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1.  EU CONFIO 
                   
Eu confio no meu Mestre 
Que eu hei de vencer. 
Eu confio na Rainha 
Para sempre eu poder ser. 
                  
Eu confio no meu Mestre 
E na Rainha do astral. 
Ele é onipotente 
E é meu general. 
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2. O PASSARINHO 
                    
O passarinho está cantando 
Para vir nos alegrar 
O passarinho está cantando 
Para me abençoar 
                    
O passarinho está cantando, 
Cantando com todo amor. 
O passarinho está cantando 
Aqui sempre ele cantou. 
                   
O passarinho está cantando, 
Cantando com alegria. 
O passarinho está cantando 
Toda hora e todo dia. 
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03. SÃO IRINEU 2x 
               
Ó Meu São Irineu 
Ajudai os filhos seus. 
Minha Santa Maria 
Senhora da paz. 
Ajudai os filhos seus 
Assim como meu Pai faz. 
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04. LUA CHEIA 
                 
Eu peço a meu Mestre 
Que firme meu pensamento 
Para eu ser bem feliz 
E ter um bom seguimento. 
                  
Eu peço a meu Mestre 
Que aplane meu coração 
Para eu seguir na paz 
Junto com os meus irmãos. 
                 
Eu peço a meu Mestre 
De todo meu coração: 
Vós perdoe os meus crimes 
Neste mundo de ilusão 
                     
O mundo esta se balançando 
E tudo tem que balançar. 
Peço a vós que nos ajude 
Para podermos triunfar. 
                     
Eu peço a Lua cheia, 
Eu peço a Lua cheia: 
É vós quem nos domina, 
Vós é quem nos clareia. 
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05. QUEM VIVER      3x              
 (Vanessa Balduyna) 
                     
Quem viver, quem viver, 
Quem viver, quem viver, 
Quem viver, quem viver, 
Sempre honra o seu sofrer. 
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06. EU VOU SEGUINDO 
                              
Eu vou seguindo, eu vou seguindo,  
Eu vou seguindo, eu vou seguindo  
O meu caminho. 
Eu vou seguindo, eu vou seguindo,  
Eu vou seguindo, eu vou buscando  
O meu destino. 
                            
Eu vou seguindo, eu vou seguindo, 
Eu vou seguindo, eu vou por aqui afora. 
Com a esperança 
De conquistar a minha vitória. 
                           
Peço a meu Pai e a minha Mãe 
Que abra o meu caminho. 
Peço a meu Mestre 
Para eu chegar no meu destino. 
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07. ACORDA ESPÍRITO  (mazurca)3x 
 (Gutemberg) 
                     
Tu tens que procurar 
Na linha se alinhar. 
Acorda espírito, acorda espírito 
Para poder trabalhar. 
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08. SÃO GABRIEL 
                   
Eu estava trabalhando 
Quando uma voz me falou: 
-Te firma meu irmão 
Com o teu anjo protetor. 
                  
São Gabriel, São Gabriel, 
Mensageiro do amor. 
São Gabriel, São Gabriel 
Mensageiro do salvador. 
                 
São Gabriel, São Gabriel, 
Mensageiro da esperança. 
Eu estou aqui cantando 
E lhe pedindo confiança. 
                   
Vá seguindo o seu caminho 
Sem a nada temer. 
Te firma meu irmão 
E confie neste poder. 
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09. O REI DA FORÇA 
                         
O Rei da força, o Rei da força já chegou. 
O Rei da força, o Rei da força está em 
mim 
Pede licença para poder seguir. 
Pede licença para seguir por aqui. 
                         
O Rei da força, o Rei da força está em 
mim 
Ele vem se manifestar. 
Preciso me corrigir 
Para poder trabalhar. 
                         
Preciso corrigir meu pensamento 
Para ir adiante. 
Preciso ter firmeza 
Toda hora e todo instante. 
                        
Peço firmeza ao divino Pai eterno. 
Peço firmeza a senhora da Conceição. 
Peço firmeza a todos seres divinos. 
Peço firmeza ao meu Juramidam. 
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10.  CORDILHEIRA DOS ANDES 
                   
Eu saí em um estudo 
Procurando compreender. 
O mar balanceou 
Uma montanha vi soerguer. 
                  
O soerguimento desta montanha 
Preencheu um continente 
Louvado é meu Pai 
Meu Deus Onipotente. 
                  
No sopé dessa montanha 
Formaram mananciais 
Jorrando água doce 
Salve os períodos glaciais. 
                    
Continuando o meu estudo 
Eu vi formar um grande rio 
Chamado Amazonas 
Riqueza do meu Brasil. 
                     
Salve as nossas florestas  
Salve a Cordilheira dos Andes 
Salve as transformações 
Deste planeta radiante. 
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11. TERRA    (mazurca) 
                     
Terra, Terra, Terra, Terra 
Criadora da humanidade. 
Ela nos dá o nosso sustento 
Com as suas diversidades. 
                    
A Terra gira, a Terra gira, 
A Terra gira em dois movimentos. 
Com as suas espécies 
Supre o nosso alimento. 
                   
A Terra gira, a Terra gira, 
A Terra gira em rotação. 
Com as suas estações 
Se completa em translação. 
                  
E nesse grande sistema 
Está o nosso astro maior. 
Grandeza do nosso Deus, 
O nosso astro Sol. 
                   
Salve o Sol e salve a Lua, 
Salve todos os planetas. 
O espaço sideral 
E também suas estrelas. 
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12. ALTO JURUÁ 
                   
Num sobrevóo 
Bem por cima da floresta 
Daqui estou mirando 
Acompanhando essa orquestra 
                  
Por entre as árvores, 
Animais, rios e flores 
Daqui estou mirando 
Contemplando esses primores 
                 
E pelos rios 
Rodeados de belezas 
Dando prova e testemunha 
Da nossa Mãe natureza 
 
Estou aqui 
Eu vim lhe visitar 
Estou muito contente 
No Alto Juruá 
                
Eu vou seguindo 
Dentro dessa miração 
Confiando no poder 
Da senhora da Conceição 
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Eu agradeço 
De todo meu coração 
Poder estar aqui 
Junto com os meus irmãos 
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13. CHAMADO 
                    
No toque de um tambor 
Eu ouvi me chamar 
No toque de um tambor 
Pom, pom, pom vou me apresentar. 
                   
Aos mistérios das matas 
Desta grande floresta, 
Ao brilho deste verde 
Que aqui se manifesta. 
                  
Esta grande floresta 
É uma riqueza imensa 
Sabendo usar ela 
Cura todas as doenças.       
                   
Aos caboclos destas matas 
Faço a minha saudação. 
Curai todos enfermos 
Nos dê a santa proteção. 
                  
Eu peço permissão 
Aos povos primitivos 
Para eu poder trabalhar 
E habitar dentro desse paraíso. 
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Ó Meu Pai que alegria 
Sinto no meu coração 
De poder caminhar 
Dentro dessa imensidão. 
                 
Continuando esse chamado 
Cheguei num grande vale, 
Do majestoso rio 
De nome Ucayali. 
                
Bem frente eu avistei 
O sopé da grande serra 
Este ponto de equilíbrio 
Do planeta Terra. 
                  
Ó Meu Rei Juramidam 
O nosso Chefe Império 
Peço que vós me ensine 
A decifrar esses mistérios. 
 
Ó Minha senhora Mãe, 
Minha Rainha da glória, 
Peço que vós me ajude 
A conquistar a minha vitória.     
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14. PASSARADA 
                   
Como é lindo este planeta 
Que não para de girar 
E no girar da Terra 
Como é bom se estudar 
                 
Cai chuva, cai chuva, 
Cai chuva, a chuva molha 
Cai chuva, cai chuva, 
Cai chuva e tudo se renova 
                  
E tudo se renova 
O verde fica cintilante. 
Como é linda a nossa floresta 
Com este verde, verde brilhante. 
                    
Vem chegando as passaradas 
Com as suas cantorias. 
E no final da tarde 
O balé é das andorinhas. 
                     
Canta, canta sabiás. 
Canta, canta os pardais. 
Canta, canta os bem-te-vis  
E salve todos os animais. 
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Viva toda a natureza 
Que habita aqui na Terra. 
Ó que linda majestade 
E tudo numa só se encerra. 
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15. FLORESTA ENCANTADA 
                  
O Sol lá nas alturas 
E o brilho da Lua branca. 
Na Terra o verdão do mar 
E a floresta e seus encantos. 
                  
No horizonte um arco-íris 
Com as suas lindas cores. 
Na floresta encantada 
Cheiro de rosas, cheiro de flores. 
                  
Ó Minha grande floresta 
A vós eu peço permissão, 
Assim como os caboclos das matas, 
De ser um de seus guardiões. 
                    
Eu vou seguindo o meu destino 
Procurando uma direção 
Acompanhado com a Rainha 
E o Rei Juramidam. 
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16. CHICO REI 
                 
Lá vem, lá vem, 
Lá vem, lá vem chegando 
Devagarinho se aproximando 
E o nosso Mestre acompanhando. 
                 
Chico Rei, Chico Rei, 
Chico Rei chegou agora. 
Chico Rei aqui na Terra 
Foi mártir e fez história. 
                
Chico Rei, Chico Rei, 
Está aqui com alegria. 
Chico Rei aqui na Terra 
É o patrono da ecologia. 
                
Vamos todos meus irmãos 
Acreditar nas boas novas. 
O que é ruim por si destrói 
O que é bom sempre renova. 
                
Este é o novo tempo 
A nova anunciação. 
Do divino espírito santo, 
Da Rainha da floresta. 
Se alertem meus irmãos. 



 

 

21

                
Este é o novo tempo 
Do mundo vegetal 
Se alertem meus irmãos 
E nos livrai de todo mal 
                
Este é o novo tempo 
Do mundo vegetal 
Me despeço meus irmãos. 
O meu nome é Yaopa 
Na vida espiritual.  
                
Já foi dito é está dito 
O Santo Daime em tudo se soma. 
Viva a nova era 
E o mistério é da Amazónia. 
                    
Esta é a nova era 
Vamos mudar a consciência 
Que a coisa está séria. 
O alerta quem está dando 
Agora é a ciência. 
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17. O PAGÉ 2x  
                  
Eu toco o meu tambor 
E balanço o maracá. 
Eu sou um Pagé 
Estou aqui para curar. 
                 
Eu vou lá na mata 
E colho umas ervas. 
Levo para a tenda 
E fabrico o remédio. 
                 
Eu toco o meu tambor 
E balanço o maracá. 
Está aqui o remédio 
Para você se curar. 
                
Em noite de Lua cheia 
Reúno a minha tribo. 
Em volta da fogueira 
Festejo o seu brilho. 
                
Chamo o Cacique 
Reúno a minha turma. 
Ofereço huní 
Rapé e caiçuma. 
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18. IMPÉRIO INCA     (valsa) 

                   
Eu toco o meu tambor, 
Eu toco o meu tambor. 
Eu toco o meu tambor 
Aqui dentro da floresta. 
                  
Eu chamo os ancestrais, 
Eu chamo os ancestrais. 
Eu chamo os ancestrais 
Aqui pra dentro desta festa. 
                  
Eu chamo o Rei Huascar, 
Eu chamo o Rei Caiano , 
Eu chamo o Rei Ataualpa 
E o caboclo Pizango. 
                  
Subindo a grande serra 
Avistei uma imensidão. 
Este lindo império 
Resgatado por Juramidam. 
                  
Viva o líquido Ayahuasca, 
Viva o Império Inca, 
Viva o Santo Daime 
E viva a nossa Doutrina. 
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19. CABOCLO PIZANGO 2x 
                    
Eu sou o caboclo Pizango 
Estou aqui e vim para dizer 
Irineu olhe na cuia 
E se prepare para aprender 
                   
Irineu seguiu em frente 
Submeteu-se a um duro estágio. 
Acompanhado da Rainha da Floresta 
Aprendeu e recebeu o seu hinário. 
                   
Estou alegre e satisfeito 
Com o conselho que eu dei a Irineu. 
Preparou seu aparelho 
E os ensinos ele recebeu. 
                   
Aqui eu toco o meu tambor 
E nas matas eu rufo caixa. 
Todo mundo vai atrás 
Procurando mais não me acha. 
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20. TUXAUA 
                   
O tambor está batendo (3x) 
Bate tambor 
Bate tambor o Tuxaua aqui chegou. 
                   
Ele marcha em passos firmes, (3x) 
Aqui dentro da roda 
 
Ele trás os mistérios  
Desta grande floresta 
Aqui em nossa volta 
                    
Rhei,rhei, rhei. 
Re, re, re, re, rhei. 
                    
Ele marcha em passos firmes, (3x) 
Vamos se firmar 
 
Ele é curador e tem os conhecimentos  
Da tribo Tupinambá. 
                     
Rhei,rhei, rhei. 
BaLuaê rhá, rhá, rhá. 
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O tambor está batendo,  (3x) 
E sua tribo vai chegando. 
 
Aqui dentro da roda 
De passo em passo 
Eles vão bailando. 
                      
O brilho da Lua cheia 
Está nos iluminando 
E o fogo da fogueira 
Está nos abençoando. 
                      
O Sol lá nas alturas 
Celeste universal. 
Viva os seres divinos, 
Nos livre de todo mal. 
                      
Espalha os remédios 
Levanta os enfermos. 
E os caboclos das matas 
Aqui no nosso meio. 
                    
O tambor está batendo, (3x) 
E nossa festa alegrando. 
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Salve todas as crianças, 
Viva o divino Pai eterno 
E a nossa Mãe soberana. 
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21. SALVE OS ORIXÁS 
                     
Salve os pretos velhos, 
Salve os caboclos guerreiros, 
Salve os orixás 
Aqui neste terreiro. 
                     
Salve as ondas do mar 
E minha Mãe Iemanjá. 
Salve o povo de Aruanda 
E o papai Paxá. 
                     
Salve os caboclos das matas 
E a Rainha da floresta 
Salve São Irineu 
O dono desta festa 
                      
Salve o Sol e salve a Lua, 
Salve toda a natureza, 
Salve os filhos de Ogum 
Que nos dão essa firmeza. 
                      
Salve todos os irmãos, 
Salve todas as irmãs, 
Salve os seres divinos 
E salve todas as crianças. 
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Salve a nossa floresta 
E os seres nela encantados. 
Está aberta as cortinas 
Aqui dentro deste trabalho. 
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22. ORIGEM DA VIDA                 (valsa) 

                   
A esfera da vida 
É fruto de três elementos. 
O ar que respiramos 
É sopro do nosso Pai soberano. 
                   
A matéria que aqui existe 
Na sua origem já foi poeira. 
Se unindo virou forma 
E transformou-se em natureza. 
                   
Completando esses elementos 
Formando assim as três esferas. 
Das partículas virou água  
Gerando a vida aqui na Terra. 
                      
No início tudo era água  
E emergiu um continente. 
Dádiva do nosso Deus, 
O nosso Pai onipotente. 
                       
Ó Que lindas maravilhas 
E que belos oceanos. 
Completando sua criação 
Colocou na Terra o ser humano 
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23. SERRA DO MÓA 
                    
Maré rhei, maré rhei, 
Maré rhei, rhei, rhei, rhei rhou. 
Maré rhei, maré rhei, 
Maré rhei aqui estou. 
                    
Peguei as ondas do mar 
E nelas vou viajando. 
Maré rhei, maré rhei 
E o nosso Mestre acompanhando. 
                    
Firma o teu pensamento 
E preste muita atenção. 
O corpo balança 
Não perda a sua direção. 
                    
Olhei para o firmamento 
Avistei uma constelação. 
Acompanhado com o meu Mestre 
E a virgem da conceição. 
                     
De Leste a Oeste, 
De Norte a Sul, 
Bem no ponto ocidental 
Cruzeiro do Sul. 
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Firmei o meu pensamento 
Fui nessa direção. 
Acompanhado com o meu Mestre 
E junto com os meus irmãos. 
                     
Veja que linda floresta 
Está na sua direção. 
Chegando lá me ajoelhei 
E pedi o meu perdão. 
                     
Me banhei em cachoeiras 
Bebi suas águas boas. 
Agradeço a meu Mestre 
Por estar na Serra do Móa. 
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24. A FORÇA DA JUREMA 
                         
Chamo a força, eu chamo a força, 
Chamo a força, a força vem. 
Chamo a força, eu chamo a força, 
Chamo a força da Jurema. 
                        
Juremê, jurema 
Eu vou lhe acompanhar. 
Na força deste balanço 
Peguei as ondas do mar. 
                       
Balança, balança, 
Nessa força eu vou balançar. 
Para a Rainha do mar 
Eu vou me apresentar. 
                    
Minha Rainha do mar 
Vós perdoe os meus erros passados. 
Eu quero estar com vós 
Sempre ao vosso lado. 
                      
Minha Rainha do mar 
Um pedido eu vou fazer. 
Peço que vós me ensine 
Os mistérios de vossa mercê. 
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Balança, balança, 
Nessa força tenho confiança. 
Eu quero estar com vós  
Dentro da vossa bonança. 
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25. REI TUPÃ 
                                              
Meu Rei Tupã que habita no universo 
A ti eu peço, a ti eu peço. 
Vós que sois o meu guerreiro 
Interceda pelo mundo inteiro. 
                         
Meu Rei tupã que habita na floresta 
Nos defenda com seu arco e sua flecha. 
Vós que comanda esta verdade 
Nos proteja de tanta calamidade. 
                         
Meu Rei tupã desde os tempos remotos 
Nos defenda dos vulcões e terremotos 
Vós que habita aqui na Terra  
Nos proteja nesta nova era. 
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26. DESPEDIDA 
                                 (Tufi Rachid) 
No toque do traí 
Eu vou me apresentar. 
Vou atender ao chamado 
Da nossa Mãe universal. 
                 
Eu vou com muita alegria 
Por que mamãe me chamou. 
Vou atender ao papai 
E o nosso Mestre ensinador. 
                 
Eu vou com muita alegria 
Deste mundo levando saudades. 
Rogando pelos meus irmãos 
E por toda humanidade. 
                   
A vida neste mundo 
É por demais importante. 
Na vida espiritual 
Tudo é brilho e brilhante. 
                    
Me despeço dos meus irmãos 
Deste mundo vou me ausentar 
Na outra eterna vida 
Voltarei para o meu lugar 
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Eu vou sair deste mundo 
E vou com muita alegria. 
Quando o meu Pai me der licença 
Eu voltarei aqui um dia. 
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27. NAS ÁGUAS 
                     
Nas águas doces dos rios 
Nas águas salgadas do mar 
Eu chamo a Rainha da floresta 
A dona desta festa para nos saldar 
                     
Ó Minha Rainha da floresta  
Vós que é Rainha no mar 
Eu peço Ó Mãe natureza 
Que me dê firmeza para eu trabalhar 
                     
Nas ondas do mar, nas ondas do mar 
Nas ondas do mar eu vou viajando 
E a Rainha Oxum 
Vai me acompanhando 
                        
Nas ondas do mar, nas ondas do mar 
Nas ondas do mar eu vou navegando 
E a esses mistérios 
Eu vou me entregando 
                        
Ó Meu são Miguel me dê a luz 
Para eu poder enxergar 
O Reino encantado 
Das profundezas do mar 
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28- VOLTANDO A MINHA ORIGEM 
                          
Estou nas águas, estou nas águas 
Estou nas águas, nelas aprendi 
E vou voltando a minha origem 
A minha Mãe assim pediu    
                           
Estou nas águas, estou nas águas 
Estou nas águas, delas vou saindo 
Eu vou pisando em pé firme 
E trilhando o meu caminho 
                        
Eu agradeço a todos os seres 
Que me acompanharam nessa viagem 
Eu agradeço a minha Mãe  
E o meu Mestre sempre a meu lado 
                        
Eu agradeço a todos os seres 
E a este grandioso mar 
Eu agradeço a minha Mãe 
Minha Rainha Iemanjá. 
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29- ESTUDANDO OS MISTÉRIOS DA 
NATUREZA 2x 
 
 
Eu estou dentro da floresta minha Mãe 
Vivo aqui nesta Fortaleza 
Fazendo os meus estudos 
E aprendendo os Mistérios da Natureza 
 
Da minha Mãe eu peço o vosso brilho 
Do meu Pai eu peço vosso clarão 
Rogo que ilumine o mundo inteiro 
E nos livre de toda escuridão 
                            
Da minha Mãe eu recebo o vosso brilho 
Do meu Mestre eu recebo o discernimento 
Do meu Pai eu recebo a clareza 
Que ilumina todo firmamento 
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30- LUZ DIVINA    

 
              2x                                 (valsa) 

                  
No claro do meu Pai 
Meu Rei Universal 
No brilho da minha Mãe 
Minha Rainha Imperial 
               
No amanhecer do dia 
Tudo se renova 
Renova a esperança 
Na renovada nova aurora 
               
O dia passa o dia finda 
A noite chega vem se aproximando 
É o brilho da minha Mãe 
É a Lua cheia nos iluminando.                 
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31 - SERRA DO MÓA 
                     
A minha Mãe a minha serra 
A minha vida que se manifesta 
A ti a vós eu peço 
De joelhos no chão e de braços abertos 
                    
A minha Mãe minha Rainha 
Minha floresta encantada 
A ti a vós eu peço 
Que aqui também seja minha morada 
                  
Eu vou seguindo no seu caminho 
Com muita paz e com muita harmonia 
Se vós me der permissão 
Voltarei aqui com muita alegria 
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32- O REI DA CURA 
                   (Vanessa Balduyna) 
Concentrado no meu pensamento 
Me lembrei do passado 
Raiou chegou  
No som de um chamado 
 
Rhei  Rhei  Rhei  Rhou 
Rhei  Rhei  Rhei Rhou 
                    
Sabedoria primitiva 
Entrei dentro do seu Reinado 
No jardim de belas flores 
Louvado seja a Deus louvado 
 
Rhei  Rhei  Rhei  Rhou 
Rhei  Rhei  Rhei  Rhou 
                      
Sabedoria primitiva 
Dos nossos ancestrais 
E o jardim de belas flores 
São as plantas medicinais 
 
Rhei  Rhei  Rhei  Rhou 
Rhei  Rhei  Rhei  Rhou 
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A Rainha da floresta 
A pedido do nosso Mestre 
As reuniu no Santo Daime 
Para a cura da humanidade 
 
Cura cura cura cura 
Cura cura cura cura  
Cura cura cura cura 
Cura cura estou curado 
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33- AFIRMAÇÃO DO MESTRE 
 
Se alertem meus irmãos 
Que a força do mal está circulando 
Maior é o poder de Deus  
Com o seu manto nos abençoando                               
 
Eu sou um filho de Deus 
Esta é a nossa afirmação 
É lembrar em Deus do céu 
E receber a sua proteção 
 
Os sinais estão à vista 
Para todos se alertar 
Que o tempo é chegado 
Meus irmãos vamos triunfar 
  
Vamos todos meus irmãos  
Vamos seguir adiante 
Lembrando em Deus no céu 
Toda hora e todo instante. 
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34- ALINHAMENTO 
                   (Márcio Luiz Gomes Rosa) 
Brilhou, brilhou  
O Sol brilhou 
Irradiando nosso planeta 
É a luz do Pai criador 
 
O brilho do Sol  
É uma luz divina 
Reluzente como ouro 
Ornado com prata fina 
 
Lua, Lua, Lua  
Lua maravilhosa  
Dentro do jardim brilhante  
Se destaca vós é uma rosa 
 
Ó Minha virgem Mãe  
Clareai o nosso caminho 
Iluminando os nossos passos 
Na direção do Pai divino 
 
Ó Meu divino Pai  
Que brilha no firmamento 
Nos defenda dos balanços 
E nos mantenha no seu alinhamento 
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Está tudo alinhado 
Jesus, Maria José 
Todos seres divinos 
Espírito Santo e a nossa fé 
 
A fé é o amor  
O esforço e nossa união 
O destino é nosso Deus  
O resultado é a salvação 
 
Meus irmãos vamos ter fé 
Se esforçar por nossa união 
São palavras do nosso Mestre 
O general Juramidam 
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35 – CORDILHEIRA DOS ANDES 
 
Sois Andes, sois Andes 
Sois Andes no mundo se expande 
 
Na ciência da natureza 
Eu vou manifestar 
O valor da nossa cordilheira 
Que no mundo está a brilhar 
 
Sois Andes, sois Andes 
Sois Andes no mundo se expande 
 
O valor da nossa cordilheira 
Se reflete no seu brilho 
O mundo balança 
E vós não perde o equilíbrio 
 
Sois Andes, sois Andes 
Sois Andes no mundo se expande 
 
Como é linda a nossa cordilheira 
Com os seus valores naturais 
Ela jorra água doce 
E forma os seus mananciais 
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Sois Andes, sois Andes 
Sois Andes no mundo se expande 
 
Eu agradeço a nossa cordilheira 
Por proteger a nossa Amazónia 
Que purifica o mundo inteiro 
E o Santo Daime em tudo se soma 
 
Viva Amazónia, 
Viva Amazónia 
E viva o Santo Daime  
Que em tudo se soma 
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 36 – FESTIVAL YAWANAUÁ  
 
Na batida do tambor 
E no som do maracá 
Vou atender ao chamado 
E minha Mãe vai me guiar 
 
Eu vou, eu vou 
E já vou viajando 
A minha Mãe vai me guiando 
E o som do tambor me acompanhando 
 
Eu vou, eu vou 
E já vou me aproximando 
O meu coração sorrindo 
E o povo acenando 
 
Rhei, rhei, rhei, rhou 
É um belo festival 
Do resgate da cultura 
De um povo ancestral 
 
Rhei, rhei, rhei, rhou 
Desta festa vou participar 
Dos divinos ensinos 
Da descendência Yawanauá 
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Eu vou, eu vou 
Seguindo nesta miração 
Acompanhado da Rainha 
E do Rei Juramidam 
 
Eu vou, eu vou 
Desta festa vou participando 
Os ensinos vão baixando 
E o povo se alegrando 
 
Rhei, rhei, rhei, rhei 
Rhei, rhei, rhei, rhei, rhei, rhá 
Viva os divinos ensinos 
Da descendência Yawá 
 
Rhei, rhei, rhei, rhei 
Rhei, rhei, rhei, rhei, rhei, rhou 
Com estes ensinos estou aprendendo 
E com eles aqui estou 
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37 – NO COMPASSO DO TEMPO 
 
Eu estou dentro da floresta 
Minha Mãe, aqui estou 
Recebendo os ensinos 
Do nosso Pai criador 
 
No amanhecer do dia 
Resplandece o vosso brilho 
É o brilho de papai 
E se alegram os passarinhos 
 
Meu Pai olho pro tempo 
E vejo o tempo muito sério 
É o tempo do apuro 
Do nosso Chefe Império 
 
Meu Pai olho pro tempo 
E vejo o tempo muito sério 
Mas é o tempo da colheita 
Do nosso Chefe Império 
 
Vamos meus irmãos 
Vamos todos se firmar 
Que já chegou a nova era 
E tudo vai se renovar 
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Meu Pai olho pro tempo 
E vejo muita alegria 
É o tempo do espírito Santo 
Guiado por nossa Rainha 
 
As profecias estão aí 
Só não enxerga quem não quer 
É o tempo de papai 
De todos seres divinos 
De Jesus, Maria e José 
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38 – NOVO TEMPO, NOVA ERA 
 
Pronto minha Mãe aqui estou 
Vós me mostre a sua direção 
Que eu quero ser um seu guerreiro 
Ó Virgem da conceição 
 
Pronto minha Mãe aqui estou 
Eu sei que o novo tempo já chegou 
Ele é a nova era 
Do nosso Pai criador 
 
Ó Minha virgem Mãe 
A vós lhe peço pra ser um mensageiro 
E peço a todos meus irmãos 
Que sejam guerreiras e guerreiros 
 
Vamos meus irmãos 
Vamos todos seguindo 
Acordem todos os espíritos 
Aqueles que ainda estão dormindo 
 
O novo tempo já chegou 
Ele é do nosso Pai criador 
Se alegrem meus irmãos 
Novo Horizonte já raiou 
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   39 – VIAGEM NA FLORESTA              
                                  (Augusta Cordeiro) 
Viajando pela floresta 
Contemplando as suas belezas 
Observando as suas Paisagens 
Identificando tamanha riqueza 
 
Subindo em um dos seus rios 
Conheci lindas cachoeiras 
São pontos bem naturais 
Ornamentados pela Mãe natureza 
 
Como é linda a nossa floresta 
E é bela a sua primosia 
Lua nova e a águia dourada 
É o símbolo da virgem Maria 
 
Eu dou viva a nossa Mãe 
Ela é a Rainha da floresta 
Verde esperança 
Que na nova era se manifesta 
 
Eu dou viva ao Pai eterno 
Eu dou viva a Jesus cristo redentor 
Termino a minha viagem 
Nas asas da arara e no voo do beija flor 
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40 – O MENSAGEIRO 2x 
 
 
O beija flor voou 
Bateu as suas asas 
Abençoando as nossas casas 
Ele é um mensageiro 
Do nosso Pai criador 
 
O beija flor voou 
Aqui dentro da floresta 
Alegrando a nossa festa 
 Batendo as suas asas 
Atrás de uma flor 
 
O beija flor voou 
Aqui dentro da floresta 
O Santo Daime é o néctar 
Ele tem cheiro de rosas 
E perfume de amor 
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41 – Força do Universo 2x 
 
 
Y rhay rhay yquê 
Y rhay rhay Ká 
Chamo a força da floresta 
Chamo a força do mar 
 
Y rhay rhay yquê 
Y rhay rhay Ká 
Chamo Deus lá nas Alturas 
E o nó vai desatar 
 
Y rhay rhay yquê 
Y rhay rhay Ká 
É a força do universo  
Está aqui para somar 
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42 – O NOVO TEMPO 
 
 
Brilha, brilha, brilha , brilha  
Brilha, brilha e vai brilhando 
Brilha os astros  
E eles estão se alinhando 
 
O Sol lá nas alturas  
E Lua é a nossa guia 
Imaculada Conceição  
Manifestada em Virgem Maria 
 
Ó minha senhora Mãe 
Nos dai força e coragem  
Pra resistirmos os balanços  
E atravessarmos essa passagem  
 
O Sol lá nas alturas  
Brilhando no firmamento 
E em vosso comando  
Está firmado o alinhamento 
 
Ó meu divino Pai  
Nos dai força e coragem  
Iluminai o nosso caminho  
Pra prosseguirmos a nossa viagem  
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Está terminando o velho ciclo 
E iniciando o novo tempo 
Tempo do Espirito Santo 
Vida nova, novo seguimento 
 
O novo tempo é de paz 
É de amor e harmonia  
E o planeta Terra  
Vai receber essa energia 
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43 – O VOO DO GAVIÃO 2x  
 
 
Da copa da arvore  
O gavião piou e me levou 
Ele voou lá nas alturas  
E me levou no brilho de formosura 
 
Voa gavião , Voa gavião 
Voa gavião, Voa gavião 
Batendo as suas asas 
Dentro desta imensidão 
 
Eu vou chegando 
Devagarinho, vou me aproximando 
Pedindo licença a todos os seres 
E com permissão eu vou passando 
 
Voa gavião lá no alto do astral 
Voa gavião lá no alto do astral 
Eu vou pedindo benção a minha Mãe  
E ao nosso Pai celestial 
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44 – Acre, Terra abençoada 
 
 
Ararinha azul me levas a conhecer 
Me faz compreender 
Esse chão sagrado  
Que o Mestre pisou e abençoou 
 
Ouve muito e fala pouco 
Para poder conhecer 
Para poder compreender 
E aprender a conversar  
Com meus caboclos 
 
Acre, Terra abençoada 
Verdejante paraíso 
No amanhecer do dia  
O Sol brilha na floresta  
Tudo se alegra e fica tão bonito 
 
A noite o céu todo estrelado 
Ofuscando lindas cores  
Completando essa harmonia 
Lua Cheia iluminada 
E na madrugada o galo canta  
Anunciando o novo dia   
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Acre, Terra abençoada 
O nosso povo é hospitaleiro 
A Rainha da Floresta  
Escolheu a nossa Terra 
Pra entregar ao nosso Mestre 
A Doutrina do Santo Daime  
E ele levar pro mundo inteiro  
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45 – Sereia 
                                       (Serjão) 
Nas ondas do mar  
Nas ondas do mar sereia  
Nas ondas do mar 
Nas ondas do mar mamãe Iemanjá 
 
Aqui chegou 
Aqui chegou sereia 
Nas ondas do mar 
Nas ondas do mar a encantar 
 
Na Lua Cheia  
Na Lua Cheia mamãe 
Nas ondas do mar a encantar 
No canto da sereia  
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46 – Evolução do tempo 
 
Na evolução do tempo, meu Pai 
Eu vejo tempo muito sério  
Tudo está se apurando,  minha Mãe 
E o desfecho está perto 
 
Há muitos anos já se dizia meu Mestre 
E agora o tempo chegou  
É preciso ter coragem  
E passar no chiqueirador  
 
É preciso ter coragem meu Pai 
Ter firmeza e muita fé  
Agora o tempo chegou  
E é no relho de Marachimbé 
 
Há muitos anos já se dizia meu Mestre 
Pra cada um cuida de si 
Agora o tempo chegou 
E é na lei do Murici 
 
Há muitos anos já se dizia meu Mestre 
E poucos quiseram acreditar 
Agora o tempo chegou 
E todos tem que se limpar 
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O Sol lá nas alturas meu Pai 
Os seus raios estão brilhando 
Brilha, brilha aqui na Terra  
E quem está limpo vai triunfando 
 
A Lua prateada minha Mãe  
Do seu lugar vai acompanhando 
A evolução do tempo  
Que tudo está se transformando 
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47 – Mistérios da Natureza 
                                  (Junaída Mendes) 
Na floresta tem de tudo 
Tudo, tudo ela nos dá  
A floresta é divina, de importância fina 
Pode acreditar  
 

A floresta é um colosso 
É uma suprema majestade 
Ela purifica o ar e provém o sustento 
De todos os seres e da humanidade 
 

Minha Mãe estou aqui  
Pedindo a vossa benção 
Implorando a Jesus  
E ao meu Chefe Império, o Rei da ciência  
 

Do alto da montanha 
Avisto toda esta beleza 
Manifestada no teu ser 
Deus, Deus, Deus 
Mistérios da Natureza 
 

Viva ao Divino Pai Eterno 
Viva todos seres divinos  
Viva Rainha da Floresta 
Viva o nosso Mestre e todos seres vivos. 
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48 – AS MEDICINAS DA FLORESTA 
 
Eu toco o meu tambor 
E balanço o maracá 
Chamo aqui os meus caboclos 
Trazendo as medicinas para nos curar 
 
Chamo a força da floresta 
Chamo a força Ayahuascar 
Chamo aqui os meus caboclos 
Trazendo as medicinas para nos curar 
 
Chamo a força da floresta 
E meus caboclos vem chegando 
Na força da Ayahuasca  
As medicinas da floresta vem nos curando 
 
Os meus caboclos estão aqui  
Eles são ayahuasqueiros  
Trazem remédios bons 
Trazem as medicinas para curar os 
enfermos 
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No rufar do tambor  
Pom pom pom pom pom pom  
Diz o meu papai no seu hinário 
Na luz do Santo Daime  
Dentro desta pomponzada  
Já me considero bom  
 
Eu toco o meu tambor 
E chocalho meu maracá 
A cura é a fé, está em cada um  
Basta querer ir se curar 
Na luz do Santo Daime  
As medicinas da Floresta estão presentes  
É só acreditar 
 
Cura, Cura, Cura, Cura 
Cura Cura Curandeiro 
Na força da Ayahuasca 
Na luz do Santo Daime 
As Medicinas da Floresta  
Estão curando os enfermos 
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49 – AFIRMAÇÃO DA CURA 
                                             (Ana Rosa) 
Canta, canta passarinho  
Canta, canta meu pajé 
No cantar do passarinho 
Ele me ensina a ter fé 
 
Canta, canta passarinho 
Canta, canta e vem cantar 
Ele canta e me alegra 
E me dá força para me curar 
 
Canta, canta Rei Juramidam  
Ele vem cantando 
Trazendo as medicinas 
Que no Santo Daime vão me curando 
 
Canta, canta Rei Juramidam  
Canta, canta e vem cantar 
As chagas de Jesus Cristo 
E São Francisco vão me curar 
 
Recebo a minha cura 
Trago esta afirmação 
Acompanhado da Rainha  
Senhora da Conceição 
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Recebo a minha cura 
Com o poder de meu São Miguel 
De meu senhor Jesus Cristo 
De São Francisco e do anjo Gabriel  
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50 – AVALIAÇÃO 
 
Estou em pé firme meu Pai  
Para me apresentar 
Os meus trabalhos  
Peço pra vós avaliar 
 
Está aprovado meu filho  
Continue sempre assim  
Pedindo por todos  
E lembrando de mim  
 
Meu Pai estou aqui  
Com muita humildade 
Pedindo a vós 
Por toda humanidade 
 
Siga em frente meu filho  
Prossiga o seu caminho  
Olhe as pegadas na areia  
Nunca estarás sozinho 
 
Meu Pai eu agradeço 
De todo meu coração 
Agradeço a minha Rainha  
E ao meu Rei Juramidam  
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Eu vou seguindo o meu caminho  
Devo zelar com cuidado 
Para sempre estar firme 
Caminhando ao vosso lado  
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51 - VIAJANDO PELAS CORDILHEIRAS  
 
Da floresta eu vou saindo  
Eu vou seguindo 
Eu vou subindo 
Vou viajando pelas cordilheiras 
 
Observando suas Paisagens  
Os seus encantos  
Suas montanhas e suas belezas  
Sentindo a força e o poder da natureza 
 
Olho pra frente, olho pro alto  
Olho pros lados  
Vou relembrando todo passado 
Sentindo a presença do meu Mestre ao 
meu lado 
 
Meu Chefe Império, Rei Juramidam  
A vós lhe peço com todo amor 
Por todos os inocentes 
Perante a esta verdade 
Também peço a Mãe de Jesus 
Por toda humanidade 
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Eu peço meu Pai Divino 
Ao Santo Daime,  
Á meu São Pedro 
E a todos seres que habitam este império 
Peço que todos me ensinem  
A aprender estes mistérios 
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HINÁRIO NOVO PLANO 
 

 
 

Solon Brito do Nascimento 
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1 - NOVO PLANO 
                                  (Serra do Môa)                 

Estou aqui minha rainha da floresta 
Perante a vós venho me apresentar 
Estou aqui minha divina mãe 
Diante de vós eu venho vos saldar 
                  
Estou aqui minha divina mãe 
Dentro desta floresta encantada 
Aguardando as vossas instruções 
Para prosseguir a minha caminhada 
                 
As instruções vão chegando devagarinho 
E é mais um passo que vai dando 
Prepare o teu aparelho 
Para navegar dentro de um novo plano 
 
                       IV 
Estou disposto minha divina mãe 
De navegar neste novo plano 
Obedecendo as vossas instruções 
E de passo em passo a ele adentrando 
               V 
Siga em frente meu filho 
Suba este degrau 
Se apresente ao seu divino mestre 
Que é o seu guia e seu general   



 

 

77

               VI 
Estou aqui meu divino mestre 
Perante a vossa presença 
Para aprender os seus ensinos  
E lhe render obediência 
                VII 
Meu filho o teu posto é de guerreiro 
E tenhas fé de chegar 
Prepare o seu aparelho 
Para receber o teu cocar     
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2 – Cavalarias  
               
                  
Lá vem São Jorge 
Montado em seu cavalo branco 
Trazendo cavalarias  
Com a ordem do Espírito Santo 
              
Meu São Jorge guerreiro 
Com a sua espada de luz 
Peço que nos ilumine 
No caminho de Jesus 
                 
Vamos todos seguindo 
Com amor e alegria 
Acompanhados com Jesus 
E a sempre Virgem Maria 
                   
Meu São Jorge guerreiro 
Vai nos iluminando  
E São Miguel Arcanjo 
Vai nos abençoando 
           
Também estão presentes 
Os anjos Querubins  
E nos protegendo  
Os anjos Serafins 
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Vamos todos seguindo             
Com amor e alegria 
Acompanhados com Jesus 
E a sempre Virgem Maria 
               
    
Meu São Jorge guerreiro 
Vai nos iluminando  
E São Miguel Arcanjo 
Vai nos abençoando 
            
Também estão presentes 
Os anjos Querubins  
E nos protegendo  
Os anjos Serafins 
                
São Francisco acena 
E nos mostra o Pai Divino 
E em sua direção 
Vamos todos seguindo 
             
O destino é nosso Deus 
Com sua bandeira branca 
Nos transmitindo alegria 
Amor paz e confiança 
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Vamos todos seguindo 
Para receber a glória 
E dentro desta confiança 
Vamos alcançar nossa vitória 
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3 - BANDEIRA BRANCA 
    
Eu peço paz aos meus eu peço paz 
Peço firmeza 
Para seguir na Nova Era 
Eu peço ao meu Divino Pai Eterno 
Daí-nos firmeza  
E vós abrandai toda guerra 
            
Eu peço paz aos meus eu peço paz 
Peço firmeza  
Ao meu senhor Jesus Cristo 
Eu peço ao meu divino pai eterno 
Daí-nos firmeza 
E nos conduza ao paraíso 
              
Vamos seguindo  
Meus irmãos vamos seguindo 
Dentro dessa firmeza  
Vamos alcançar a nossa vitória 
Eu peço a rainha da floresta 
Minha mãe, daí-nos firmeza  
Nossa Senhora da Glória 
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Vamos seguindo 
Meus irmãos vamos seguindo 
A bandeira do nosso pai ela é branca 
Ornada com a vossa divindade 
É o símbolo 
Que nos preenche de confiança 
               
Vamos seguindo 
Meus irmãos vamos seguindo 
O nosso Mestre ordena 
Levantarmos essa bandeira 
É longa a nossa caminhada 
Mais com ela a nossa vitória 
É certa e verdadeira 
           
Vamos seguindo 
Meus irmãos vamos seguindo 
Vamos seguindo  
Dentro deste Novo Plano 
Acompanhados do nosso Mestre Jesus 
E a divindade vai nos iluminando. 
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 04-SÃO FRANCISCO  
         
 Meu São Francisco e seu Pergaminho 
Nos acompanha nesta estrada 
Na nossa caminhada  
Vai abrindo o caminho 
            
Meu São Francisco também é Padroeiro 
Nos acompanha nesta estrada 
Na nossa caminhada 
És um bom companheiro 
              
Meu São Francisco santo guardião 
Nos acompanha nesta estrada 
Na nossa caminhada 
Junto a sua Oração 
            
Meu São Francisco  
Vai abrindo o caminho 
Nos dando proteção com a sua Oração 
Ao nosso Pai Divino 
              
Lhe agradecemos  
A vossa proteção 
E em sua homenagem  
Vamos cantar a bela Oração 
(ORAÇAO DE SÃO FRANCISCO) 
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05-ESTRADA DO MESTRE JESUS 
                
Na estrada do mestre Jesus, Jesus 
Nela vamos seguindo 
Pedimos conforto ao nosso mestre 
Para seguirmos nos ensinos 
               
Pergunto ao mestre Jesus, Jesus 
Na terra qual é o sentido da vida? 
É amar ao nosso Deus 
E a nossa mãe a Rainha Divina 
          
É ter amor no coração meus irmãos 
Ter firmeza no pensamento 
Seguir o trilho direito 
Cumprindo os dez mandamentos 
          
É ter amor no coração meus irmãos 
Ter firmeza e lealdade 
Olhar para seus irmãos 
E praticar sempre a caridade 
         
É ter amor no coração meus irmãos 
E zelar pela união 
Os hinos estão ensinando 
E presta atenção na minha Preleição 
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É ter amor no coração meus irmãos 
E aprender a perdoar 
A porta está aberta 
Para aquele que quiser praticar 
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06-NANÃ NARY      
   
 Nanã Nary, Nananã Nary 
Nanã Nary mamãe vem nos saldar 
Dou viva o sol, a lua e as estrelas 
Viva todos seres nesta noite de luar 
          
Nanã Nary,  Nananã Nary 
Brilha lá no alto 
Mamãe está aqui 
Ela é a Virgem da Conceição 
A nossa Santa Clara 
Rainha da Floresta mamãe Jaci 
              
Nanã Nary, Nananã Nary 
Brilha lá no alto  
Mamãe aqui está 
Dou viva a Santo Antônio 
Com a sua aliança dando esperança 
Para um casal se formar 
          
Nanã Nary,  Nananã Nary   
Nanã Nary mamãe está nos saudando 
Dou viva a São João  
E seus companheiros 
Aqui neste salão as suas ovelhas 
Ele está pastoreando  
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Nanã Nary, Nananã Nary  
Nanã Nary mamãe tem seus segredos  
Para abrir as portas do céu 
E enxergar a verdade  
O chaveiro é de São Pedro 
            
Mamãe rainha, mamamãe rainha  
Mamãe rainha vai nos guiando 
Se entrelaçam o Sol e a Lua 
E toda a natureza vai se revelando 
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07-FESTIVAL HUNI KUIN 
       
 
Tocam trombetas de Jericó 
E se rompem todas as barreiras 
Os guerreiros estão se levantando 
Para o Nichipan não existe fronteiras 
            
Os anjos tocam as trombetas 
E os caminhos vão abrindo 
Com a força da mamãe jiboia 
Os conhecimentos Huni Kuins 
Vão se expandindo 
             
Os anjos tocam as trombetas 
E bate as asas do Gavião Real 
O Uirapuru com o seu canto 
Alegrando o belo festival 
              
Eu dou viva as passaradas 
Viva as Araras com suas lindas cores 
Colorindo a dança jiboia 
Com canções, som de violões 
E batidas de tambores 
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Eu dou viva ao belo festival 
Viva a alegria aqui neste terreirão 
Eu dou viva a todos seres 
Eu dou viva o Rei Juramidan 
       
No centro do terreirão 
Tem uma fogueira acesa a noite inteira 
Onde circula a dança da jiboia  
Nossa rainha és mistério e natureza 
               
Eu dou viva a Aldeia do Caucho  
E o povo Huni Kuin 
Eu dou viva a todos os pajés 
Viva os txais  
Viva o Japó e o Japiin 
            
Eu dou viva a santa cura 
Viva todas as medicinas 
Eu dou viva o Divino Pai Eterno 
Viva o Santo Daime 
E a nossa doutrina 
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08- KAMPU, KAMPÔ, KAMBÔ 
         
 
Kampu, Kampô, Kambô 
Trazendo a sua vacina 
Ele canta lá no alto e produz 
Boa medicina 
      
Kampu, Kampô, Kambô 
Vem aqui cantar 
Trazendo a tua medicina 
Para nos curar 
            
Kampu, Kampô, Kambô 
Vai aplicando 
Purifica o nosso corpo e nos traz saúde 
E as doenças vão curando 
 
Kampu, Kampô, Kambô 
O teu verde é reluzente 
Onde recebe a luz do Grande Espírito 
Nosso Deus Onipotente 
              
Kampu, Kampô, Kambô 
É lindo o teu cantar 
O teu canto ecoa na floresta 
Principalmente em noite de luar 

Comentado [A1]:  

Comentado [A2R1]:  

Comentado [A3R1]:  



 

 

91

             
Kampu, Kampô, Kambô 
Está afirmando 
Cura, cura, cura, cura, cura, cura 
E as doenças vão curando 
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09- Caboclo Curador 
           
 
Aqui está o caboclo curador 
Ele aqui está  
Ele é rei da cura 
É o Santo Daime para curar 
          
Ele é o caboclo curador 
Ele é o caboclo curador 
Ele cura todas doenças 
E sana toda dor 
        
Relaxe o corpo e centralize  
A sua mentalidade 
Para receber a cura 
Da santíssima trindade 
          
Ele é o caboclo curador 
Ele é o caboclo curador 
Ele sana todas feridas 
E sana toda dor 
          
Centralize sua mentalidade 
Para receber a cura 
Do grande espirito  
Nosso Deus de formosura 
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Ele é o caboclo curador 
Ele é o caboclo curador 
Cura cura cura cura 
Cura cura e já curou 
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10- Ancestralidade 
 
      
Meu pensamento se eleva 
E me leva a ancestralidade 
Do meu espírito 
Tudo se torna verdade 
       
Estou aqui minha divina mãe 
Nossa Senhora da Glória 
Peço a vossa permissão 
Para contar uma história 
    
O meu povo sobrevivia 
Da nossa Mãe Natureza 
Éramos felizes 
Fazendo parte dessa grandeza 
 
Com conhecimento e muita disciplina  
Construímos a nossa nação 
E com esforço 
Fomos formando a nossa tradição 
 
Tatanikê   Tatanikê 
Takaki kakatatã 
Uruxawa xawiki 
Nosso pai nos acompanhando 
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Adorávamos o sol  
E cultuávamos a lua cheia 
Nossa mãe nos ensinando 
Louvado seja toda natureza 
 
Tatanikê   Tatanikê 
Takaki kakatatã 
Uruxawa xawiki 
Nossa mãe nos ensinando 
 
As nossas terras foram invadidas 
Eles se chamavam colonizadores 
Destruíram a nossa nação 
E nos tornamos sofredores 
 
Choro daqui choro dali 
As nossas lágrimas caíram no chão 
Fomos separados 
E os que sobraram foram para a  
escravidão 
 
Tatanikê   Tatanikê 
Takaki kakatatã 
Uruxawa xawiki 
Pedimos ao nosso pai para nos dá o 
perdão. 
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