7+9 X5465X Dm7 XXO565

D7/9 X5455O Dm7 XXO211

D7+/11 X5X677 Dm7/9 XXO21O

D6/7+ X5X677 Dm7/9 X5355X

D6/7 X5X677 Dm7+ XXO221

D+o XX2121 Dm7+

D7 9 XXO21O Dm6 XXO2O1

D7 (b9) X5454X Dm/F XX3231

D7 (b13) 555576 Dm/F 1XO23O

D7+(#5) X5432X Dm/C X3O231

D ommit 3 XXO23O Dm/B X2OO31

D7/4/9 XXOO1O Dm/Bb X1OO31

D7/13 X55555 Dm/F# 2XO23X

D7/4(b9) X5554X

Dsus4 XX0233

Dsus2 XX0230



D# or Eb

D# X65343

D#7 665646

D#o XX1212

D#5 X688XX

D#/F# 2XO23X

D#m 668876

D#m6+ X6X677

D#m5-/7 XX1222

D#o X55345

D#7 X32310



E & Em

E OOO454 Em O22OOO

E O221OO Em 779997

E OX745X Em7 OXX433

E X7X977 Em7 OX543X

E7 O2O1OO Em7 O2OO3O

E7 2O13O Em7 XXX433

E6 OO2424 Em7 O1OOOO

E5 O22XXX Em9 O22OO2

E8 OXXO3O Em7(b5) XX2333

Eo XX1212 Em/B X2OOOX

E7/4 7797(1O)7 Em/G 3X245X

E7/6 O2O2OO Em/D# XX1OOO

E7/9b XX2O4O Em/D XX1OOO

E7+9 O7687O Em/D XXO453

E7/9 X7667 Em/F# 2OO23O

E(#5) XX211O Em7/9 O7677O

E6/9 O7667O Em7/9 XO2122

E/D XXO1OO Em7/9 O2XO32

E7/9 X2122X Em7 9 O7577X

E/G# 4O21OO

E/G# 4O245O

E/F# OO4454

E6/G# 4X222X

E7+ O211OO

E7+ OXX142

E7+ X76444

E7+ OX644X

E7+/B O211OO

Esus7 O2O2OO

Esus2 779977

E7sus4



F and Fm

F 133211 Fm 133111

F XX3211 Fm XX3111

F/F 133211 Fm7 131231

F7 131211 Fm/Eb X6O564

F7 1X111X

F5 133XXX

F4 XO331O

F6 1OO21O

Fo XX3434

Fdim 1XO1OX

F7/11 1X12OX

F7/9 OO3243

F7/13 1X123X

F7b9 1112O2

F7/4(9) XX3343

F7(#5) 11122X

F/A XO321O F/A 3X134X

F/A 5X356X

F/E OXX211

F/D XXO565

F/C X3321X

F/G 3X321X

F7+/6 1X223O

F7+ XO353O

F7+ 1O121O

F7+ XO353O

F7+ 131341

F5+ XX3221

F7+(#5) 1O222O

F-5/7 1X11OX

Fsus2 1X301X

F and Fm

F 133211 Fm 133111

F XX3211 Fm XX3111

F/F 133211 Fm7 131231

F7 131211 Fm/Eb X6O564

F7 1X111X

F5 133XXX

F4 XO331O

F6 1OO21O

Fo XX3434

Fdim 1XO1OX

F7/11 1X12OX

F7/9 OO3243

F7/13 1X123X

F7b9 1112O2

F7/4(9) XX3343

F7(#5) 11122X

F/A XO321O F/A 3X134X

F/A 5X356X

F/E OXX211

F/D XXO565

F/C X3321X

F/G 3X321X

F7+/6 1X223O

F7+ XO353O

F7+ 1O121O

F7+ XO353O

F7+ 131341

F5+ XX3221

F7+(#5) 1O222O

F-5/7 1X11OX

Fsus2 1X301X



F# or Gb

F# 244322

F#7 2X222X

F#7 242322

F#9 XX4454

F#6 2X122X

F#7+9 X9X9(1O)(1O)

F#5 244XXX

F#7+ 2X332X

F#7/13 2X234X

F#/A XOX222

F#/G 322232

F#/A# 6X465X

F#aug XX4332

F#7+(#5) 2X333X

F#m 244222

F#m XX4675

F#m7 2X222X

F#m7 222222

F#m9 X4X224

F#m7/11 2X22OX

F#m7/9 X9799X

F#m7/9 XX4254

F#m/A XOX222

F#m/A# 6X465X

F#m/C# X44455

F#m7(c9)/C# X4X254

F#m/E O44222

F#m/Eb XX1222

F#m/E XXX222

F#m/E X7X675



G and Gm

Gm 355333

Gm7 3X333X G 32OO33

Gm7 353333 G 355433

Gm6/Bb X12O3O G OO543O

Gm add 9 363333 G OOO787

Gm7+ 343333 G6 3XO2OO

Gm7(9) 333365 G7 32OOO1

Gm7/4 3X331X G7 3X343X

Gm6 31O33O G7 353433

Gm/D XXO333 G5 355XXX

G6 3322XX

G/F# 2XOOOX G6 3X243X

G/A XOOO33 G6 OO54OO

G/B 7X578X G8 XXX787

G/B X2OO33 G7+ 3X443O

G/D O5543O G9 3XX2OO

G/D G9 3XX233

Gsus 3O342O G6/9 OO5455

Gdim 3X232X G7/4

Gadd(9) OO74OO G7/4 (9) 3X321O

Gsus4 33OO33 G7/4(b9) 3X31OX

Gadd9omit(3) OO523O G7/13 OO345O

G? 3OO2OO G7 13 3X345O

G6/9 OO5455

G6/9E OO2233

G7/F OO343O

G/E O2OOO3

G/F 1XOOOX

G/F 12OO33

G/F OO343O

G/F# 22OOO3



G# or Ab

Ab 466544

Ab7 464544

Ab7/4 464644

Ab/F# X6X898

Ab5 466XXX

Ab7(4/9) 4X432X

Absus4 464644

Ab7+ 4X545X

Ab7+(5#) 4X555X

Abdim X1OO2O

Ab7+9 4X354X

Ab7/13 4X456X

Abm(b5) XX653X

Ab7/-5 4X453X

G# X77788

G#7 464544

G#7 4X454X

G#7/D# X3414X

G#7/B# X3414X

G#/F# X6X898

G#m 466444

G#m7 4X444X

G#m6 4X34OX

G#m 5/7 4X443X

G#m7/D# X66677

G#m7/9 XX4254

G# dim XX6767



THANK YOU TO

THE MYSTERY
AND ALL OUR BROTHERS & SISTERS FROM IBIZA, 

SPAIN, PORTUGAL, DENMARK, SWEDEN, UK, germany,  

SWITZERLAND, Greece, ISRAEL, BRASIL, PERU, Equator, 

COSTA RICA, COLOMBIA, ARGENTINA, USA, INDIA, AUSTRALIA 

AND BEYOND

MESTRE IRENEU, PADRINHO SEBASTIAO,
PADRINHO ALFREDO, ALL FROM MAPIA 

AND THE VARIOUS DAIME LINES
www.mestreirineu.org 
www.santodaime.org 

CARIOCA
www.ciranda.org 

www.cariocafreitas.com 
WWW.myspace.com/RONALDOFREITAS 

chandra
www.chandralacombe.com 

ROSHAN
WWW.myspace.com/RSCHEURENBRAND 

DARPAN
www.darpan.com

WWW.myspace.com/DARPANMUSIC 

NICK BARBER
www.myspace.com/nicholasbarber 

Nei Zigma
www.neizigma.com 

KAILASH KOKOPELLI
www.KAILASH-KOKOPELLI.COM 

matt coffman
www.stringloveguitar.com

milton
www.miltonnascimento.com.br



and...  thank

YOU!

padrinho valdete
Flordamontanha.com

deva premal
www.devapremalmitten.com

massimo
www.myspace.com/massimodinocera

diego palma
sacredvalleytribe.com

yatra
www.ayahuasca-brasil.com 

naked rain
www.youtube.com/nakedraindk

TRIBES OF CREATION
www.tribesofcreation.com/

krishna das
www.krishnadas.com

jai uttal
www.jaiuttal.com

marisa monte
Www.youtube.com/marisamonte

eye 2 ear
www.songfisher.org/eye2ear

cas buddha
www.buddhahouseibiza.com

Amu
youtube.com/amuahava

Maureen JI
www.maureenji.com

Adrian
www.Eternalheart.com
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