
1. MEU MESTRE, A VÓS EU PEÇO 
                                                     (Em Pé) 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Sei que Vós tem o poder    
Perdoai as minhas culpas 
E não me deixe esmorecer 
 
Oh! Minha Virgem Mãe 
E Jesus Cristo Redentor 
Perdoai os Vossos filhos 
Pelo Vosso Santo Amor 
 
Oh! Minha Virgem Mãe 
Vós é Mãe do Redentor 
Dai-me força e dai-me luz 
Pelo Vosso Santo Amor 
 
Oh! Minha Virgem Mãe 
Vós é Mãe do Redentor 
Perdoai os meus irmãos 
Pelo Vosso Santo Amor 
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2. ETERNAMENTE EU QUERO SER 
                                                                 (2X) 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Que firme meu pensamento   
Eu quero ser um filho Seu 
De Deus eternamente 
 
Eternamente eu quero ser 
Filho da Virgem Pura 
Da Rainha da Floresta 
De Deus Onipotente 
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3. ESTAMOS UM POUCO LONGE 
 
Estamo(s) um pouco longe 
E é preciso nós chegar   
Obedecendo os ensinos 
Para poder alcançar 
 
Os hinos estão chegando 
E ninguém quer escutar 
Só se levam na ilusão 
E ninguém quer se humilhar 
 
Vamos todos se humilhar 
Com amor no coração 
Ter amor à Virgem Mãe 
E ao nosso Juramidam 
 
Nosso Mestre nos ensina 
Com amor no coração 
Ter amor à humanidade 
E não despreza seus irmãos 
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4. MEU PAI  
 
Meu Pai é Deus 
Oh, Virgem da Conceição   
Tirai-me da ilusão 
Oh, Virgem da Conceição 
 
Oh, minha Virgem Mãe 
Oh, Virgem da Conceição 
Tirai-me da ilusão 
Perdoe a mim com meus irmãos 
 
Perdoe a mim com meus irmãos 
Oh, Virgem da Conceição 
Por Vossa Santa Luz 
Tenha de mim compaixão 
 
Tenha de mim compaixão 
Neste mundo de ilusão 
Que o poder do céu a terra 
O dono é Juramidam 
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5. AGORA CHEGUEI NO CLARO 
 
Agora cheguei num claro 
De Jesus Cristo Redentor   
Aonde está a Virgem Mãe 
E o nosso Mestre Ensinador 
 
Eu dou viva a todo ser 
E a meu Mestre Ensinador 
Eu dou viva à Virgem Mãe 
Que o nosso Mestre acompanhou 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Com alegria e com amor 
Eu quero que Vós me ensine 
Eu trabalhar com este amor 
 
Trabalhar com este amor 
Precisa de perfeição 
Tenho amor ao Pai Eterno 
E à Virgem da Conceição 
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Nosso Mestre vai na frente 
Para nós todos acompanhar 
 

Pra casa da Mãe Divina 
Precisa nós se preparar 
 
Eu agora vou dizer 
E todos nós podemos crer 
O que o Mestre nos ensina 
Quanto mais andar mais vê 
 
Agora vou terminar 
Com alegria e com amor 
A presença de Jesus Cristo 
É o nosso Mestre Ensinador 
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6. SOLIDÃO  
 
Oh, meu Deus que solidão 
E o poder aonde está    
Estou juntinho à minha Mãe 
E aqui mesmo eu quero estar 
 
Eu já te dei e vou te dar 
E ninguém pode tomar 
Que o poder de Deus é grande 
E a Virgem Mãe é quem te dá 
 
Teu irmão sempre te diz 
E tu não quer acreditar 
Quem toma conta e dá conta 
Se deve confiar 
 
Deixa quem quiser pular 
E te componha em seu lugar 
Esteja junto ao seu irmão 
E se prepare para trabalhar 
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Meu Mestre, a Vós eu peço 
E vós sois dono do Poder 
 

Me dê coragem, me dê conforto 
Para mim poder vencer 
 
Seja sempre obediente 
Não tenha nada a temer 
Pise firme com coragem 
E não queira esmorecer 
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7. REI PROFESSOR 
 
Divino Pai 
Rei Criador    
É o nosso Mestre 
Rei Professor 
 
Rei Professor 
É o nosso Mestre 
Que a Virgem Mãe 
Lhe ordenou 
 
A Virgem Mãe 
Lhe ordenou 
É o nosso Mestre 
Rei Professor 
 
Assim na terra 
Como no céu 
É o nosso Mestre 
Rei Professor 
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8. OURO E PRATA FINA 
 
Pedi licença ao meu Mestre 
Para mim com Ele eu falar 
 

Mandou-me que eu voltasse 
Trabalhar e me preparar 
 
Me preparei e voltei 
Conforme eu encontrei 
Em um Salão de nobreza 
O meu Mestre eu cumprimentei 
 
Em ouro e prata fina 
Eu me transformei 
Dentro da pureza divina 
Com meu Mestre eu falei 
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9. MINHA MÃE 
 
Minha Mãe, oh, Mamãezinha 
Oh, Mãe do coração    
Eu a Vós me apresento 
Tenha de mim compaixão 
 
Meu Divino Pai Eterno 
Oh, meu Juramidam 
Eu a Vós peço perdão 
Vós queira me perdoar 
 
Está o Sol, está a Lua 
Para todos se firmar 
Só leva quem merece 
E se fizer por merecer 
 
Para todos vir a mim 
É preciso se firmar 
Ter amor aos seus irmãos 
E não usar da falsidade 
 
Deus te abençoa 
Eu agora vou te mostrar 
Sois um filho de bênção 
E tem muito que trabalhar 
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10. PEDI FORÇA A MEU PAI 
           (2X) 
 
Pedi força a meu Pai 
Pedi força à minha Mãe 
 

     2X Porque eu quero ver 
 

Quero ver o Dono do Mundo 
Nosso Mestre Ensinador 
 
A minha Mãe que me mandou 
Eu vim me apresentar 
Porque eu quero ver 
Quero ver o Dono do Mundo 
Ele é meu Salvador 
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11. LUZ  FINA 
 
Esta Luz é muito fina 
Precisa se respeitar    
Se não fica no escuro 
Sem poder enxergar 
 
Esta Luz é muito fina 
E não é pra se chafurdar 
Ela tem os seus preceitos 
E tem o modo de usar 
 
O Daime é coisa boa 
E não ficou à toa 
Quem souber tomar Ele 
Só apresenta é coisa boa 
 
Só vejo é sabido 
E como eu ninguém quer ser 
Para o fim da batalha 
Eu quero ver como vai ser 
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Só apresenta é coisa boa 
 
Só vejo é sabido 
E como eu ninguém quer ser 
Para o fim da batalha 
Eu quero ver como vai ser 
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12. A LUA TEM O PODER 
 
Estando dentro da verdade 
Estando dentro do poder 
 

Eu tenho tudo, eu tenho calma 
Eu quero ver balancear 
 
Eu tenho força, tenho poder 
E eu não saio do meu lugar 
Eu tenho tudo, eu tenho calma 
Olha o balanço do mar 
 
Meus irmãos, eu vou dizer 
E eu vou afirmar 
Que o nosso Mestre é Deus no céu 
Nas alturas onde Ele está 
 
Eu digo é porque vi 
Meu Mestre foi me mostrar 
O movimento da Terra 
Com o balanço do mar 
 
A Lua tem o poder 
De tudo movimentar 
Ela transmite força na Terra 
E o vento e o mar 
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13. APRECIAÇÃO 
 
Meus irmãos, estou aqui 
Apreciando esta sessão    
O Ser que me acompanha 
É a Virgem da Conceição 
 
Esta bebida é limpinha 
E não faz mal a ninguém 
Muitos querem sujar Ela 
E não dão o valor que Ela tem 
 
Minha Mãe, minha Rainha 
Oh, Virgem da Conceição 
Vós me dê vosso conforto 
Aqui dentro da sessão 
 
Oh, Virgem da Conceição 
Em Vós enxergo um clarão 
Peço que Vós me segure 
E alimpai meu coração 
 
Estou sabendo o que tu pensas 
Que tu vive desprezado 
Viva sempre preparado 
E conte comigo a seu lado 
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14. EU ESTAVA TRABALHANDO 
 
Eu estava trabalhando 
Na mata com meus irmãos 
 

Meu Mestre se apresentou 
E nos saudou com muita atenção 
 
Ele disse para mim 
Oh, que beleza neste Salão 
Trabalhe com firmeza 
No velho Juramidam 
 
Depois Ele saiu 
E eu fiquei com alegria 
Fiquei com meus irmãos 
E a Sempre Virgem Maria 
 
A Sempre Virgem Maria 
Eu senti no meu coração 
Eu vi tantos primores 
E me entregaram em minhas mãos 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Dentro do meu coração 
Peço a Vós que nos perdoe 
As nossas ingratidões 
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15. ESTAVA MIRANDO 
 
Eu estava mirando 
E uma luz me clareou 
 

Firmei meu pensamento 
Em Jesus Cristo Redentor 
 
Segui minha viagem 
Com prazer e com amor 
Encontrei com meu Mestre 
E a Rainha das Flores 
 
Ele disse para mim 
Olha aí o que tu procura 
É a Rainha das Flores 
Uma bela formosura 
 
Olha o que Eu estou te mostrando 
Precisa compreender 
Preste bem atenção 
Te firma com o Poder 
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16. MEU MESTRE, AQUI ESTOU 
 

Meu Mestre, aqui estou 
Até aqui pude enxergar 
 

Que Vós sois uma luz que brilha 
E pode me conformar 
 

Meu Mestre, me perdoe 
O que eu vou lhe perguntar 
Os que tanto lhe abraçavam 
Que não vêm se apresentar 
 

A palavra chegou a tempo 
E eu vou lhe explicar: 
Porque não me vêem lá 
E não podem me enxergar 
 

Não é só dizer: eu sou 
E se fazer de esquecido 
Não sabem o que estão dizendo 
E nem o que estão fazendo 
 

Eu digo para ti 
E para os outros tu citar 
Que a casa da Virgem Mãe 
Não se pode desprezar 
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17. BARCO SEM COMANDANTE 
 
Meus irmãos, cheguei aqui 
Que meu Mestre me mandou 
 

Aqui só vem bem preparado 
Com firmeza e com amor 
 
Meu Mestre, aqui estou 
Eu ouvi Vós me chamar 
É minha obrigação 
Eu vim me apresentar 
 
Eu te chamei aqui 
Quero te orientar 
Que o barco sem comandante 
Não pode navegar 
 
Tenha calma, Senhor Presidente 
E preste bem atenção 
Que as palavras do Mestre 
Não cai nenhuma no chão 
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Os caminhos estão abertos 
Eu aqui estou sorrindo 
 

Porque muitos estão pensando 
Que o Mestre está dormindo 
 
Meus irmãos, prestem atenção 
O Mundo é um gravador 
Não sou eu que estou dizendo 
É o nosso Mestre Ensinador 
 
Agora fiquei sabendo 
Preciso me controlar 
Precisa trabalhar muito 
Para chegar onde Vós (es)tá 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

Os caminhos estão abertos 
Eu aqui estou sorrindo 
 

Porque muitos estão pensando 
Que o Mestre está dormindo 
 
Meus irmãos, prestem atenção 
O Mundo é um gravador 
Não sou eu que estou dizendo 
É o nosso Mestre Ensinador 
 
Agora fiquei sabendo 
Preciso me controlar 
Precisa trabalhar muito 
Para chegar onde Vós (es)tá 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

 

 20 

Os caminhos estão abertos 
Eu aqui estou sorrindo 
 

Porque muitos estão pensando 
Que o Mestre está dormindo 
 
Meus irmãos, prestem atenção 
O Mundo é um gravador 
Não sou eu que estou dizendo 
É o nosso Mestre Ensinador 
 
Agora fiquei sabendo 
Preciso me controlar 
Precisa trabalhar muito 
Para chegar onde Vós (es)tá 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

 20 
 
 
 
 

Os caminhos estão abertos 
Eu aqui estou sorrindo 
 

Porque muitos estão pensando 
Que o Mestre está dormindo 
 
Meus irmãos, prestem atenção 
O Mundo é um gravador 
Não sou eu que estou dizendo 
É o nosso Mestre Ensinador 
 
Agora fiquei sabendo 
Preciso me controlar 
Precisa trabalhar muito 
Para chegar onde Vós (es)tá 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 

 

 20 



18. MESTRE REI 
 
Meu Mestre é meu Rei 
Ele é meu professor 
 

Minha Mãe, minha Rainha 
Vós sois minha protetora 
 
Vós sois minha protetora 
No lugar aonde estou 
Meu Mestre quer me ensinar 
Eu serei merecedor 
 
Tendo fé no Pai Eterno 
Em Jesus Cristo Redentor 
Tu vai lá onde Ele está 
No Trono Superior 
 
Meu Mestre, estou aqui 
Que minha Mãe me mandou 
Porque Vós quer me ensinar 
Se eu for merecedor 
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Eu quero te ajudar 
Para o bem tu trabalhar 
 

Juntinho com teus irmãos 
Cada qual em seu lugar 
 
Eu rogo ao meu Pai Eterno 
E a Jesus Cristo Redentor 
Para todos conhecerem 
O Trono Superior 
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19. PRESENTE DE ANIVERSÁRIO 
                                                         (Valsa) 
 

Este presente é teus anos 
Porque tu sois merecedor 
 

De mim nunca se esqueceu 
Juntinho a ti estou 
 
Deus te dê muita saúde 
Alegria, paz e amor 
Com muitas flores perfumosas 
Para chegar aonde estou 
 
A meu Mestre eu agradeço 
E à Virgem que me mandou 
Quem quiser ficar, que fique 
Se Deus quiser eu vou 
 
Sou eu, sou eu, sou eu 
O Mestre Ensinador 
Eu ensino a quem me procura 
No coração me tem amor 
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No coração me tem amor 
E minhas palavras gravou 
 

Sendo assim já está mais perto 
De chegar aonde estou 
 
Sempre, sempre eu dizia 
Sempre, sempre estou dizendo 
Se é porque não estão me vendo 
De mim estão se esquecendo 
 
De mim estão se esquecendo 
Não sabem o que estão fazendo 
Só se lembram do Padrinho 
Depois que estiver sofrendo 
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Só se lembram do Padrinho 
Depois que estiver sofrendo 
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20. MEU MESTRE É PAI 
 
Meu Mestre é meu Pai 
É meu Rei Juramidam 
 

Peço a Vós que me ajude 
Me afastar da ilusão 
 
Minha Mãe, aqui estou 
Meu Mestre a Vós me apresentou 
Vós me dê minha saúde 
Pelo vosso Santo Amor 
 
Eu dou viva à minha Mãe 
E ao Divino Senhor Deus 
Viva o Menino Jesus 
Que nos a deu Santa Luz 
 
Meu Mestre, me dê conforto 
Porque Vós pode me dar 
Para eu poder resistir 
O que Vós tem pra me mostrar 
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O conforto eu te dou 
Eu vou soltando devagarinho 
 

Conta para os teus irmãos 
O que viu neste jardim 
 
Meus irmãos, senti uma dor 
No Salão de provação 

Precisa nós ter amor 
E abraçar nossos irmãos 
 
Precisa nós ter amor 
E abraçar nossos irmãos 
Conhecer o nosso Mestre 
E gravar no coração 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Me mandaram eu pedir 
Vós ilumine os meus irmãos 
Que estão na escuridão 
 
Esta instrução eu te dou 
E distribui com teus irmãos 
Precisa nós ter amor 
Se afastar da ilusão 
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21. ASSEVERAR 
 

Meu Mestre é meu Pai 
Eu posso asseverar 
 

É no céu e na terra 
Aonde eu chegar 
 

Firmeza, bem firmeza 
O Mestre vai te mostrar 
Firmeza, bem firmeza 
Firmeza em teu lugar 
 

Firmeza, bem firmeza 
Firmeza no coração 
Firmeza vem do amor 
É corda do coração 
 

Meu Mestre está comigo 
Eu digo e torno a dizer 
Quem estiver duvidando 
Tome Daime e venha ver 
 

Meus irmãos, estou dizendo 
O Mestre mandou eu dizer 
Que o povo deste mundo 
Ninguém pode compreender 
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22. INTERNAÇÃO 
  
Meu Divino Pai Eterno 
E Jesus Cristo Redentor 
 

E a Sempre Virgem Maria 
E meu Mestre Ensinador 
 

Valei-me, minha Rainha 
E meu Mestre Ensinador 
Vós me dê Vosso conforto 
A seu filho pecador 
 

Meus irmãos, me acho internado 
Com o Poder Superior 
Com meu Mestre e a Rainha 
Jesus Cristo Redentor 
 

Com meu Mestre e a Rainha 
Jesus Cristo Redentor 
Dentro do Poder Divino 
Meu Mestre me colocou 
 

Meus irmãos, assinei um livro 
Muito me admirou 
Com o Presidente e a Rainha 
E meu Mestre Ensinador 
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23. VAMOS CANTAR 
 

Meus irmãos, vamos cantar 
Os hinos vamos cantar 
 

Que nós tem nossa saúde 
Que o nosso Mestre nos dá 
 

Minha Mãe é Soberana 
E tem tudo para nos dar 
Ela manda estes hinos 
Para todos nós cantar 
 

Para todos nós cantar 
E prestar bem atenção 
Que as flores são muito finas 
E não podem cair no chão 
 

Não podem cair no chão 
Precisa compreender 
Pra depois não estar dizendo 
Que o Mestre não tem saber 
 

Firmeza no pensamento 
Que todos não são iguais 
Cantando estes hinos 
Defendi de muitos mal 
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24. ACOMPANHANDO ESTA MISSÃO 
 
Meu Mestre eu peço conforto 
Vós confortai meu coração 
 

Eu quero seguir com Vós 
Acompanhando esta missão 
 
Se tu queres seguir comigo 
Filho da Virgem Maria 
Te abraça com esta luz 
E esta Estrela que te guia 
 
Esta Estrela que me guia 
Rezo pra Ela todo dia 
Pra meu Mestre Jesus Cristo 
E a Sempre Virgem Maria 
 
A meu Mestre eu me entreguei 
Filho da Virgem Maria 
É só quem tem o Poder 
É dono de todo Saber 
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25. DESERTO ABANDONADO 
 
Eu fiz uma viagem 
Em um deserto abandonado 
 

Com o Poder Divino 
E uma Senhora ao meu lado 
 
Segui minha viagem 
Um pouco atrapalhado 
Em procura de saber 
Se estou certo ou estou errado 
 
Na frente encontrei meu Mestre 
Eu fiquei em pé firmado 
Meu Mestre, me responda 
Se estou certo ou estou errado 
 
Ele me respondeu 
Volte, vá trabalhar 
Trabalhe para não errar 
Que estou sempre a seu lado 
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Eu agora encontrei 
Que há muito tempo eu procurava 
 

Quem quer seguir comigo 
É certo e não errado 
 
Eu agora encontrei 
Suspeita em muita gente 
Eu agora quero ver 
Quem pisa no batente 
 
Meu Mestre, me dê conforto 
E a Virgem da Conceição 
Para eu poder resistir 
Com tanta miração 
 
Na quinta eu viajei 
Na sexta eu recebi 
Este prêmio de valor 
Que meu Mestre me entregou 
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26. PRÍNCIPE ANCIÃO 
 
Eu te dou este prêmio 
Com o Príncipe Ancião 
 

Apresenta aos teus irmãos 
Sexta-feira da Paixão 
 
Sempre eu estou te dizendo 
Sempre estás duvidando 
Quem estás falando contigo 
É o Mestre Juramidam 
 
Meu Mestre, me perdoe 
As minhas ingratidões 
Vós me perdoe os meus crimes 
Neste mundo de ilusão 
 
Teus crimes estão perdoados 
Conforme teu merecer 
Mas todos fiquem sabendo  
Precisa me obedecer 
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Meu Mestre, eu tenho alegria 
Com Vós eu tenho prazer 
 

Reconheço que estou errado 
Tenho que lhe obedecer 
 
Trabalhe sempre humilde 
Não queira se engrandecer 
Sempre escute o que eu te digo 
Deixa quem quiser falar 
 
Eu vi coisa bonita 
No final deste hino 
Meu Mestre foi me mostrando 
E tudo foi modificando 
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27. VALEI-ME, MINHA MÃE 
 
Valei-me, minha Mãe 
Oh, Virgem da Conceição 
 

Peço que Vós me ajude 
Eu me sair desta aflição 
 
Minha Mãe, minha Rainha 
É Vós que tem poder 
Peço que Vós me proteja 
E não me deixe esmorecer 
 
Não me deixe esmorecer 
Oh, Virgem de Nazaré 
Meu Mestre Juramidam 
E o Patriarca São José 
 
A Virgem é minha Mãe 
E eu sei como é 
Viva Juramidam 
E o Patriarca São José 
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28. MEU MESTRE É  BELEZA 
 
Meu Mestre, Oh! Que beleza 
Dentro desta primosia 
 

Dentro desta luz Divina 
Mais clara do que o dia 
 
Meu Mestre é beleza 
Beleza é meu Mestre 
Meu Mestre é beleza 
Beleza é meu Mestre 
 
Meu Mestre, estou com Vós 
Com Vós vou viajar 
Meu Mestre é só um 
Não tem por quem esperar 
 
Não tem por quem esperar 
Tudo pode se dar 
Porque o Mestre sou eu 
E não tem outro em meu lugar 
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Eu já vou viajando 
Dentro da Soberania 
 

Acompanhado com meu Mestre 
E a Sempre Virgem Maria 
 
Olha o que estou te mostrando 
Mais eu tenho para te mostrar 
Quero firmeza em ti 
Para poder viajar 
 
Meu Mestre me deu firmeza 
Com Ele vou me firmar 
Dentro desta luz Divina 
Eu vou me segurar 
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29. DEBAIXO DO SEU PODER 
 
Meu Mestre, eu cheguei aqui 
Debaixo do seu Poder 
 

Faça de mim o que quiser 
E me dê se eu merecer 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Com amor no coração 
Vós nos dê nossa saúde 
Para mim com os meus irmãos 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Porque Vós tem o poder 
Vós olhai para nós 
E não nos deixe esmorecer 
 
Eu não deixo esmorecer 
E todos podem saber 
Que o Mestre ainda existe 
E tem o mesmo poder 
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Meu Mestre, nos dê conforto 
Para nós poder vencer 
 

Que a barra está pesada 
Eu sinto o mundo estremecer 
 
Todos têm que sofrer 
Porque Jesus Cristo sofreu 
Mas todos fiquem sabendo 
Que o Dominador sou eu 
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30. SUBI 
 
Meu Mestre é Divino 
É Cristo Nosso Senhor 
 

É Ele e a Rainha 
Jesus Cristo Redentor 
 
Meu Mestre é Divino 
Seu nome santificou 
Pai e Filho, Espírito Santo 
E meu Mestre Ensinador 
 
Pai Nosso que estás no céu 
Santificado seu nome 
Era assim que eu queria 
E a Sempre Virgem Maria 
 
O mundo está em balanço 
E todos têm que balançar 
Eu vou subir nas alturas 
Um dia eu tenho que chegar 
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Subi, subi, subi 
Eu subi com amor 
 

Fui aonde está meu Pai 
O meu Mestre Ensinador 
 
Subi, subi, subi 
Fui aonde está minha Mãe 
Minha Mãe, minha Rainha 
Me dê licença eu voltar 
 
Subi, subi, subi 
Para me justificar 
Eu voltei devagarinho 
Peguei o balanço do mar 
 
Voltei devagarinho 
Peguei o balanço do mar 
Estou aqui com meus irmãos 
Com hino para nós cantar 
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31. TEMPO COM PERFEIÇÃO 
 
Olhei para o Firmamento 
Vi uma Estrela brilhando 
Fui me aproximando dela 
Era meu Mestre me olhando 
 
Firmei meu pensamento 
Meu Mestre eu enxerguei 
Meu filho, para onde vai? 
Vós me mostre os meus defeitos 
 
Teus defeitos são estes 
Bota todos para trabalhar 
De grande a pequenos 
Todos precisam rezar 
 
Sois Rei em tua Casa 
Presidente e Comandante 
Dentro do teu comando 
Tu pode disciplinar 
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Dentro do teu comando 
Tu pode disciplinar 
 

Com fé na Virgem Mãe 
Pronto eu para te ajudar 
 
Se todos trabalhassem 
Procurassem me ouvir 
Todos viviam bem 
Se orgulhavam em ser felizes 
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32. TEMPO COM PERFEIÇÃO 
 
Chegou, chegou, chegou 
E o tempo u já chegou 
 

E poucos conhecem 
O Mestre Ensinador 
 
Chegou, chegou, chegou 
E o tempo já chegou 
E poucos conhecem 
Cristo, Nosso Senhor 
 
Chegou, chegou, chegou 
O tempo com perfeição 
E poucos conhecem 
A Virgem da Conceição 
 
Chegou, chegou, chegou 
E o tempo já chegou 
Eu apresento o meu trabalho 
A meu Mestre Ensinador 
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Chegou, chegou, chegou 
E o tempo já chegou 
 

É o Mestre, é o Mestre 
É o Mestre Ensinador 
 
Eu dou viva ao nosso Mestre 
A Jesus Cristo Redentor 
Viva a nossa Rainha 
Com a luz do resplendor 
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33. FILHO LEGÍTIMO 
  

Meus irmãos, tenho a certeza 
E eu gravei no pensamento 
 

Que o nosso Mestre é Deus 
E eu prestei um juramento 
 
Eu prestei um juramento 
Porque eu pude entender 
Eu sendo um filho legítimo 
Estou com ele eternamente 
 
Meus irmãos, tenho a certeza 
Do nosso Deus Onipotente 
Que o ano setenta e sete  
Vai bulir com muita gente 
 
Muitos querem, muitos querem 
Muitos querem governar 
Aí eu deixei um Presidente 
Assumindo o meu lugar 
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Os que com ele se entender 
E a Ele escutar 
 

É os que estão comigo 
E eu não posso desprezar 
 
Eu não posso desprezar 
Os que a Ele escutar 
Já estão me considerando 
E eu posso considerar 
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34. NÃO VÁ SE ABISMAR 
 
Eu tenho tudo, eu tenho tudo 
Tenho tudo para te dar 
 

É preciso ir com amor 
E com tudo se conformar 
 
Oh, meu Divino Pai 
Vós sois o Criador 
Vós sois o dono do mundo 
Vós sois Rei do amor 
 
Olhe bem, olhe pra Lua 
Não vá se abismar 
Que o segredo Divino 
Não se pode contar 
 
É preciso entender 
E todos podem acreditar 
Se for preciso eu falar 
Eu mandarei para te citar 
 
Há muito tempo eu venho dizendo 
E ninguém quer escutar 
Depois que estiver chorando 
É que vão acordar 
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Se for preciso eu falar 
Eu mandarei para te citar 
 
Há muito tempo eu venho dizendo 
E ninguém quer escutar 
Depois que estiver chorando 
É que vão acordar 
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35. VENHO DE LONGE  
 
Meus irmãos, venho de longe 
Com a esperança de chegar 
 

Procurando meu porta-voz 
Com certeza de encontrar 
 

Meus irmãos, vamos trabalhar 
Todos precisam rezar 
Para todos nossos irmãos 
Que nesta casa chegar 
 

Ainda ninguém trabalhou 
Agora é que vão trabalhar 
Para todos nossos irmãos 
Que esta casa procurar 
 

Todos têm que abraçar 
Com amor no coração 
Para todos ficar sabendo 
Quem manda é Juramidam 
 

Bem aqui vamos parar 
Não podemos mais conversar 
Que a hora está resumida 
E tu precisa de voltar 
 

49 
 
 
 

35. VENHO DE LONGE  
 
Meus irmãos, venho de longe 
Com a esperança de chegar 
 

Procurando meu porta-voz 
Com certeza de encontrar 
 

Meus irmãos, vamos trabalhar 
Todos precisam rezar 
Para todos nossos irmãos 
Que nesta casa chegar 
 

Ainda ninguém trabalhou 
Agora é que vão trabalhar 
Para todos nossos irmãos 
Que esta casa procurar 
 

Todos têm que abraçar 
Com amor no coração 
Para todos ficar sabendo 
Quem manda é Juramidam 
 

Bem aqui vamos parar 
Não podemos mais conversar 
Que a hora está resumida 
E tu precisa de voltar 
 

 
49 

35. VENHO DE LONGE  
 
Meus irmãos, venho de longe 
Com a esperança de chegar 
 

Procurando meu porta-voz 
Com certeza de encontrar 
 

Meus irmãos, vamos trabalhar 
Todos precisam rezar 
Para todos nossos irmãos 
Que nesta casa chegar 
 

Ainda ninguém trabalhou 
Agora é que vão trabalhar 
Para todos nossos irmãos 
Que esta casa procurar 
 

Todos têm que abraçar 
Com amor no coração 
Para todos ficar sabendo 
Quem manda é Juramidam 
 

Bem aqui vamos parar 
Não podemos mais conversar 
Que a hora está resumida 
E tu precisa de voltar 
 

49 
 
 
 

35. VENHO DE LONGE  
 
Meus irmãos, venho de longe 
Com a esperança de chegar 
 

Procurando meu porta-voz 
Com certeza de encontrar 
 

Meus irmãos, vamos trabalhar 
Todos precisam rezar 
Para todos nossos irmãos 
Que nesta casa chegar 
 

Ainda ninguém trabalhou 
Agora é que vão trabalhar 
Para todos nossos irmãos 
Que esta casa procurar 
 

Todos têm que abraçar 
Com amor no coração 
Para todos ficar sabendo 
Quem manda é Juramidam 
 

Bem aqui vamos parar 
Não podemos mais conversar 
Que a hora está resumida 
E tu precisa de voltar 
 

 
49 



36. FESTA DE ANO 
                            (Valsa) 
 
Eu te dou esta flor 
Com firmeza e com amor 
 

Dou-te de festa de ano 
Com Cristo, nosso Senhor 
 
Minha bença, meu Mestre 
Ele me abençoou 
Peço que vós me segure 
Nas alturas aonde estou 
 
Minha Mãe se apresentou 
Com o Mestre Ensinador 
Eu quero que você passe 
Pertinho aonde Ele passou 
 
Pertinho aonde Ele passou 
Como Mestre Ensinador 
Com todos Seres Divinos 
E o nosso Pai Criador 
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37. TUDO ISTO OBSERVEI 
 
Eu fiz uma viagem 
Com meu Mestre Ensinador 
 

E a Rainha da Floresta 
E mais seres me acompanhou 
 
Meu Mestre me aconselhando 
E eu senti no coração 
Para mim seguir com Ele 
E deixar a ilusão 
 
Tudo isso observei 
Quando a Rainha chegou 
Eu estava pertinho dela 
Pertinho dela estou 
 
Estou pertinho dela 
Com meu Mestre Ensinador 
Para o final da viagem 
Tudo isto me alegrou 
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Vou findar minha viagem 
Com meu Mestre Ensinador 
 

E a Rainha da Floresta 
Com o Poder me levou 
 
Agradeço à minha Rainha 
E a meu Mestre Ensinador 
Com louvor(es) e salva de palma 
Em um Palácio me deixou 
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38. PACIÊNCIA 
 
Eu ia por uma estrada 
Andando desembaraçado 
 

Pensando que ia sozinho 
Ia um companheiro a meu lado 
 
Eu peço e eu vou pedir 
Com as minhas implorações 
Meu Mestre Vós me proteja 
Vós aplainai meu coração 
 
Eu vou pedindo e vou rogando 
À Virgem da Conceição 
Vós aplainai meu coração 
Não me deixe cair no chão 
 
Vá seguindo e vá pedindo 
Dentro desta instrução 
Abraçando todo mundo 
Com amor aos seus irmãos 
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Meu Mestre, minha Rainha 
Senhora da Conceição 
 

Vós não me deixe cair 
Por quem não tem compreensão 
 
Paciência, paciência, 
Com tudo que te aparecer 
Com paciência se vence tudo 
E tudo tu é de vencer 
 
Meu Mestre, minha Rainha 
Me dê para me compreender 
Gravai-me este conselho 
Para nunca me esquecer 
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39. ESPINHOSO 
 
Eu entrei num trabalho 
Achando um pouco espinhoso 
 

Pra falar com o nosso Mestre 
É um pouco sacrificoso 
 
Eu cheguei num palácio 
Tinha um Rei Imperador 
Procurei a conhecer 
É meu Mestre Ensinador 
 
Eu entrei neste palácio 
Com Força Superior 
Para eu me corrigir 
Conhecer o meu valor 
 
Dentro deste palácio 
Tem beleza e tem primor 
Está tudo em nossa vista 
Para quem for merecedor 
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40. EU SAÍ TRABALHANDO 
 
Eu saí trabalhando 
Deste mundo desligado 
 

Me segurei com meu Mestre 
Estou seguro, estou firmado 
 
Meu Mestre, me ajude 
Não me deixe sofrer 
Pisa firme e siga em frente 
Não tem nada a temer 
 
Meu Mestre, minha Rainha 
Do mundo vou desligado 
Vós clareie o meu caminho 
Não me deixe no desamparo 
 
Valei-me, meu Mestre 
Eu não sei como vai ser 
Porque Vós é meu Pai 
E é quem pode me valer 
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Valei-me, minha Mãe 
Vós queira me socorrer 
 

Tem conforto e tem tudo 
Está pertinho de vencer 
 
Daí eu saí mirando 
Uma grande miração 
Quando me chegou o poder 
Da Virgem da Conceição 
 
Daí eu pulei lá fora 
Depois de toda aflição 
Eu estou com meu Mestre 
E a Virgem da Conceição 
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41. AMOR VAMOS CANTAR 
 
Amor vamos cantar 
Vamos cantar amor 
 

Amor para onde vai 
Tu vai, eu também vou 
 
Meu Deus, oh, que beleza 
Nunca vi neste mundo 
Uma luz tão profunda 
Que ilumina todo mundo 
 
Já estava aperriado 
Quando o Mestre chegou 
Ele me deu conforto 
E o conforto me alegrou 
 
Meu Mestre me tirou 
De uma sepultura 
Disse que o setenta e sete 
Vamos vencer com bravura 
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Muitos me chamam Padrinho 
Só sendo para se mostrar 
 

Aproveitando a minha ausência 
E não querem me respeitar 
 
Amor vamos cantar 
Vamos cantar amor 
Amor para onde vai 
Tu vai, eu também vou 
 
Vamos todos trabalhar 
E para os outros não olhar 
Que o tempo já chegou 
E temos que se apresentar 
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42. PEDI FORÇA 
 
Eu pedi força a meu Mestre 
Eu peço força, eu peço força 
 

Para a força me ajudar 
Para eu poder trabalhar 
 
Tudo tem e tudo tem 
Aqui dentro deste poder 
Eu vi a terra se delindo 
Eu vi o mundo estremecer 
 
Eu vi o mundo estremecer 
Eu vi a terra se delindo 
Só enxerga quem toma Daime 
E acorda quem está dormindo 
 
Se acorde quem estiver dormindo 
E venha prestar atenção 
A nossa batalha é comprida 
E vamos ter mais atenção 
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Para a força me ajudar 
Para eu poder trabalhar 
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43. TUA FAMÍLIA 
                (2X - Mazurca) 
 
Tua família tudo tem 
Tudo tem tua família 
 

Tua família tudo tem 
Com certeza tudo tem 
 
Eu cheguei neste palácio 
Com toda satisfação 
Eu agradeço ao meu Rei 
Que me deu esta instrução 
 
Eu agradeço ao meu Rei 
Que me deu esta instrução 
Esta eu vou levar comigo 
Dentro do meu coração 
 
Tua família tudo tem 
Tudo tem tua família 
Tua família tudo tem 
Com certeza tudo tem 
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44. TOMO DAIME 
       
Eu tomo Daime, eu tomo Daime 
Não tenho medo de tomar 
 

Eu estando com meu Mestre 
Nele eu posso me firmar 
 
Eu tomo Daime, eu tomo Daime 
Tomo para viajar 
Ouvir muito e falar pouco 
Pra conhecer meus caboclos 
 
Eu tomo Daime, eu tomo Daime 
Porque acho bom tomar 
Não existe nada difícil 
Se com o Mestre se firmar 
 
Eu aqui vou viajando 
Por aqui tenho que seguir 
Estou convidando sorrindo 
E comigo ninguém quer ir 
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45. O DAIME ME BALANÇOU 
 
O Daime me balançou 
O Daime me segurou 
 

O poder que o Mestre tem 
O mesmo Daime me mostrou 
 
Me concentrei no Presidente 
Logo Ele chegou 
Fiquei alegre e satisfeito 
Em conhecer o seu valor 
 
Fiquei alegre e satisfeito 
Em conhecer o seu valor 
Os que estiverem com ele 
Estão com o Mestre Ensinador 
 
Pedi conforto a meu Mestre 
E à Virgem, que me levou 
Para mim poder chegar 
No lugar aonde estou 
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46.  VAMOS REZAR 
 
Meus irmãos, vamos rezar 
Pra ajudar o nosso Mestre 
 

Pra Ele nos defender 
E nos livrar de todo mal 
 
Não vejo ninguém rezar 
Só escuto é conversar 
Quando o tempo chegar 
Em que vão se segurar? 
 
Vamos todos trabalhar 
E nossas contas ajustar 
Porque Jesus vem aí 
E esta luz não nos faltar 
 
Muitos vão se arrepender 
E não queiram se aborrecer 
Porque o nosso Mestre vem 
E sabe o que vai fazer 
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47. GOLPE DE AMARGURA 
 
Oh, meu Divino Pai 
Meu Mestre Ensinador 
 

É Vós quem me domina 
Neste mundo pecador 
 
Meu Mestre Ensinador 
Aonde está o seu dizer 
A ruína que se faz 
É só pra ver o corpo sofrer 
 
Estou pedindo, estou implorando 
Por toda a minha família 
Vós olhai para mim 
Minha Sempre Virgem Maria 
 
Meu Mestre, eu venho passando 
Muitos golpes de amargura 
Vós perdoai os erros 
Desta pobre criatura 
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Eu sei que tu vens passando 
Muitos golpes de amargura 
 

Abraçar quem te procura 
E todos têm que procurar 
 
Meu Mestre, eu sempre digo 
Eu com vós quero aprender 
A sorte a gente é quem faz 
Se trabalhar e compreender 
 
Meu Mestre, se estou errado 
Vós queira me perdoar 
Vós aumente a minha luz 
Pra meus defeitos eu enxergar 
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48. TRABALHANDO SOZINHO 
 
Meus irmãos, eu vou contar 
A minha situação 
 

Estou trabalhando sozinho 
A benefício do meu irmão 
 
O trabalho estava serrado 
E com calma eu estava firmado 
Pensando que estava só 
E meu Mestre estava ao meu lado 
 
Meu Mestre, me dê licença 
Eu com vós quero falar 
Estou trabalhando sozinho 
E não tenho por quem chamar 
 
Estás trabalhando sozinho 
E não vá se orgulhar 
Te segura com firmeza 
E deixa ficar como está 
 
Meus irmãos, o Mestre me disse 
Eu a Ele vou escutar 
Precisa trabalhar muito 
Pra matéria eu dominar 
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49. ESTOU AQUI  
 
Estou aqui porque meu Mestre me chamou 
com amor 
A Virgem Mãe e Jesus Cristo Redentor 
 
Vim receber as instruções que vós me deu 
com amor 
Da Virgem Mãe e do nosso Pai Criador 
 
Vá trabalhando e vá zelando este caminho 
com amor 
Eu não esqueço de ti juntinho a mim 
 
Sempre zelando as flores deste jardim 
com amor 
Sempre cantando e relembrando este amor 
 
Meu Mestre, eu seu que Vós tem tudo pra  
nos dar com amor 
Vós sois Jesus, o nosso Pai Criador 
 

 
 
 

                                68 
 
 
 
 
49. ESTOU AQUI  
 
Estou aqui porque meu Mestre me chamou 
com amor 
A Virgem Mãe e Jesus Cristo Redentor 
 
Vim receber as instruções que vós me deu 
com amor 
Da Virgem Mãe e do nosso Pai Criador 
 
Vá trabalhando e vá zelando este caminho 
com amor 
Eu não esqueço de ti juntinho a mim 
 
Sempre zelando as flores deste jardim 
com amor 
Sempre cantando e relembrando este amor 
 
Meu Mestre, eu seu que Vós tem tudo pra  
nos dar com amor 
Vós sois Jesus, o nosso Pai Criador 
 

 
 
 

                                      
68 

49. ESTOU AQUI  
 
Estou aqui porque meu Mestre me chamou 
com amor 
A Virgem Mãe e Jesus Cristo Redentor 
 
Vim receber as instruções que vós me deu 
com amor 
Da Virgem Mãe e do nosso Pai Criador 
 
Vá trabalhando e vá zelando este caminho 
com amor 
Eu não esqueço de ti juntinho a mim 
 
Sempre zelando as flores deste jardim 
com amor 
Sempre cantando e relembrando este amor 
 
Meu Mestre, eu seu que Vós tem tudo pra  
nos dar com amor 
Vós sois Jesus, o nosso Pai Criador 
 

 
 
 

                                     68 
 
 
 
 
49. ESTOU AQUI  
 
Estou aqui porque meu Mestre me chamou 
com amor 
A Virgem Mãe e Jesus Cristo Redentor 
 
Vim receber as instruções que vós me deu 
com amor 
Da Virgem Mãe e do nosso Pai Criador 
 
Vá trabalhando e vá zelando este caminho 
com amor 
Eu não esqueço de ti juntinho a mim 
 
Sempre zelando as flores deste jardim 
com amor 
Sempre cantando e relembrando este amor 
 
Meu Mestre, eu seu que Vós tem tudo pra  
nos dar com amor 
Vós sois Jesus, o nosso Pai Criador 
 

 
 
                                
 

68 



A Virgem Mãe e o Patriarca São José 
tem amor 
O vosso filho, o nosso Salvador 
 
Meu Mestre, eu peço amor, paz e alegria 
aonde estou 
Uma limpeza no meu coração 
 
Pra resistir tudo enquanto aparecer  
com amor 
Neste trabalho junto com meus irmãos 
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50. ANIVERSÁRIO DO IRMÃO 
 
O hinário está formado 
Aniversário de um irmão 
 

Entrei dentro da verdade 
E alegrou meu coração 
 
A verdade é muito séria 
E vamos prestar atenção 
Estando dentro da verdade 
A palavra é sim ou não 
 
Fui corrigir um passado 
Que um amigo me contou 
Estando dentro da verdade 
O passado não vigorou 
 
O Mestre nos ensina 
Ele ensina qualquer um 
Aqueles que compreender 
E a verdade conhecer 
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Estando dentro da verdade 
Precisa bem se olhar 
 

Que a verdade é Divina 
E com mentira não vai lá 
 
Eu tomei Daime, eu tomai Daime 
Eu tomei Daime pra valer 
Porque eu queria ver 
E a verdade eu conhecer 
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51. VÁ SEGUINDO 
 
Vá seguindo e vá seguindo 
Como eu estou te ensinando 
 

Não te escusa deste trabalho 
Que tem uma luz te iluminando 
 
Esta luz que te ilumina 
É o Mestre Juramidam 
Se muitos fizessem assim 
Não tinha nenhum atrasado 
 
Alguém fala de ti 
Tem muitos olhos te olhando 
Mas ninguém olha pra si 
E não tão pouco se corrige 
 
Meu filho, estou aqui 
Sou o Mestre Juramidam 
Vá seguindo neste caminho 
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Meu Mestre, eu vou seguindo 
Procurando a retidão 
 

Só quero que Vós me ajude 
E a Virgem da Conceição 
 
Quando te achar sozinho 
No mundo da ilusão 
Tu chama pelo meu nome 
Meu Mestre Juramidam 
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52. ESTOU TRABALHANDO 
 
Estou trabalhando para vós me ajudar 
Pequenininho, não quero me engrandecer 
 

Que tem uma parte que eu desejo a conhecer 
Confio em Vós, que não me deixa esmorecer 
 
Tás trabalhando procurando conhecer 
Tenho prazer, tenho tudo para tu ver 
Foi dos primeiros que veio me procurar 
Eu tenho tudo, tenho tudo para te dar 
 
Tás trabalhando pra pertinho de mim chegar 
Tu toma Daime, só procura trabalhar 
O teu trabalho no invisível tem valor 
O que precisas tu me pedes, eu te dou 
 
Este trabalho tem força e é profundo 
Não tem igual e ele é o maior do mundo 
Vou te ajudar para poder trabalhar 
De algumas coisas precisa te ausentar 
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Meu Mestre, eu peço amor, paz e harmonia 
Na minha casa com toda minha família 
 

É para mim poder viver tranqüilo 
Pertinho de Vós, dentro da Soberania 
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53. TRANCADO 
 
Eu cheguei num trabalho 
Nem tudo eu posso dizer 
 

Entrei dentro de um trancado 
Difícil de compreender 
 
Eu pedi força ao meu Mestre 
Para mim poder romper 
Pedi conforto à Rainha 
Só Vós pode me valer 
 
Quando me chegou o socorro 
Do meu Mestre e a Rainha 
Daí chegou-me um semblante 
Conforto que eu não tinha 
 
Daí eu segui em frente 
Do mundo despreocupado 
Quando eu pensei que não 
Meu Mestre estava ao meu lado 
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Pode seguir em frente 
Agora que começou 
 

Quando saí do trancado 
Na frente é que tem primor 
 
Ninguém queira acertar 
O seu relógio com o meu 
Porque estás em meu domínio 

  E quem te domina sou eu 
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54. A MEU MESTRE ME APRESENTO 
 
A meu Mestre eu me apresento 
A meu Mestre me apresentei 
 

Vós me dê paz e amor 
E firmeza onde estou 
 
Meu Mestre a Vós eu peço 
Porque Vós tem pra nos dar 
Vós dai saúde aos doentes 
Que o poder Vós é quem tem 
 
Tenho saúde, eu tenho tudo 
Tenho tudo para vos dar 
Cada um cuide de si 
Para poder alcançar 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
E com Vós não posso teimar 
Dai saúde a quem não tem 
Para poder triunfar 
 
Dou saúde a quem não tem 
Eu quero ver triunfar 
Depois que tiver saúde 
Não queira se apresentar 
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55. OLHANDO PRA LUA 
 
Tu estás olhando pra Lua 
Mais clara do que o dia 
 

Tu não queira te enfadar 
De lutar com rebeldia 
 
Mostra tua luz de amor 
Pra teus irmãos e tua família 
Tu olha pra Virgem Mãe 
E pro teu Mestre que te guia 
 
Esta luz que te ilumina 
É da Sempre Virgem Maria 
Sempre anda em tua frente 
E te clareia igual o dia 
 
Não querem se unir contigo 
E não procuram união 
Quando procurar é tarde 
Não tenho a dar satisfação 
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56. POR AÍ ANDANDO 
 
Saí por aí andando 
Com meu Mestre eu me encontrei 
 

Eu a Ele me encostei 
Fiz minhas implorações 
 
Eu a ele me encostei 
Fiz minhas implorações 
Eu fiz uma consagração 
Em nome do meu irmão 
 
Meu Mestre, Vós sois Pai 
Dono do meu coração 
Dai firmeza e dai amor 
Saúde para o meu irmão 
 
Vou fazer o teu pedido 
Porque tu sabe pedir 
Pra isso eu estou te ensinando 
Tu a mim se dirigir 
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Tem muitos por aí 
Que a mim não sabem pedir 
 

Se precisa, tu me pede 
Porque tu sabe pedir 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
E não me enfado de pedir 
Vá sempre me ensinando 
Eu a Vós me dirigir 
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57. CRUZEIRO UNIVERSAL 
 
Olhei para o firmamento 
Vi o Cruzeiro Universal 
 

Ouvi o brado de uma corneta 
Em um quartel-general 
 
Eu entrei neste quartel 
Eu vi o nosso General 
Andando de passo em passo 
Com seu brilho divinal 
 
O comandante deste quartel 
Eu não posso dizer quem é 
Onde residem todos poderes 
De Jesus, Maria e José 
 
Jesus, Maria e José 
Todos indicam como é 
É de tenente a coronel 
E de mais altos oficiais 
 
Eu em frente eu vi primor 
E de contente eu fiquei pasmado 
Eu vi à minha direita 
Meu Presidente a meu lado 
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58. MEU PAI, OH, QUE BELEZA 
 
Meu Pai, oh, que beleza 
Neste lindo luar 
 

No ressono da meia-noite 
Vejo o seu poder brilhar 
 
No ressono da meia-noite 
Ouvi um galo cantar 
Era um ser divino 
Que veio me despertar 
 
Oh, meu Divino Pai 
Meu Mestre Ensinador 
Defendei-me do inimigo 
Nesta estrada do amor 
 
Segue teus passos em frente 
Sem medo e sem pavor 
Sua viagem é comprida 
E contigo aqui estou 
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Segui teus passos em frente 
Com esperança de alcançar 
 

Ouvindo gente rezar 
E muitos seres conversar 
 
Assim meu Mestre me disse 
Neste lindo luar 
Precisa muita firmeza 
E coragem para enfrentar 
 
Vou terminar meu passeio 
Neste lindo luar 
Dentro do Poder Divino 
Tem tudo que procurar 
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59. PALÁCIO DA INTENDÊNCIA 
 
Meus irmãos, fiz uma viagem 
Fui ao Palácio da Intendência 
 

Eu vi gente encarcerada 
Por falta de obediência 
 
Se todos meus irmãos vissem 
O traço da desobediência 
Todos viviam humilhado 
E o nosso Mestre respeitava 
 
A desobediência é grande 
Está em toda a humanidade 
O nosso Mestre está olhando 
Aqui dentro desta irmandade 
 
Vamos todos trabalhar 
E ao nosso Mestre obedecer 
Não obedecendo ao Presidente 
Todos nós vamos sofrer 
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Cada um tem seu lugar 
Conforme o que merecer 
 

Se souber trabalhar 
E não quiser se engrandecer 
 
Meus irmãos, estou contando 
Como o Mestre me ordenou 
Eu digo é porque vi 
Que meu Mestre me mostrou 
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60. MESA DE CENTRO 
 
Eu tomei Daime com meu Presidente 
Dentro de um lindo Salão 
 

Em uma mesa de centro 
Da Virgem da Conceição 
 
Esta mesa é bem ornada 
De flores bem enfeitada 
De luzes, diversas cores 
Aonde está o nosso Jesus 
 
Aonde está o nosso Jesus 
Com amor à Santa Cruz 
Nos dando a Santa Luz 
E nos mostrando os nossos defeitos 
 
Nos mostrando os nossos defeitos 
Quem quiser, trabalhe e aproveite 
Que o tempo está findado 
E pra depois não tem mais jeito 
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61. SAÍ A PASSEIO 
 

Eu saí num passeio 
No Plano Superior 
 

Aonde está a Virgem Mãe 
E o nosso Mestre Ensinador 
 
Fui à mesa de julgamento 
Com referência ao Senhor 
Com seu filho Jesus Cristo 
Com ordem superior 
 
Na mesa de julgamento 
Todos vão se apresentar 
Ninguém queira se assustar 
Quando o acocho chegar 
 
Vamos todos, meus irmãos 
E não devemos se escorar 
Que dentro do julgamento 
É onde está o nosso perdão 
 
No ano setenta e oito 
Até o tempo mudou 
Quem puder que se segure 
Aonde o Mestre deixou 
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62. O TEMPO SE PASSOU 
 
O tempo se passou 
E o tempo renovou 
 

Agora eu vou executar 
Os que não me escutou 
 
Vamos todos, meus irmãos 
Vamos ligar um pouquinho 
Que o tempo estava longe 
Agora está pertinho 
 
Há tempo eu venho avisando 
E ninguém está ligando 
Eu faço que não estou vendo 
E tudo estou observando 
 
Daqui estou olhando 
Quando tu fala em meu nome 
Alguém diz que é mentira 
E sai por aí te xingando 
 
Alguém diz que é mentira 
E com razão de te xingar 
Porque nunca se corrige 
E não tem o que mostrar 
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63. EU DIGO, ESTAVA MIRANDO 
 
Eu digo, estava mirando 
Com minha Mãe me encontrei 
 

Vós sois minha Mãe Santa 
E vós tenha pena de mim 
 
Vai me contando o que tu sente 
Não tema de vir a mim 
Estou aqui para atender 
Os que o Mestre obedecer 
 
E por que me acho sozinho 
Dentro de uma amplidão 
Vós como Mãe de ternura 
Tenha de mim compaixão 
 
Alguém pode pensar assim 
Que tu vive desvalido 
Mas tu tem um Pai Divino 
E sois um filho querido 
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Oh, Virgem Mãe Divina 
Não me deixe esmorecer 
 

Eu quero estar com Vós 
Eternamente, se eu merecer 
 
Eternamente, se eu merecer 
Agora vou te dizer 
Te firma em meu nome 
Que tudo é fácil de vencer 
 
Eu agradeço à minha Mãe 
E o Mestre que me mandou 
Vim me apresentar pra Ela 
Ela me deu o meu valor 
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64. ESTA LUZ EU DOU PRA TODOS 
                                                                 (2X) 
 
Esta luz eu dou pra todos 
É para todos enxergar 
 

O povo está caçoando 
E querem comigo brincar 
 
Vamos todos trabalhar 
E não queiram me judiar 
Eu vou se eu quiser ir 
Se eu não for, posso mandar 
 
Vamos todos, meus irmãos 
Pra seus malfeitos olhar 
Porque se caçoar 
Eu mudo pra outro lugar 
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65. SEGUINDO POR AQUI 
 
Vai seguindo por aqui 
Com teu carinho e teu respeito 
 

Sempre conte comigo 
Tomar Daime não é defeito 
 
Vou te mostrar meus direitos 
Porque não estou satisfeito 
Só trabalham para desmanchar 
O que eu saí e deixei feito 
 
Por isso é que eu digo: 
E quem quiser, ache ruim 
Não se entende com o Presidente 
Já estão por fora de mim 
 
Já não estou bem satisfeito 
E tem mais coisa por aí 
É porque não tomam Daime 
Trabalhar e se corrigir 
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Não tem necessidade 
Deste grande sacrifício 
 

De sair de suas casas 
Ir trabalhos por aí 
 
Deixei os caminhos abertos 
E só trabalha pra entupir 
Quando se achar apertado 
Não tem caminho pra seguir 
 
Pisem firme, meus irmãos 
E não devemos esmorecer 
Trabalhar com mais cuidado 
Que o chicote vai arder 
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66. DIFERENÇA DE OUTRO JARDIM 
 
O meu Mestre me deu uma flor 
Com diferença de outro jardim 
 

É para mim poder me alegrar 
Os maus pensamentos de mim se 
afastar 
 
Meu Mestre é bom e tem tudo para nos 
dar 
Eu afirmei e eu posso afirmar 
Que tudo tem para nada nos faltar 
Se trabalhar e com Ele se firmar 
 
Eu sou a luz e tu sois o resplendor 
Que resplandece pra toda irmandade 
Estou dizendo, pode trabalhar 
Eu prometi e eu não posso te faltar 
 
Tu sois um filho e não faz mal a 
ninguém 
Tu tem amor mas não dão o teu valor 
Devagarinho, todos vão enxergar 
O teu valor, o teu Mestre é quem te dá 
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67. DEI CORDA 
                        (2X)       
 
Eu dei corda, eu dei corda 
Eu agora vou colher 
 

Estou dizendo, estou falando 
E ninguém quer me obedecer 
  
Estou colhendo e vou colher 
E eu já sei o que vou fazer 
Todos têm que me obedecer 
É sob pena de morrer 
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68. MEU MESTRE, ME AJUDE 
 
Meu Mestre, me ajude 
Estou nas alturas, no terceiro andar 
 

Eu peço a Vós que me proteja 
E não me deixe derribar 
 
Tem o quarto e tem o quinto 
E tem o sexto é para ti subir 
Se está seguro na minha palavra 
Está difícil de tu cair 
 
Meu Mestre, eu reconheço 
Vós é o Chefe de toda a nação 
Vós afirme o meu pensamento 
E me defenda da ilusão 
 
Tudo isto eu estou sabendo 
Não é preciso ninguém dizer 
Alguém tem que sofrer 
Para poder me obedecer 
 
Custa caro esta palavra 
Para todos eu vou citar 
É para todos ficar sabendo 
Que é preciso lhe respeitar 
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69. VERDADE NA MÃO 
 
Estou aqui com a verdade na mão 
Para expandir pra todos meus irmãos 
 

Os que procurar e tiver boa intenção 
 

É porque não é brincadeira 
Que se joga e sai brincando pelo chão 
 
Esta verdade tem um dono e tem poder 
Pequenininho, não quero me 
engrandecer 
Com a Divindade é só quem pode ser 
Só enxerga se tomar Daime 
Trabalhando e procurando conhecer 
 
Com esta verdade não se pode brincar 
Ela é divina e é preciso respeitar 
Não tem convite, não se pode convidar 
Se convida é erro fraternal 
Com a Divindade não se pode brincar 
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70. MEU PAI 
 

Meu Pai, meu Pai 
Vós me dê o seu amor 
 

Para mim seguir com Vós 
Com Jesus Cristo Salvador 
 

Minha Mãe, oh, minha Mãe 
Vós me dê o seu amor 
Vós olhai para mim 
Nesta missão que eu estou 
 

E tem primor, e tem primor 
Nas alturas aonde eu vou 
Vós vai me dando amor 
E tudo se transforma em flor 
 

O seu poder, o seu poder 
Só acredita se ver 
Tudo é com sacrifício 
Se trabalhar pra merecer 
 

Eu vi, eu vi 
A minha Mãe quando chegou 
A Sempre Virgem Maria 
Com meu Mestre Ensinador 
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71. EU FIZ UMA CONCENTRAÇÃO 
 
Eu fiz uma concentração 
No Divino Senhor Deus 
 

Quando o meu Mestre falou 
E ele sendo o mesmo Deus 
 
Tu foi Tenente e Coronel 
Depois passou a General 
Hoje tu sois um comandante 
Que brilha o Estado Maior 
 
Vá trabalhando com cuidado 
Sempre prestando atenção 
Respeitando todo mundo 
E dê valor aos seus irmãos 
 
Meu Mestre, a Vós agradeço 
E recebo de coração 
A Estrela que vós me deu 
Pra trabalhar com meus irmãos 
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Te encosta ao Presidente 
Ele tem boas instruções 
 

Dei pra Ele com amor 
E o mesmo entrega em suas mãos 
 
O teu caminho é este 
Nele não tem arrodeio 
Contigo ninguém não pode 
Olha o garrancho no meio 
 
Se bota passo por cima 
E comigo não tem segredo 
O poder de Vós é grande 
E de nada eu tenho medo 
 
Debaixo do seu poder 
Tudo eu hei de vencer 
É na terra e é no mar 
Nada eu tenho a temer 
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72. ESTOU AQUI 
 

Estou aqui, eu estou aqui 
Eu estou firme no meio deste Salão 
 

Eu sou o Mestre que te ensina 
Tu expandir pra todos nossos irmãos 
 

Estou aqui, eu estou aqui 
Estou aqui, prestando atenção 
Os que não querem cantar hinário 
Sai por aí procurando a perdição 
 

Vamos todos cantar hinário 
Vamos deixando a ilusão 
Não sou eu quem estou falando 
É a Senhora da Conceição 
 

A Senhora da Conceição 
Tem os seus filhos todos no coração 
Ela não quer ver nenhum perdido 
Nas trevas da escuridão 
 

Não vá fazer como muitos estão fazendo 
Tu fica firme em seu lugar 
Os que não querem ouvir o hino 
Deixa comigo e eu não sei o que vai dar 
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73. PALÁCIO REAL 
 
Meus irmãos, ouvi uma voz 
Nas profundezas do mar 
 

Que o Palácio do Rei 
É preciso respeitar 
 
Aqui dentro do meu recinto 
Olhe bem, senhor comandante 
Vejo gente quase sem veste 
Entrançando aqui por dentro 
 
Aqui dentro deste recinto 
Eu não deixo de olhar 
Cada um que se corrija 
E faz favor me respeitar 
 
Falo uma vez, eu falo duas 
As três não quero falar 
Faço por compreender 
E veja o que vão receber 
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Preparei meu comandante 
Pra todo mundo gostar 
 

Ele está preparado 
Pra fazer o que eu mandar 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
E Vós sois o Salvador 
Vós me dê o vosso conforto 
Para eu vencer com amor 
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74. MEU MESTRE ME MOSTROU 
 
Meu Mestre me mostrou 
E eu fiz a declaração 
 

Porque muitos adoecem 
É a falta de união 
 
Adoece um irmão 
E ninguém faz concentração 
A bem da saúde dele 
E dá conforto a seu irmão 
 
Dá conforto a seu irmão 
E a ele dá a mão 
Pra ele sentir conforto 
E prazer no coração 
 
Vamos todos, meus irmãos 
Firmar esta união 
Pra dar gosto ao nosso Mestre 
E à Virgem da Conceição 
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75. CHAVE DO CORAÇÃO 
 
Estou aqui, eu te dou esta chave 
Esta chave é do meu coração 
 

É para ti abrir o teu coração 
Mas é sabendo que o dono Sou eu 
 
Meu Mestre, a Vós agradeço 
O presente que Vós me deu 
Esta chave eu vou guardar 
Até um dia quando Vós me procurar 
 
Esta água sempre eu tenho aqui 
É para todos que quiser beber 
Eu recomendo para não toldar 
Que fica feio para depois vim beber 
 
Meu Mestre, a Vós eu imploro 
Porque Vós é quem tem pra nos dar 
Vós nos dê a nossa saúde 
Nos dê conforto para nada nos faltar 
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Até um dia quando Vós me procurar 
 
Esta água sempre eu tenho aqui 
É para todos que quiser beber 
Eu recomendo para não toldar 
Que fica feio para depois vim beber 
 
Meu Mestre, a Vós eu imploro 
Porque Vós é quem tem pra nos dar 
Vós nos dê a nossa saúde 
Nos dê conforto para nada nos faltar 
 
 
 

 
106 

 
 
 
 
 

75. CHAVE DO CORAÇÃO 
 
Estou aqui, eu te dou esta chave 
Esta chave é do meu coração 
 

É para ti abrir o teu coração 
Mas é sabendo que o dono Sou eu 
 
Meu Mestre, a Vós agradeço 
O presente que Vós me deu 
Esta chave eu vou guardar 
Até um dia quando Vós me procurar 
 
Esta água sempre eu tenho aqui 
É para todos que quiser beber 
Eu recomendo para não toldar 
Que fica feio para depois vim beber 
 
Meu Mestre, a Vós eu imploro 
Porque Vós é quem tem pra nos dar 
Vós nos dê a nossa saúde 
Nos dê conforto para nada nos faltar 
 
 

 
106 



76. PODE FALAR QUEM QUISER 
 

Pode falar quem quiser 
E por isso não tem perigo 
 

Agora encontrei um texto 
Que deu certinho comigo 
 

Não baixe seu pensamento 
E não deve pensar asneira 
Aconteça o que acontecer 
Não perca sua carreira 
 

Tem o bom, tem o ruim 
Você pode pensar assim 
Pelo jeito que estou vendo 
Não está acreditando em mim 
 

Meu Mestre, estou sabendo 
Que a falta está em mim 
Bastante a flor do mundo 
Que o Senhor entregou pra mim 
 

Meu Mestre, confia em mim 
Eu confio no Senhor 
Estou vendo é um Supremo 
Um poder superior 
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77. MEU MESTRE, ESTOU AQUI 
 
Meu Mestre, estou aqui 
Com a flor que eu recebi 
 

Vim apresentar ao Senhor 
O valor Vós é quem diz 
 
Vá trabalhando sempre assim 
Sem a nada temer 
Sempre encostadinho a mim 
E não queira esmorecer 
 
Meu Mestre, me dê conforto 
Para mim poder vencer 
Só me encontro é com tortura 
E eu não sei como vai ser 
 
Pise no chão devagar 
Que ninguém sinta estremecer 
Pode fazer o que quiser 
Sempre o errado é você 
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78. LOUVADO É MEU PAI 
                                          (Valsa) 
 

Louvado é meu Pai 
E a Virgem Maria 
 

Louvado é meu Mestre 
A luz que nos guia 
 

Louvado é meu Mestre 
A luz que nos guia 
Louvado é Jesus 
E a Virgem Maria 
 

Louvado é Jesus 
E a Virgem Maria 
Louvado é o menino 
Que me trouxe aqui 
 

Louvado é o menino 
Que te trouxe aqui 
E a Virgem Maria 
Encostadinha a ti 
 

Me sinto feliz 
De ser e eu sou 
Encostado a meu Mestre 
O nosso professor 
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79. DESPEDIDA 
 
Eu pedi licença ao meu Mestre 
Eu tomei Daime, estava trabalhando 
 

Fiz um trabalho, pois é minha obrigação 
Eu não sabia o que estava se passando 
 
Eu trabalhando avistei uma multidão 
Eu conheci, fiquei observando 
Era uma irmã do mundo se separando 
 
Me deu a mão e de mim se despediu 
Disse pra mim: adeus, até um dia 
Se houver licença, eu voltarei aqui um dia 
 
Fiquei pasmado e meu coração parou 
Eu fiquei triste com aquela separação 
Entreguei a meu Mestre e à Virgem da 
Conceição 
 
Meu Mestre, eu a Vós peço conforto 
Me dê firmeza e confortai meu coração 
 

E para mim poder resistir 
Apresentar esta passagem a meus irmãos 
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80. ESTOU TE VENDO 
                               (2X) 
 
Estou te vendo, estou te olhando 
Sim, Senhor 
 

Estou por dentro do teu pensamento 
Sim, Senhor 
Tenha cuidado 
Sim, Senhor 
 
Estou sabendo o que está acontecendo 
Sim, Senhor 
 

Olhe pra mim, olhe pra mim 
Sim, Senhor 
Olhe pra mim 
Sim, Senhor 
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81. EU CONFIO NO MEU MESTRE 
 
Eu confio no meu Mestre 
Que tudo hei de vencer 
 

Eu confio na Rainha 
Que veio me resplandecer 
 
Sempre estou te dizendo 
Que o culpado não sou eu 
Eduque seu pensamento 
Para nós poder se entender 
 
Preste atenção seu trabalho 
E não queira se sujar 
Trabalhe para o futuro 
Te colocar em meu lugar 
 
Resmungue quem resmungar 
Censure quem censurar 
Este é o meu desejo 
Te colocar em bom lugar 
 
Meu Mestre, eu estou entendendo 
O que Vós está me dizendo 
Vós dê entender pra todos 
Para todos compreender 
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82. VI JESUS CRISTO 
 
Meus irmãos, vi Jesus Cristo 
Nosso Mestre Ensinador 
 

Eu vi na pessoa dele 
Um Poder Superior 
 
Vi encostadinho a Ele 
Seres que lhe acompanhou 
No tempo de sua missão 
Que no mundo Ele passou 
 
Meu Mestre, me dê conforto 
Vós confortai meus irmãos 
Estou na porta de um clamor 
Oh, Virgem da Conceição 
 
Meu Mestre, me dê conforto 
E Vós olhai para mim 
Eu penso que Vós está longe 
Vós está por dentro de mim 
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Tenha calma e tenha calma 
E paciência um bocadinho 
 

Tudo que te aparecer 
Nada pra ti é ruim 
 
Tome Daime, tome Daime 
Não queira se engrandecer 
De viva a Deus nas alturas 
E teu valor quem dá sou eu 
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83. BOM DIA, MEU ILUSTRE 
                                                  (2X) 
 
Bom dia, meu ilustre 
O que estás pensando? 
 

A confiança é a mesma 
Sempre te considerando 
 
Meu Mestre, estou aqui 
Em Vós (es)tava pensando 
Se eu tenho perdão 
Vós vá me perdoando 
 
Vamos para frente 
Não tem o que está pensando 
Cada um dá o que tem  
E tudo estou observando 
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84. ESTA LUZ 
 
Esta luz que te ilumina 
É do teu Mestre Ensinador 
 

É da Sempre Virgem Maria 
E do nosso Pai Criador 
 
Meu Mestre, me ajude 
E Vós tenha de mim compaixão 
Eu peço a Vós que me proteja 
E me defenda de uma traição 
 
Vá sempre me escutando 
E como eu estou te ensinando 
É pra você não querer se misturar 
Com quem anda no mundo vagando 
 
Meu Mestre, me ajude 
E disso eu quero me defender 
Escutando os vossos conselhos 
E tenho que lhe obedecer 
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85. LÁ VEM TEMPO 
 
Lá vem tempo e lá vem tempo 
Lá vem o tempo chegando 
 

Ninguém está compreendendo 
O que o tempo está dizendo 
 
Lá vem tempo e lá vem tempo 
Lá vem o tempo rolando 
Eu agora quero ver 
Quem para o tempo está olhando 
 
Lá vem tempo e lá vem tempo 
Lá vem o tempo quebrando 
Quem quiser correr que corra 
E quem está firme fica olhando 
 
Meu Mestre, me dê conforto 
Para o tempo eu resistir 
Só faço o que Vós me manda 
E não querem me ouvir 
 
 
 
                                           

117 
 
 
 
 

85. LÁ VEM TEMPO 
 
Lá vem tempo e lá vem tempo 
Lá vem o tempo chegando 
 

Ninguém está compreendendo 
O que o tempo está dizendo 
 
Lá vem tempo e lá vem tempo 
Lá vem o tempo rolando 
Eu agora quero ver 
Quem para o tempo está olhando 
 
Lá vem tempo e lá vem tempo 
Lá vem o tempo quebrando 
Quem quiser correr que corra 
E quem está firme fica olhando 
 
Meu Mestre, me dê conforto 
Para o tempo eu resistir 
Só faço o que Vós me manda 
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86. JARRO DE FLORES 
                                         (2x) 
   
Olhe aqui o que eu tenho pra te dar 
Como é lindo o anoitecer 
 

Este jarro de flores tão lindo 
O morrer é igualmente ao nascer 
 
Vou deixar esta lembrança contigo 
Este lindo jarro de flor 
Vejo tanta luz te iluminando 
É do nosso Mestre Ensinador 
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87. GRAÇAS A DEUS 
 

Esta luz que recebemos 
É do nosso Pai Criador 
 

Nós devemos respeitar 
E zelar com mais amor 
 

Meu Mestre, qual é o sentido 
Que vejo Vós por dentro de mim? 
Tu é meu e eu sou teu 
Eu posso dizer assim 
 

Graças a Deus, graças a Deus 
Tenho que dar para os meus irmãos 
Eu tenho amor, tenho alegria 
Eu apresento a meus irmãos 
 

Graças a Deus, graças a Deus 
Tenho que dar para os meus irmãos 
Eu tenho paz, tenho harmonia 
É bonito para os meus irmãos 
 

Meus irmãos, estou dizendo 
Aqui só tem que se trabalhar 
Sou eu, sou eu, sou eu 
E o saber o Mestre é quem dá 
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88. VOU CONTAR 
 

Vou contar pra meus irmãos 
A altura que eu fiquei 
 

Sem ter quem me desse um conforto 
E ao meu Mestre eu me entreguei 
 

Com meu Mestre eu me firmei 
E à Virgem Mãe eu implorei 
Eu não sei se eu estava dormindo 
Eu sei que me transformei 
 

O sono da eternidade 
Isto eu observei 
Estou ligado com meu Mestre 
E por isso eu voltei 
 

Eu digo para os meus irmãos 
Aqui não veio nenhum pra ficar 
Todos têm que voltar 
E ao nosso Mestre se apresentar 
 

Se apresentar ao nosso Mestre 
É o que Ele determinar 
Porque Ele é o dono 
E coloca todos em seus lugares 
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89. PARA TODOS 
 
Esta luz eu dou pra todos 
E ninguém não quer enxergar 
 

Eu ensino é com amor 
E só trabalham pra me manchar 
 
Meu Mestre, estou aqui 
E Vós tenha de nós compaixão 
Vós perdoai os nossos irmãos 
Neste mundo de provação 
 
Eis aqui tu com teu Presidente 
Não é possível, eu não vou separar 
Olha aqui o lugar que ocupa 
Tenha cuidado e vamos trabalhar 
 
Eu olho aqui, eu olho acolá 
Não tenho outro que  
Coloque em seu lugar 
 

Tenha calma e olhe pra mim 
Com paciência e vamos trabalhar 
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90. FIRMEZA 
 
Firmeza, bem firmeza 
Segure pra não faltar 
 

Você deve ter mais firmeza 
A quem você deve amar 
 
Meu Mestre, estou sabendo 
Estou vendo que eu errei 
Eu sei que Vós está me vendo 
E outra eu não farei 
 
Eu prometo ao meu Mestre 
Perante a esta sessão 
Vós não me falte com a Santa Luz 
Que outro erro eu não cometo 
 
Você está sabendo 
Está vendo como é 
Aonde você estiver 
Sua presença é a do Presidente 
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91. SAÍ PROCURANDO 
 
Eu saí procurando 
Tudo que eu preciso 
 

Eu cheguei num Salão 
Lá estava uma Senhora 
 
O piso deste Salão 
É de um azul enfeitado 
De umas ramagens de flores 
Que quase eu fiquei encantado 
 
Isto aqui é um segredo 
Não conte pra ninguém 
Eu digo para os meus irmãos 
O valor se dá a quem tem 
 
Receba este presente 
Te dou de bom coração 
Não querem te obedecer 
Estás com o relho na mão 
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92. MEU PENSAMENTO 
 
Adiantei o meu pensamento 
Até que enfim com meu Mestre eu falei 

 

Por transmissão de pensamento 
Eu trabalhei até que cheguei 
 
O meu Mestre disse pra mim 
Vá trabalhando e pense sempre assim 
Tudo aquilo que eu te falei 
Sempre em ti estou esperando 
 
Trabalhou e soube trabalhar 
Fez um caminho para ti seguir 
Aqui também tem uma escada 
Que tu fizeste para ti subir 
 
Vou te dizer e vou te mostrar 
Não queira coisa para atrapalhar 
Sempre alegre zele este caminho 
Olhe pro tempo e veja como está 
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93. TRONO 
 
Fui ao trono do meu professor 
Lá eu vi tantas maravilhas 
 

Lá Ele me recebeu 
Com distintivo do mesmo Senhor 
 
Meu Mestre, eu a Vós me apresento 
Por Vós sou determinado 
Vim apresentar minhas provas 
E nenhuma foi desclassificada 
 
É verdade e é bem verdade 
A verdade eu te direi 
Estas provas que vem passando 
Por elas todas eu passei 
 
Meu Mestre, a Vós eu lhe peço 
Por este Cruzeiro Sagrado 
Se acaso eu merecer 
Vós pode me dar o resultado 
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94. VOU TE MOSTRAR 
 
Vou te mostrar a coisa como está 
Ninguém quer mais acreditar em mim 
 

É porque tu sois meu mensageiro 
Se não creio em ti, também não creio em mim 
 
Estou olhando e não sei como vai ser 
Olho pro tempo e não sei como vai ficar 
Só é bonito o relho batendo 
E eu quero ver quem a mim vem reclamar 
 
Vou te dizer se caso acontecer 
Se alguém daqui te expulsar 
Estou aqui pronto pra te levantar 
Eu não desprezo a quem procura me ajudar 
 
Meu Mestre, eu peço amor, paz e harmonia 
Nesta irmandade da Sempre Virgem Maria 
Isto pra mim não seria bonito 
Não é bonito se acontecer 
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95. SEGUE O TEU CAMINHO  
 
Segue o teu caminho 
Não tema perigo 
 

Olha o que eu te entreguei 
Por que queres fugir? 
 
Meu Mestre estou sentido 
Querem me trair 
Eu sei que Vós está me olhando 
E de Vós não posso fugir 
 
Eu estou aqui 
Ninguém faz mal a ti 
Tiraram a conta errada 
Por não saber diminuir 
 
De dois eu faço quatro 
De quatro eu deixo um 
Diminuo e multiplico 
E no fim não fica nenhum 
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Diminuo e multiplico 
E no fim não fica nenhum 
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96. VOU MOSTRAR 
 
Vou mostrar pra meus irmãos 
As coisas como vão mudar 
 

No quartel tem um comandante 
As instruções Ele vai mostrar 
 
Aqui tu sois o comandante 
Bota todos para trabalhar 
É de grande a pequeno 
Todos têm que lhe respeitar 
 
As instruções você tem 
E você pode executar 
Coloque todos em seu lugar 
Cuidado pra não amarrotar 
 
Cuidado pra não amarrotar 
E você pode executar 
Quem não quiser lhe obedecer 
Volte e venha me entregar 
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Todos têm que se apresentar 
Ao Comandante ao chegar 
 

As ordem vêm lá das alturas 
Como o Presidente ordenar 
 
Vou mostrar pra meus irmãos 
As ordens que o Mestre me entregou 
Eu peço a todos que me ajude 
Para nós sermos vencedores 
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97. BANDEIRA 
 
Meus irmãos, nesta bandeira 
Meu Mestre me colocou 
 

Aonde reina a paz e o amor 
Aonde está o Salvador 
 
Esta bandeira é divina 
Ela reside nas alturas 
Mas ninguém está sabendo 
Que ela é quem me segura 
 
Quem estiver enganado contigo 
Cuide em se desenganar 
Eu te entrego ouro em pó 
E tu pode disciplinar 
 
Vejo aqui alguém puxar 
Para em ti não acreditar 
O parafuso está acochando 
Eu não sei aonde vai quebrar 
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Acho bom que se corrijam 
E contigo se unir 
 

Para todos compreenderem 
Que a minha pessoa está em ti 
 
Tenho dois em um corpo só 
O Presidente e o Comandante 
Para o resumir das contas 
Ficam dois em um só 
 
Assim eu queria todos 
Mas não quiseram me ouvir 
Saindo desta sombra 
Eu não sei aonde vai cair 
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98. ESTOU SATISFEITO  
 
Estou satisfeito com as ordens que eu te 
entreguei 
Já estou sabendo que as coisas vão 
mudar 
 

Assim é que se trabalha 
Conte comigo e contigo aqui estou 
 
Estou mostrando que aqui o dono sou eu 
Quem duvidar não sabe o que perdeu 
Estas ordens que eu te entreguei 
Pode executar e quem te manda sou eu 
 
Eu agora para todos vou mostrar 
Os desobediêntes, a disciplina vai solar 
Todos têm que se chegar ao Presidente 
E o meu comando todos têm que 
respeitar 
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99. O DAIME É O NOSSO PAI 
 
O Daime é o nosso Pai 
É nosso irmão e companheiro 
 

É Ele é quem nos cura 
E nos livra de todo mal 
 
O Daime é o nosso irmão 
Não se escusando de tomar 
Dentro d’Ele tem tudo 
Que o amigo procurar 
 
Vamos todos, meus irmãos 
Trabalhar e se firmar 
Vamos crer em Jesus Cristo 
Nosso Mestre Ensinador 
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100. ESTÁS COM FIRMEZA 
                                           (Valsa) 
 
Tu estás aqui com firmeza 
E te componha em teu lugar 
 

Te segura com firmeza 
Com firmeza pode falar 
 
Vou mostrar pra meus irmãos 
Eu não tenho fingimento 
Quem eu sou para o meu Mestre 
Quem meu Mestre é pra mim 
 
Olho aqui neste quartel 
Eu não posso colocar outro 
Porque está em teu comando 
Fica feio entrar outro 
 
Olha o que estou te mostrando 
Não queira se recusar 
Escutando o que eu te digo 
Deixa quem quer resmungar 
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Eu te dou este apoio 
E foi apoiado por todos 
 

Porque nós somos filhos da terra 
E na terra somos colhidos 
 
É um trabalho perdido 
Quem pular em tua frente 
Porque é só para sofrer 
E pedir conforto à gente 
 
Tu estás vendo este Salão 
Isto é o globo mundial 
Isto está em teu comando 
Temos que abraçar todos 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Aqui chegou-me o final 
Vós dê o entender pra todos 
Pra não manchar minha moral 
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101. OBRIGAÇÃO 
                             (2X) 
 
O meu Mestre me mandou 
Cuidar da minha obrigação 
 

É para mim nada temer 
Com amor no coração 
 
Meus irmãos, o Mestre me disse 
E eu gravei no coração 
Aqui quem manda é Ele 
E eu vim cumprir uma missão 
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102. IA SAINDO 
 
Meus irmãos ia saindo 
Devagar para não sentirem 
 

Mas o meu Mestre me atalhou 
E me mandou eu vir aqui 
 
Meus irmãos, estou aqui 
Porque meu Mestre me mandou 
Ninguém queira se assustar 
Com o que pode acontecer 
 
Meus irmãos, estou aqui 
Porque meu Mestre me ordenou 
Quem quiser ache ruim 
Eu vim fazer o que Ele mandou 
 
A viagem está comprida 
E a corda está encurtando 
Estou me achando diferente 
E os meus gestos estão mudando 
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103. HOMEM  
          (Mazurca) 
 
O homem sendo homem 
Não precisa entrar em trança 
 

O homem sendo homem 
Nunca perde a confiança 
 
O homem sendo homem 
Não precisa entrar em trança 
O homem sendo homem 
Nunca perde a esperança 
 
O homem sendo homem 
Não precisa entrar em trança 
O homem sendo homem 
Não precisa marcar distância 
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104. EMPOSSAMENTO 
                                  (Valsa) 
 
O meu Mestre me entregou 
O lugar de assessor 
 

Tendo a mesma função 
Que o nosso irmão ocupou 
 
Vós é quem me entende 
Eu não vim me oferecer 
Eu sei que Vós tem poder 
Pode fazer e desfazer 
 
Tu não veio te oferecer 
Todos têm que entender 
Na terra vale quem tem saber 
E aqui quem merecer 
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105. SAUDAÇÃO 
 
Eu estava trabalhando 
Quando o meu Presidente chegou 
 

Com aquela diplomacia 
Me abraçou e meu saudou 
 
Meu irmão eu estou aqui 
Com amor no meu coração 
Eu vim te dar um aperto de mão 
Pela patente que o Mestre te entregou 
 
Meu irmão, não queira saber 
O prazer que o Mestre tem 
Em te entregar esta riqueza 
Da Virgem Mãe, do nosso Pai Criador 
 
Meu irmão, eu vou te dizer 
Não queira se engrandecer 
Aqui quem quiser é com você 
Quem não quiser sempre é com você 
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106. PROCURANDO 
 
Meu Mestre, estou lhe procurando 
E com Vós quero me entender 
 

Te dou força, eu te dou força 
Pra o que tu quiser fazer 
 
Meu Mestre, estou lhe procurando 
E com Vós quero me entender 
Aqui dentro da verdade 
Nada tu pode esconder 
 
Meu Mestre, estou entendendo 
O que Vós quer fazer de mim 
Seja o que Vós quiser 
E me dê se eu merecer 
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107. DEUS É A SAÚDE 
 
Deus é a saúde 
Deus é a paz, Deus é o amor 
 

Quem quiser suas coisas feias 
Já não vai pra onde eu vou 
 
Vou mostrar pra meus irmãos 
Que eu sou o Mestre Ensinador 
Todos têm que se corrigir 
E respeitar meu assessor 
 
Respeitar meu assessor 
Com alegria e com amor 
Quem colocou foi a Virgem Mãe 
E eu como Mestre Ensinador 
 
Quem quer duvidar que duvide 
E ninguém vai aonde eu vou 
Pra depois saírem dizendo 
Que o Mestre me enganou 
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108. VÃO SEGUINDO 
 
Vão seguindo e vão seguindo 
Com a luz do resplendor 
 

Pra onde está Virgem Mãe 
E o teu Mestre Ensinador 
 
Fui com nosso Presidente 
À presença do Criador 
A Virgem Mãe nos recebeu 
Com o nosso Mestre Ensinador 
 
A Sempre Virgem Maria 
E Jesus Cristo Redentor 
Nosso Mestre nos mandou voltar 
Pra o lugar que nos deixou 
 
Eu dou viva ao nosso Mestre 
É o nosso protetor 
Dou viva à nossa Rainha 
Que nos deu o nosso valor 
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109. UM, DOIS E TRÊS 
                                       (2X) 
 
É um, é dois, é três 
É quatro, é cinco, é seis 
 

Quem não estiver compreendendo 
Tome Daime outra vez 
 
Eu estando com meu Mestre 
Estou com o meu Presidente 
Estou com todos seres divinos 
Aqui está o meu presente 
 
Vou mostrar pra meus irmãos 
O valor deste presente 
Quem não estiver acreditando 
Tome Daime e vamos em frente 
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110. ESTOU VENDO 
 
Estou vendo que Papai é Deus 
Mamãe, a Virgem Maria 
 

Vós me dê Vosso conforto 
Minha Sempre Virgem Maria 
 
Minha Sempre Virgem Maria 
Oh, Virgem da Conceição 
Vós me perdoe os meus erros 
Neste mundo de ilusão 
 
Os teus erros estão perdoados 
Aqui dentro da Santa Luz 
Olha aqui sua obrigação 
E veja bem sua missão 
 
Veja bem sua missão 
E pise devagar no chão 
Que tu tem um compromisso 
Com a bela noite de São João 
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111. ESTOU AQUI 
 
Estou aqui, sempre estou contigo 
O que eu te digo, sempre eu te direi 
 

Eu te peço que tenha cuidado 
E não queira esmorecer 
 
Eu te peço que tenha cuidado 
Porque trabalha com esta irmandade 
Quando tu estiver fracassado 
Pode olhar que estou a seu lado 
 
Meu Mestre, eu peço com todo amor 
Pelo Santo Nome de Jesus 
Eu peço a Vós que me dê conforto 
E Vós aumente a minha luz 
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112. DIVISÃO 
 
Estou preparado pra fazer uma divisão 
Quem não te quiser comigo não tem perdão 
 

Tiro daqui, mudo pra outro lugar 
Eu quero ver como é que vai ficar 
  
Tu estás sabendo, quem te entregou fui eu 
Estou satisfeito em saber que recebeu 
De hoje em diante, o que tu fizer está feito 
Eu quero ver quem a mim vem reclamar 
 
Tu estás aqui em meu lugar de assessor 
A minha Mãe foi quem te colocou 
A Estrela brilha com seu resplendor 
Dou viva a minha Mãe e ao nosso Pai Criador 
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113. SÓ QUERO QUE ME ESCUTE 
 
Só quero que me escute 
Não tem alteração 
 

Cumpra com sua obrigação 
Dentro da sua missão 
 
Cada um que se corrija 
Procure se tem defeito 
Eu te coloquei aqui 
Ninguém pense que é pra enfeite 
 
Todos podem olhar 
Quem quiser pode falar 
Eu te coloquei aqui 
Pra dar respeito a meu Lar 
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114. OLHE O TEMPO 
 
Meus irmãos, olhem pro tempo 
E vejam o tempo como está 
 

Que o tempo não engana 
E não tem dó de ninguém 
 
Estou por dentro, estou por dentro 
Do que Vós está dizendo 
O tempo está se passando 
E ninguém está entendendo 
 
Ninguém está entendendo 
E dizem que estão sofrendo 
Os ensinos estão aí 
Não vejo ninguém aprendendo 
 
Estou avisando pra todos 
Pra depois não estar correndo 
Que as ordens que vêm aí 
Ninguém ficar me aborrecendo 
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115. ORDEM SUPERIOR 
 
Meu Mestre, estou aqui 
Com ordem superior 
 

Aonde Vós está, estou 
Assim Vós me ensinou 
 
Vá seguindo sempre assim 
Se defenda da ilusão 
Eu te ensino é com amor 
Dentro do meu coração 
 
Meu Mestre, estou sentindo 
Prazer no meu coração 
Eu sei que Vós me ensina 
Me livrar da ilusão 
 
A ilusão está grande 
É de cortar coração 
Mas sabendo traçar ela 
Vira poeira no chão 
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116. VULCÃO 
 
Meu Mestre, estou aqui 
Com Vós eu vim me entender 
 

As coisas que me aparecem 
Só Vós pode resolver 
 
Estou com o meu Presidente 
Aqui está meu assessor 
Nós fecha tudo na mão 
Eu faço do mundo um vulcão 
 
Estou com o meu Presidente 
Aqui está meu assessor 
 

Eu faço a terra tremer 
Eu faço o mundo estremecer 
E todos têm que obedecer 
 
Todos têm que obedecer 
E vejam o que vão fazer 
Que as ordens que estão aí 
Ninguém pode desfazer 
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Eu faço a terra tremer 
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117. AQUI ESTÁ O PODER 
 
Aqui está o poder 
A força está comigo 
 

Não será muito difícil 
De compreender 
 
A força é divina 
É o poder superior 
Aqui dentro eu tenho tudo 
Que meu Mestre me entregou 
 
A força é divina 
A força é do astral 
Vou mostrar pra meus irmãos 
Que o meu Mestre está a meu lado 
 
Eu digo para os meus irmãos 
Não brinque com o poder 
Que as voltas que o mundo dá 
É muito ruim de se torcer 
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118. JUSTIÇA 
 
Justiça seja feita 
Aos que não têm amor 
 

Todos têm que se socorrer 
Primeiro com meu assessor 
 
Aqui está meu assessor 
Ele aqui não está à toa 
Todos têm que considerar 
Igualmente à minha pessoa 
 
Aqui está meu Presidente 
Está com o meu assessor 
Aonde Eles estiverem 
Aqui está o Onipotente 
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119. VOU SEGUINDO 
 
Meus irmãos, eu estou aqui 
E eu não sei pra onde eu vou 
 

Vou seguindo os meus passos devagar 
Com certeza de um dia chegar 
 
Estou aqui, que meu Mestre mandou 
Autoridade, Ele me autorizou 
Ele aqui é quem manda e desmanda 
Tenho certeza do que Ele me entregou 
 
Eu já te disse e volto até dizer 
Confia em mim, que eu confio em ti 
É aqui, é na terra é no mar 
É aonde tu me procurar 
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120. JUSTIÇA DIVINA 
 
Meu Mestre, a Vós eu peço 
Sei que Vós tem o poder 
 

Me defenda do inimigo 
E não me deixe esmorecer 
 
O que tu pedes, tu tens 
Isto tu pode assinar 
Aqui dentro da verdade 
Não tem segredo a guardar 
 
Meu Mestre, estou sabendo 
Isto eu pude observar 
Quem a conta à terra deve 
Na terra tem que pagar 
 
Está certo, meu irmão 
Estou pronto para te atender 
Com a justiça da terra 
Tem padrinho para defender 
Mas a Justiça Divina 
É só o que eu quero ver 
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121. SUPERVISOR 
 
Sempre eu falo pra meus irmãos 
Aqui tem dono superior 
 

Estando encostadinho a Ele 
Já estás sabendo quem eu sou 
 
Eu não sou ensinador 
Sou uma Estrela resplandecente 
Que resplandece a humanidade 
Foi nosso Mestre quem colocou 
 
Foi nosso Mestre quem colocou 
Pra aqueles que têm amor 
Aqui dentro desta irmandade 
Eu sou como um supervisor 
 
Tu tem um tempo determindado 
Mas tu tem um advogado 
Se eu te tirar daqui 
Isto fica abandonado 
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Obrigado, meu Mestre 
Em Vós ser meu advogado 
 

Quero sempre estar com Vós 
Com o seu poder a meu lado 
 
Com o meu poder a seu lado 
Vejo tanta guerra formada 
O que não te obedece 
Já fica bem informado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

157 
 
 
 
 

Obrigado, meu Mestre 
Em Vós ser meu advogado 
 

Quero sempre estar com Vós 
Com o seu poder a meu lado 
 
Com o meu poder a seu lado 
Vejo tanta guerra formada 
O que não te obedece 
Já fica bem informado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

157 

Obrigado, meu Mestre 
Em Vós ser meu advogado 
 

Quero sempre estar com Vós 
Com o seu poder a meu lado 
 
Com o meu poder a seu lado 
Vejo tanta guerra formada 
O que não te obedece 
Já fica bem informado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

157 
 
 
 
 

Obrigado, meu Mestre 
Em Vós ser meu advogado 
 

Quero sempre estar com Vós 
Com o seu poder a meu lado 
 
Com o meu poder a seu lado 
Vejo tanta guerra formada 
O que não te obedece 
Já fica bem informado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

157 



122. LÁ VEM 
 
Lá vem, lá vem o tempo 
Lá vem, estou aqui 
 

Eu vi a terra se delindo 
Eu vi o mundo estremecendo 
Eu vi o povo esmorecendo 
 
Lá vem, estou aqui 
Eu vi gente sorrindo 
Acorda quem está dormindo 
Que o tempo está passando 
E ninguém está enxergando 
 
Lá vem, estou aqui 
Lá vem, estou aqui 
Lá vem, estou aqui 
Lá vem, estou aqui 
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123. CUMPRINDO UMA MISSÃO 
 
Meus irmãos, estou aqui 
Cumprindo uma missão 
 

Eu peço para os meus irmãos 
Que todos me prestem atenção 
 
A disciplina vem aí 
É o Rei Juramidam 
Todos têm que obedecer 
É sob pena de morrer 
 
Todos têm que aprender 
Contigo conversar 
Todos têm que se chegar 
Tudo contigo combinar 
 
Tudo eu já te entreguei 
O que tu fizer, está feito 
O que tu fizer, está feito 
A quem vão reclamar? 
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124. EU VI LÁ NAS ALTURAS 
 
Eu vi lá nas alturas 
No brilho de formosura 
 

Aonde se faz os homens 
De uma bela estatura 
 
Meu Mestre me mostrou 
No brilho de formosura 
Aonde se faz os homens 
De uma bonita figura 
 
O meu Mestre me deu 
No brilho de formosura 
Ele me mostrou meu brilho 
Pra mim saber quem sou eu 
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125. SATISFEITO 
 
Estou alegre e satisfeito 
Em me encontrar nas alturas 
 

Junto com meus irmãos 
Que me deram cobertura 
 
Me deram cobertura 
Lá em cima nas alturas 
Eu agradeço a meu Rei 
E à minha Mãe de ternura 
 
Agradeço ao Presidente 
E a meu Rei Imperador 
Que me ofertaram este prêmio 
Porque sou merecedor 
 
Eu sou merecedor 
Da força superior 
Agradeço à minha Mãe 
E a meu Mestre Ensinador 
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126. EU TENHO PAI EU TENHO MÃE 
 
Estou olhando pra meu Mestre 
Meu Mestre olhando pra mim 
 

Pode jogar o que quiser 
Que isto não pega em mim 
 
Tenho Pai, eu tenho Mãe 
Tenho Rei pra me defender 
Tenho o Sol, eu tenho a Lua 
E o mais eu não posso dizer 
 
Meu Mestre, me dê firmeza 
E confortai meu coração 
Para me fortalecer 
E continuar com a missão 
 
Meu Mestre, abençoe a todos 
Sempre estou com meus irmãos 
Vós dai luz a quem não têm 
Pra lhe enxergar no Salão 
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127. SÓ DEUS 
                     (2X) 
 
Só Deus, só Deus 
Só Deus primeiramente 
 

Só Deus, só Deus 
Só Deus, o Onipotente 
 
Estou sentindo 
Uma mão na minha pessoa 
Só Deus, só Deus 
Só Deus, o Onipotente 
 
Meu Pai, meu Pai 
Eu a Vós agradeço 
Só Deus, só Deus 
Só Deus, o Onipotente 
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128. SE FICAR DEZ 
 
Trabalhou e soube trabalhar 
Para hoje aqui chegar 

 

Para hoje aqui chegar, oh, meu filho 
Só cego nunca enxergou 
 
Meu Mestre, estou aqui 
Olhe o que eu vim lhe apresentar 
Os que não me obedecem, meu Mestre 
Só Vós pode resolver 
 
Meu Mestre, estou aqui 
A Vós vim me apresentar 
Se eu estiver errado, meu Mestre 
Vós queira me perdoar 
 
A força está comigo 
As ordens em suas mãos 
Se ficar dez, é os nossos, meu filho 
O que hei de fazer? 
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129. PISA FIRME 
 
Pisa firme e segue em frente 
Não quero ver esmorecer 
Todos têm que se acostumar 
E aqui quem te quer sou eu 
 
Aqui quem te quer sou eu 
Eu quero ver o mundo embalançar 
Eu quero ver a terra tremer 
Eu quero ver quem vai ficar 
 
Te chamam de mentiroso 
As provas ninguém vem me dar 
O mentiroso segue em frente 
E quem chamou fica pra trás 
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130. CLAMOR 
 
Meus irmãos, vi um clamor 
Neste mundo de ilusão 
 

Pelos traços que eu vi 
Abalou meu coração 
 
Meus irmãos, vamos implorar 
À Virgem da Conceição 
Implorar ao nosso Mestre 
Para não se fechar a sessão 
 
O povo não está ligando 
E não me presta atenção 
Se esquecem da obrigação 
Se entretem na ilusão 
 
Se entretem na ilusão 
E se esquecem da obrigação 
Pensam que estão em pé 
Estão com a venta no chão 
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131. PRESENTE DE FLORES 
 
Muitos querem, muitos querem 
E eu não sei o que vou fazer 
 

Está entregue em suas mãos 
Faça o que puder fazer 
 
Tu sois um filho de Deus 
E da Sempre Virgem Maria 
Te dou presente de flores 
Para o festejo do teu dia 
 
Te dou presente de flores 
Para o festejo do teu dia 
Tu abraça a todo mundo 
Só não aceite fantasia 
 
Meu Mestre a Vós agradeço 
Vós me perdoe as minhas grosserias 
Eu quero estar com Vós 
Toda hora e todo dia 
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132. FORÇA POUCA 
                    (2X – Em Pé) 
 
Força pouca não me atinge 
Força pouca não me atrapalha 
 

Porque tenho Deus por mim 
Estou com a Força Maior 
 
Eu tenho Deus por mim 
De ninguém devo ter dó 
Meu Mestre é quem me determina 
Estou com a Força Maior 
 
Esta força é divina 
É o poder superior 
Estou com Ela de mãos dadas 
Estou com a Força Maior 
 
Estou com a Força Maior 
É o poder superior 
Estou com a minha Rainha 
E meu Mestre Ensinador 
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