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01 - A MORADA

Aqui é a morada
De Juramidã
Eu vou, eu vou
Louvar o meu senhor
Eu vou louvar
Deus pai que me criou.

02 - TABERNÁCULO
TABERN CULO

É de maravilha
É de maravilha
Toda hora
E todo dia
Eu digo para todos
Aqui dentro da sessão
É nossa senhora
Imaculada Conceição
Tabernáculo formado
Sete estrelas lua cheia
Jesus com seus apóstolos
Fizeram a última ceia
Virgem Maria
Aqui dentro do jardim
Levai os vossos filhos
Para o trono de marfim
Vamos todos meus irmãos
Trabalhar com muito amor
Rogando ao pai eterno
E a Jesus Cristo redentor.

03 - Ó VIRGEM MÃE
M E

Ó virgem mãe mãe verdadeira
Aos vossos filhos tem amor
Vós doutrina o mundo inteiro
A vós eu peço um vosso favor
Eu estava passeando
Lá na praia do mar
Encontrei com meu mestre
Ele veio me falar
Meu mestre como eu te amo
Dentro do meu coração
Meu filho como eu te amo
Eu sou o chefe Juramidã
Todos prestem atenção
Para poder compreender
E depois não saiam dizendo
Que o mestre não tem saber.

04 - EU VOU SEGUINDO

Eu vou seguindo
Que é o caminho
Eu vou seguindo
Que é o caminho
A
É
A
É

lei divina
para todos
lei divina
para todos

é
é
é
é

neste caminho
da verdade
neste caminho
da verdade

para
para
para
para

todos
todos
todos
todos

Está na cura de cada um
A cura da humanidade
Se todos se conhecerem
Aqui dentro da verdade
É o mestre que vem chegando
É o mestre é o mestre
Vamos todos se apresentar
Ao nosso grande chefe
Vamos todos sorrindo
E vamos todos festejando
Acompanhar o nosso mestre
Que está nos ensinando.

05 - O NOSSO MESTRE
O nosso mestre recebeu da rainha
Foi ela quem lhe deu esta santa doutrina
Quem está limpo não se atrapalha
Quem o conhece nunca lhe encontra falha
Esta verdade sempre mostrou
Quem é fiel e quem é fingidor
Porque muitos dizem que estão seguindo
O relho está comendo e ainda estão dormindo
Meus irmãos tomem cuidado
Que aqui dentro somos bem testificados
Aonde está quem não respeita o comando
Eu olho um pouco e estão todos apanhando.

06 - DIVINA CHAMA

Divina chama em meu peito
Acende o meu coração
Tudo ardendo em amor
Estou queimando em vossas mãos
A minha mãe é a minha flor
Coroada de resplendor
E eu peço a Deus por minha vida
Que eu não sei para onde eu vou
Vejam quem é a rainha
Com seu manto azul estelar
Todos podem receber
Vamos todos se firmar

Passam os dias e passam as noites
E é preciso acordar
Que já está chegando o dia
De poderem confirmar
Felizes os convidados
Este é o pão da caridade
Que a verdade é maravilha
Da santíssima trindade
No campanário dourado
Estava papai e mamãe
E o meu mestre sorrindo
Me dando a santa benção.

07 - MANTÉM
MANT M O TEU PASSO FIRME

Mantém o teu passo firme guerreiro
Mantém tua mão aberta
Que a direção que tomas em mim está certa

Mantém tua mente alerta
Pra conhecer o Cristo vivo em nós
É preciso ter muito amor
Se humilhar perante aos seus irmãos
Para sermos a mesma flor
A testemunha destes primores divinos
Agora tem que realizar
E se firmar para sempre continuar
Na estrada que Deus nos dá
No jardim de belas flores senti
Papai velho a me chamar
Agradeci a meu mestre seja bendito
Que veio aqui para nos ensinar.

08 - A ORDEM

A ordem agora
Está severa meus irmãos
Quem não tem crença
Desocupa os assentos
Que o mestre
Ele está nos apurando
Para ver
Quem é que tem merecimento
Para ver
Quem é que tem merecimento
E quem é
Que tem amor no coração
E realmente
Quer transformar sua vida
Para seguir
A virgem da Conceição
Chegou a hora
Da decisão
E eu digo
Para todos escutar

Que eu ajudo
É a todo mundo
E muito poucos
É que vêm me ajudar
Quando o mestre
Abriu o livro
Eu me pus
De sentinela a estudar
Que eu já vou
Trocar o mundo de ilusão
Pelos primores
Que Deus tem para nos dar
Quem quiser
Seguir comigo
Se doutrinando
Aqui dentro da doutrina
Se componha
Em seu lugar com atenção
Obedecendo
Ao nosso rei que nos ensina.

09 - O SEGREDO

O quê eu estou passando
Não posso dizer a ninguém
Digo somente a meu pai
Porque ele me compreende
Eu vou assinalar
Aqui dentro do meu hinário
Quem com tanto amor amou
Um dia foi desprezado
Filho tu segues em frente
Não vejo nada de errado
Amei e não fui amado
E ainda fui crucificado

Esqueci até do meu mestre
No meio de tanto sofrer
Mas ele não se esquece de mim
E já vem me socorrer
Meu mestre o que eu faço
Só vós é quem pode dizer
Agora tu deixas comigo
Que eu cheguei para te defender
Eu confio nos meus irmãos
Que vamos seguir na verdade
E vamos fechar a corrente
Para não entrar a falsidade.

10 – A BANDEIRA II

Eu vi a lua
Em cima da floresta
O mestre convidou-me
Para eu ir à sua festa
Era um salão
Mais dourado que o sol
O mestre em audiência
Na corte celestial
Hasteando
Com louvor sua bandeira
Dentro do meu ser
Estremeceu a terra inteira

Porque agora
Sois vós é quem domina
E me dá todos primores
Da verdade da doutrina
Como é suprema
É divina é soberana
A cabala da estrela
Azul da arca da aliança
Harmonia
Verdade e amor
Para todos nós chegarmos
No poder superior.

11 - OS PLANOS DE DEUS

Contemplando a beleza
Dos planos de Deus
Rodeado de estrelas
No espaço sideral
Posso compreender
A ciência de papai
O carinho de mamãe
E do seu filho divinal
Vamos trabalhar
Vamos trabalhar
Concentra na corrente
Pra saber aonde está
Aqui nesta terra
Nós temos que vencer
Trabalhar forçosamente
E ser fiel até morrer.

12 - O DIVINO PAI ETERNO

O divino pai eterno
Quem me fez quem me criou
De dentro do seu pensamento
E neste mundo me colocou
Eu perguntei a minha mãe
Qual é o segredo da vida
É o amor que Deus te deu
E esta flor que maravilha
A joia mais brilhante
Que cintila na manhã
É a luz do nosso mestre
O general Juramidã
Nós somos frutos
Da mente divina
Vamos prestar atenção
No mestre que nos ensina.

13 – A PERGUNTA

Eu sou o nada
Neste espaço sem fim
Eu nada sei
E me confesso assim
Eu sei que eu existo
E sou um sonho de Deus
Tudo está fluindo
A água seguindo o caminho seu
Quem é o homem
Quem é este ser
Que acha que pode compreender.

14 – A RESPOSTA

Ó divina santa estrela
Da fonte cristalina
Que coroa esta flor
Da nossa mãe divina
Quando Jesus saiu
Domingo de manhã
Com o corpo e com alma
Disse eu sou Juramidã
Perante a santa vida
Um dia eu jurei
Seguir a este mestre
Rezar a sua prece
E cumprir a sua lei.

15 – CONTINÊNCIA
CONTIN NCIA
Quem
É só
Quem
É só

é
o
é
o

que pode ler
Daime é só o
que pode ver
Daime é só o

a mente um do outro
Daime
a alma dentro do corpo
Daime

Meu senhor Jesus Cristo
É rei de todo o povo
Vós me socorre
Com o vosso santo socorro
Ó minha virgem mãe
Olha eu aqui de novo
Vós me conforta
Com o vosso santo conforto
Ao meu general
Eu faço a minha continência
Todo soldado
Tem que ter obediência
Se Deus se alimenta
É da nossa consciência
Eu quero ser
O alimento que sustenta.

16 - LINHA BRANCA

Linha branca
De são Irineu
Glória a Deus
Glória a Deus
Quem quiser
Seguir nesta linha
É com o nosso mestre
E a nossa rainha
Quem quiser
Seguir nesta linha
É com o nosso mestre
E a nossa rainha
Louvado seja
O mestre que nos ensina
Vamos preservar
A pureza da doutrina.

17 - NO CARMELO TEM ROSEIRA

No Carmelo tem roseira
Para quem quiser cuidar
Quem plantou foi Teresinha
Vós proteja o nosso lar
Na subida deste monte
É preciso se limpar
E deixar a ilusão
Que é para um dia lá chegar
No dia da minha passagem
Deixei esta indicação
O que vem antes e depois
É só prestar atenção.

18 - MEU PAI

Meu pai
Me perdoai
Sou pecador
Sou filho deste amor
De Eva
E de Adão
Aqui na terra
Peço a compreensão
Minha mãe
Vós sois rainha
Que ilumina
Todo globo terrestre
A vós eu peço
A perfeição
Para mim
E para todos meus irmãos.

19 – ESCOLA DOS HUMILDES

No espelho da verdade
No lótus de mil pétalas
Eu vi uma senhora
É a rainha da floresta
Vamos se matricular
Com prazer e alegria
Na escola dos humildes
Da sempre virgem Maria
Toda terra que existe
É uma só e é divina
É a minha virgem mãe
Que nos cria e nos domina
O rei dos reis
Mostra sua majestade
Perante a união
Com palavras de bondade.

20 - A MATINHA

Lá no meio da matinha
Bem no fundo de uma grota
Onde corre um riachinho
Eu ouvi a voz de Deus
Eu ouvi a voz de Deus
Mas quem é que escutava
Já não havia ninguém
Nem mesmo eu nem mesmo nada.

21 - OLHANDO PARA O DAIME

Olhando para o Daime
Vejo o sol em minha frente
A vós peço proteção
Para todos inocentes
Olhando para o mestre
Vejo a lua crescente
Lá está nossa rainha
Vós curai todos doentes
Olhando para o Cristo
A estrela reluzente
Aumentai a nossa fé
Meus três reis do oriente
Dentro desta união
Sinto força no meu ser
Pra seguir neste caminho
Eu não devo esmorecer
Eu vivo confiando
Nas palavras de Jesus
Para ter a vida eterna
Vós me dê a santa luz.

22 - MEU MESTRE EU ESTOU AQUI

Meu mestre eu estou aqui
E me componho em meu lugar
Porque assim é que vós me ensina
E vós é quem tem pra nos dar
E vós é quem tem pra nos dar
Com amor e com todo carinho
Eu quero ser do meu mestre
Humilde alegre o seu passarinho
E vós é quem tem pra nos dar
E com amor a vós eu me firmo
Nas ondas brancas do mar
E nas águas doces do rio.

23 - NOSSA SENHORA APARECIDA

A rainha
Nossa senhora Aparecida
Vós sois a luz que ilumina
A minha vida
Dou viva à vida
E dou viva ao sol nascente
Dou viva ao pai eterno
Que plantou sua semente
Brotou
A flor da união
Para todos vir aqui
Agradecer neste salão

Este salão
É o globo mundial
As ordens que estou dando
Elas vêm lá do astral
Eu vivo aqui
Rodeado destas serras
Quanta beleza
O nosso mestre nos reserva
Lá no Cipó
Com sua força cristalina
E na Piedade
É mamãe que nos ensina.

24 - MEU MESTRE ME DÁ
D FORÇA
FOR A

Meu mestre me dá força
Me dá o vosso amor
Para eu ter firmeza
Em nosso pai criador
Meu mestre me dá força
Me dá vossa harmonia
Para eu poder merecer
Ver a sempre virgem Maria
Meu mestre está aqui
Vós me dê a santa luz
Para eu poder assinar
Para sempre a santa cruz
Vosso trono majestade
Tem o brilho radiante
Ouro puro prata fina
Cravejado de brilhante

Quem abriu este trabalho
Para nós vir adorar
A sempre virgem Maria
Nas alturas onde ela está
No colégio da bandeira
Vamos todos se formar
Com amor e disciplina
Para o mestre se alegrar
Tudo tudo está aqui
Tudo está acontecendo
Quem não firmar união
Os estudos estão perdendo.

25 - MEU SENHOR SÃO
S O VICENTE

Meu senhor são Vicente
Minha senhora da Glória
Nas horas santas benditas
Com as misericórdias
Essa vida encantada
Que o meu pai me deu
É pedindo e rogando
Ao meu são Irineu
O sol clareava
O palácio universal
Do rei da rainha
E do meu príncipe imperial
A corneta tocava
No quartel principal
Todos nobres soldados
E um general.

26 - LAGOA DOURADA

Eu saí caminhando feliz
No meio de uma campina
Dando vivas ao imperador
Dando graças à senhora rainha
Seguindo por esta campina
Cheguei em uma lagoa dourada
De brilhantes pedras finas
E flores tão delicadas
Eu senti um perfume tão doce
E nas asas do vento eu subi
Desejei que todos meus irmãos
Viessem também por aqui.

27 - PASSARINHO

Meu passarinho vem cantar
Dentro aqui do seu salão
Para ensinar a todo mundo
Trabalhar e ser irmão
Meu passarinho é o nosso mestre
Que em nós vem habitar
Ele habita na casa santa
O homem vivo é seu altar
O homem bom não esmorece
Nem também não se engrandece
Vai seguindo com alegria
Respeitando a farda que veste
São muitas provas são muitos testes
Todos têm que estudar
Mas o da obediência
É o mais difícil de passar
Do meu sangue eu fiz o vinho
E do meu corpo eu fiz o pão
Estou aqui nesta bebida
E na mesa da refeição.

28 – LÁ NO ALTO DA MONTANHA

Lá no alto da montanha
Em um campo de verdura
Onde o sol nasce mais cedo
Onde brota a água pura
Ó minha virgem mãe
Para sempre eu quero estar
Encostado a Jesus menino
Para nós poder brincar
No jardim do meu amor
De Deus no mais profundo centro
Onde mora o beija-flor
Que colore o sentimento.

29 - NO MEU MESTRE EU TENHO TUDO

No meu mestre eu tenho tudo
Junto ao meu mestre querido
Meu são João mas que beleza
Eu de vós ser vosso filho
Eu tomo Daime na minha casa
Pois tenho um posto de serviço
Assim é meu fardamento
Este alegre compromisso
Dos meus irmãos filhos de Deus
Eu sou apenas um amigo
Depois vai chorar por mim
Quem não vem sorrir comigo
Todo mundo é bonzinho
E dizem que estão contigo
Aqui dentro se criaram
Mas se fazem desconhecidos
Me perdoem estas palavras
Meus irmãos mas é preciso
Dar valor a nossa sede
E ser um povo mais unido.

30 - A RAINHA DA FLORESTA

A rainha da floresta
E o nosso mestre ensinador
É quem nos guarda e nos defende
É quem nos dá a santa paz
É quem nos dá a santa paz
Com o poder do pai eterno
É que nos dá a santa vida
Para sempre amém Jesus
Para sempre amém Jesus
Este santíssimo e bom trabalho
Segue a tua estrela guia
E o mestre centenário
Para todos seus amigos
Ele sabe dar valor
Dentro da simplicidade
Tem saber e tem primor.

31 – CASA REFORMADA

Estou aqui com meu mestre
Da vida querendo a verdade
Eu vou seguindo com ele
Que ele é nossa majestade
Meu mestre eu vos
Porque onde estou
Por isso nunca me
E vou seguindo em

agradeço
estás
perco
paz

A minha casa reformada
É o que eu te dou de presente
Quem diz é o chefe da armada
Porque somos guerreiros valentes
O sol a lua as estrelas
A terra o vento e o mar
Na festa da virgem rainha
Nós todos iremos brilhar.

32 – SEXTA FEIRA SANTA

O meu mestre imperador
Foi quem me deu esta missão
Para eu seguir na linha
Junto com os meus irmãos
Ó meu príncipe imperial
Dono desta existência
De primor e maravilha
Fé firmeza e consciência
Ele ensina a ser feliz
Contente alegre e satisfeito
Rezar e trabalhar
E corrigir nossos defeitos
Na mão esquerda a balança
Na direita a espada
E uma venda nos olhos
Para não distinguir nada

Na sexta feira santa
Jesus foi crucificado
É o cordeiro sacrossanto
Que por nós foi imolado
Mas ele venceu a morte
Triunfou é campeão
O caminho e a verdade
Para nossa salvação
No infinito lá do céu
Vi um pássaro voando
Ele é todo irradiado
E de amarelo vai dourando
No silêncio que reside
Nas profundezas do mar
Com o almirante da rainha
Encantada navegar.

33 - IMPERATRIZ

Estou trabalhando
Para vós me ajudar
Ter amor no coração
E saber acreditar
Meu mestre eu quero
Trabalhar com todo amor
No jardim de belas flores
Onde vós o beija-flor
Eu peço e rogo
Eu rogo e peço ao meu senhor
Que perdoe os vossos filhos
Faça todos ter valor
O sol raiou
E reforçou a minha fé
Temos uma imperatriz
Que ensina como é.

34 – MAMÃE
MAM E DO CARMO

Segura esta força
Para comigo comandar
E no jardim de mamãe do Carmo
Junto aos seus santos vamos trabalhar
Tem o sol e tem a lua
A terra pra se ajoelhar
E na estrela do oriente
Um passaporte para embarcar
Também tem uma fornalha
Viva no meu coração
Em fogo e água ela prepara
E consagra o líquido da união
A firmeza é muito boa
O mestre vem nos dedicar
O mundo gira a terra roda
Mas ele não sai do seu lugar
Meu mestre eu sou o seu amigo
Meu mestre eu sou o seu irmão
Pode sempre contar comigo
Que eu te defendo nesta missão.

35 – SAGRAÇÃO
SAGRA O DA PRIMAVERA

Encostadinho a ti
Encostadinho a ela
Dentro desta união
Na sagração da primavera
Deus pai e Deus filho
E o espírito nela
Na convicção da libertação
Todos num só se encerra
Vai seguindo no mar
Vai seguindo na terra
Na palma da mão da minha emoção
Tudo se completa
Precisamos de paz
E não precisamos de guerra
No meu coração e dos meus irmãos
Nesta estrada reta.

36 – SOLIDÃO
SOLID O

Vivo nesta solidão
Que eu mesmo plantei
Não tenho nenhum conforto
Meu mestre eu mereci
O meu coração chorou
Chorou sangrou e secou
Neste deserto abandonado
Meu Deus tenho tanta sede
Não desanimem meus irmãos
Pela minha condição
Eu rezo a Deus por todos
E peço que rezem por mim.

37 – PAI FRANCISCO

Eu tenho pena eu tenho dó
Tenho piedade tenho compaixão
Eu tenho misericórdia
Pela dor do meu irmão
Antes consolar do que ser consolado
Compreender do que ser compreendido

Amar do que ser amado
Me ensina meu pai Francisco
Não sei julgar não sei acusar
Minha vocação é defender
Perante o tribunal celeste
A todos eu vou convencer
A virgem da Conceição
É a doutora advogada
Os vossos pobres filhos pecadores
Vós defende apaixonada.

38 - TODOS PODEM

Todos podem todos podem
Todos podem prestar atenção
Na doutrina do nosso mestre
O fundador desta missão
É direito e escolha
É dever e obrigação
Consagrar a santa bebida
Com amor no coração
Com Deus é muito simples
Não tem nada de complicado
Pediu perdão está perdoado
Bem seguindo os seus passos
“O mestre fica contente
Quando vê grande harmonia
Implorando ao pai eterno
Que nos dê mais alegria”.

39 – CALEIDOSCÓPIO
CALEIDOSC PIO

Um caleidoscópio de mandalas
Ó que bela miração
“Que esta sessão está clara
Precisa se ter devoção”
São tão delicadas e perfumadas
As bênçãos da senhora nossa

Minha mãe minha rainha
Sois de mim sois prenda minha.

40 – SANTO BATISMO
Estou aqui vou contar minha história

Sou marcado por Deus e por Nossa Senhora
Marcado na frente marcado nas costas

Marcado de um lado marcado do outro
Marcado em cima marcado embaixo
Os anjos da guarda
De todas crianças
Que habitam na terra e no astral
No santo batismo
Deus te
Em nome
Em nome
Em nome
Amém.

abençoe
do pai
do filho
do espírito santo

41 – NOVE PRECES

Quando vier maus pensamentos
Afasta da cabeça
Reze nove preces
Que eu estou sempre ao seu lado
Pede um conforto ao pai eterno
Pede um conforto a nossa rainha
Para nunca te faltar
Prazer de estar na linha.

